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 خالصه:

 مانا با شرکت در یک بازی معماایی و هیااانی باا آنادریاپ  یشار آشانا

 رساتد  شود. او برخالف مانا مردی نامعتقد است و خدای یکتا را نمیمی

گیارد. در حال، میان او و دخترک یک کشش عاطفی شاک  میاما با این

وخم باازی، ماناا باا گام گذر از یکی از مراح  سخت و  ر یچاین میان هن

قادر  "کند که ارتباطی با بازی ای برخورد مییک قات  و آدمکش حرفه

 گذارد.ندارد  اما تأثیر بسزایی روی سرنوشت او می "ذهن

 مقدمه:

دار اسات کاه هاو  و خالقیات کاکادو، نوعی طوطی سافیدرن  کاکا 

ا  برساد که باه خواساتهداند برای آننده میانگیزی دارد. این  رشگفت

هاای فکاری و معماهاای مکاانیکی طور باید رفتاار کناد. او از چا شچه

تواند با کمی وقت گذاشتن، درب قفس و راحتی میکند و به استقبال می

داشااتنی و قفاا  آن را باااز کنااد. کاکااادو احساساااتی، اجتماااعی، دوست

تواناد خاود را باا هار زیگو  اسات و میزورگوست. او، ذاتاً کناکاو و باا

 شرایطی وفق بدهد.

 

 ]  اره ای از هم اکنون [

سوی با  بخندی محو، به آن دو دستش را از  شت کمر درهم قف  کرد و

رو چشم دوخت. نسیم شبانگاهی مالیمی خیابان به دخترک خو 

ا  را کرد و تار موهای خرمایی مردانها  را نواز  میصور  بور کشیده
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 به بازی می گرفت.

 نور بیلبوردهای دیایتا ی بزرگ سطح شهر، بر تاریکی آخرین شب ماه

آورشان، با های سرسامها و بوقینکرد. صدای ماشسرد دسامبر غلبه می

یاده در هم آمیخته بود. با این وجود، حتی صدای  چ عابران   -صدای  چ

ها ها با عاله از کنار ماشینریز آژیر آمبوالنسی که در دوردست

کرد. گویی که تمام گذشت هم حواسش را از مرکز نگاهش  ر  نمیمی

های آرام وضوح، صدای خندهصداها خاموشی گرفته بودند تا بتواند به 

ی بیرونی کافه را بشنود. فضایی که با دخترک نشسته  شت میز محوطه

های  ایه بلند زردنور و گیاهان سبز زینتی  ر شده بود و در آن چراغ

 سوی خیابان  نج متری قرار داشت.

بی تاریکش را از آ -های سبزکه گویبا  رزشی که احساپ کرد، بدون آن

ر کتان ردارد، قف  دستانش را گشود و موبایلش را از جیب شلواروی مانا ب

ای را فشرد و آن را کنار گوشش گرفت. ا  بیرون کشید. دکمهمشکی

 امش بلند شد.ا  در نهایت آرصدای خشدار و بم جدی

 بگو! -

طور که غرق حرکا  ریز و درشتِ مانا بود، صدای خونسرد دوست همان

 یش  یچید.هاا  در گو دوران کودکی

 خواستی اناام شد.کاری که می -

ی رضایت باال رفت. با ا  به نشانههای خو  فرم کا باسیی  بگوشه

ا  را  ایین آورد و تماپ را قطع کرد. شیطنت و نگاهی شرور، گوشی
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بار  بخند   طیف نبود. شرار  جای آن نگاه آرام و مهربان را گرفت. این

 ای شیطانی در سر دارد.ماند که نقشهچون  سرکی می

هایی که متوقف با روشن شدن چراغ سبز راهنمایی و رانندگی، ماشین

ها که از جلوی دیدگانش عبور شده بودند به حرکت در آمدند. ماشین

شد. کردند، اتصال نگاهش از روی شخص مورد نظر  قطع میمی

اه ی دیگری را گرفت و موبایلش را کنار گوشش نگتفاو ، شمارهبی

 داشت.

 بله رئیس؟! -

در  اسخ دادن به مردی که زیردستش محسوب میشد تعللی کوتاه کرد. 

شد. با این شد، تردید  نیز بیشتر میهای مانا تشدید میهر چه خنده

قب حال، از موضع خود  ایین نیامد. نباید حال که همه چیز مهیاست، ع

است؟!  س تعل   یدن به هدفش نماندهکه قدمی تا رسبکشد. مگر نه آن

 جایز نیست.

 خشک گفت:

 شروع کن! -

 هایش گفت:ی خندهدرسوی دیگر خیابان، مانا در میانه

 تره.این یکی آسون -

 -پ  ب های مانا شد. مانا نیز شمردهآندریاپ با دقت بیشتری خیره

 شمرده گفت:

شوم ز تو، ای مهِ جان فزای من / جور مکن، جفا مکن، نیست سیر نمی -
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 سزای من.جفا 

آندریاپ چشمانش را ریز کرد و با شک و مکث نگاهش را از روی 

 ا  باال کشید.ای تیرههای قهوههای مانا تا روی مردمک ب

 تر بود؟!این آسون -

ه ی آندریاپ را دید بار دیگر به خندمانا که  حن گیج و نگاه سبز درمانده

قدر که آندر نیز   آنافتاد. دستش را جلوی دهانش گرفت و آزادانه خندید

قدر هم به خود  زحمت بدهد دانست هر چهبه خنده افتاد. می

کند را اقالً به راحتی به  ب براند  اما تواند اشعاری که مانا ادا مینمی

شد عقب نکشد تا زمانی که خود را ثابت  ایان مانا باعث میهای بیخنده

 کند.

ی حاوی ، سر رسید. قهوهدر همان  حظه  سرک جوان یونیفرم  وشیده

ی تلخ را جلوی آندریاپ گذاشت. با رفتن شکر را جلوی مانا و قهوه

داد ا  خستگی بی یشخدمت، مانا نگاهش را از زن تنهایی که در چهره

 کرد و  شت میز دیگری نشسته بود گرفت و به آندریاپ دوخت.می

گرمای بخار ا  گرفت تا از انگشتان سرد  را باالی فناان سشید قهوه

ا  را داغ و تازه حاص  از داغی آن بهره ببرد. آندریاپ که قهوه

نوشید، طبق عاد  الجرعه محتوای فناانش را سر کشید. مانا با می

که از این عاد  آگاه بود، صورتش جمع شد چرا که احساپ وجود آن

نوای خود  مورد اصابت داغی جان سوز قهوه قرار کرد گلوی بیمی

 ست.گرفته ا
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ی آن دو وگوی صمیمانهمرد بلندقامتی که با نگاهی خنثی به گفت

هایی ها  شت کرد و به سمت ماشینش گامتفاو  به آننگریست، بیمی

 استوار و بلند برداشت. آرام، مقتدر، محکم و مردانه!

ی شیرین و خو  دمایش، ی قهوهمانا همزمان با نوشیدن او ین جرعه

ی . از دیدن شمارهرد و نگاهی به ساعت انداختی موبایلش را فشدکمه

 هایش فاصله داد. آرام گفت:نُه، ابرو باال انداخت و فناانش را از  ب

 قدر زود گذشت!چه -

ا  نگاه آندریاپ متعاب اخم در هم کشید و با شک به ساعت مچی

ی موبایلش روی میز روشن شد. در حا ی که کرد. در همان  حظه، صفحه

نوشید، آندریاپ موبای  خود ا  را میجرعه قهوه -رامش و جرعهمانا با آ

ش را برداشت و با کشیدن زبانش به روی دندان عقلش،  یامکی که برای

 ارسال شده بود را گشود.

 ه دنبا شی  یش منه. قرارمون ساعت ده، هت  رویال.چیزی ک -

 ی ابروهای کشیده و مرتب خرمایی آندر کور شد. جدی گفت:گره

 من باید برم. -

ا  را روی میز مانا از تغییر حا ت ناگهانی او، متعاب فناان خا ی

 گذاشت و سشس همزمان با برخاستن آندریاپ گفت:

 چیزی شده؟! -

ا  فرو کرد و خطاب به مانایی آندر موبایلش را در جیب شلوار جین تیره

 که سردرگم ایستاده بود اخم گشود و با  بخندی تصنعی گفت:
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ام گذره که اصالً متوجه نشدم. باید ماسمهن با تو به قدری تند میزما -

 دونی؟رو تا آخر شب تموم کنم. می

ی او به شک های منقطع آندریاپ، مانا را نسبت به صحت گفتهنگاه

حال، به روی خود  نیاورد و با تکان دستش در هوا از انداختند. با این

 ا  فاصله گرفت و گفت:صند ی

 ی دانشگاهیم برسم.ه. من هم دیگه باید برم به  روژهآره حل -

ا  را برداشت و آن را روی دوشش انداخت. سشس ی مشکیکیف ساده

ی کوچک آندریاپ چند یورو روی میز گذاشت و به همراه مانا از محوطه

 فضای بازِ کافه خارج شد.

قیقه دآ ارتمان مانا در همان حوا ی بود بنابراین آندریاپ در عرض  نج 

ا   یاده کرد. ا ، دخترک را جلوی خانهی کیا سورنتوِ طوسیبه وسیله

 مهربان و آرام خیره در نگاه مانا گفت:

 بینمت عزیزم.فردا می -

ی اخیر ی چند دقیقهمانا که احساپ خوبی نسبت به حرکا  و عاله

ا باز آندریاپ نداشت، با بدبینی  بخندی زد و با تکان دادن سر ، درب ر

 که درب را ببندد با  بخند خطاب بهرد. از ماشین  یاده شد و قب  از آنک

 آندریاپ گفت:

 بینمت.می -

ای که دیگر مانند دقایق  یش خندان نبود، درب را بست و سمت با چهره

آ ارتمان چرخید. آندریاپ گویی که بخواهد این همه شک و تردید 
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ن کشید و نامش را بر  ب راند. نشسته در نگاه مانا را بزداید، شیشه را  ایی

مانا که درب آ ارتمان را باز کرده بود، سمت آندر چرخید و منتظر به او 

 چشم دوخت که شنید:

 دوستت دارم. -

گاز  مانا با  بخندی گن  سر  را کج کرد که آندر با خنده  ایش را روی

در  که فشرد و از مقاب  دیدگان مانا دور شد. مانا اما خندید و با ذوقی

 د ش زنده شده بود، خود را به سوییتش رساند.

رفت، ذهن شلوغش بیش از  یش درگیر آندریاپ ای که باال میبا هر  له

های مثبت و منفی ا   رسه میزد شد. حواسش در حوا ی او و ویژگیمی

رفت. ناخودآگاهش به  اهایش ها را باال میآرام  له -و جسمش، آرام

ر ، در روزها و ام سو قدم بردارند  اما افکاداد که به کدفرمان می

 غرق شده بودند. های خاطره انگیز گذشتهشب

با  بخندی محو، کلید را در قف  درب کرمی رن  فرو کرد و سشس با 

چرخاندنش، آن را به روی خود گشود. تاریکی فضای کوچک سوئیتش، 

ز یده ابه سرمای تنش افزود. کورکورانه، دستش را روی دیوار سرد  وش

 کاغذ دیواری شیری رن  کشید و کلید سفید برق را فشرد.

 س از روشن شدن محیط سی و  نج متری سوئیتش، با خستگی درب را 

ا  را در جا کفشی قرار های اسشر  مشکی شت سر  بست و کفش

گذشت و به سمت اتاقش طور که از کنار سرویس بهداشتی میداد. همان

 ا  را گشود.ن قهوه ایرفت، سگک کمربند کا شمی
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ی ریلکس کردن روی تخت عزیز ، بعد از برای او، هیچ چیز به اندازه

دغدغه، خوشایند نبود. بنابراین به سرعت گذراندن یک عصرِ آرامِ بی

ا  تعویض کرد و خود را های خانگیترین  باپهایش را با راحت باپ

از قکش خیره شد. بروی تخت انداخت. طاق باز دراز کشید و به سقف اتا

ی هم افکار  سوی آندر  ر کشیدند. سمت آن مرد رعنا و خو  چهره

 آ مانی که شخصیتش تحت تأثیر همنشینی با مانا قرار گرفته بود.

وری و هلویی رنگش نشست  اما با یادآ های درشت بخندی روی  ب

ا  به های اخیر آندریاپ،  بخند  از بین رفت و چهره نهان کاری

ی آندر اثبا  ای خنثی و از درون مغشو  تغییر  یدا کرد. عالقهچهره

دانست که رازی را  نهان نگاه داشته است. با خود شده بود  اما مانا می

کرد هر چه که هست، هنوز نتوانسته است کامالً اعتماد آندر را گمان می

 از آن خود کند و این، برایش آزاردهنده بود.

می کرد نسبت به آندر بدبین نشود و آن  گرچه که این روزها سعی

  نیمچه مخفی کاری را نادیده بگیرد  و ی اگر قرار بود به  یشنهاد

  اسخ مثبت بدهد، نیاز به اعتماد و باور قلبی داشت.

ای گرفت و دستش را دراز کرد تا کیفش را سمت دم عمیق و طوالنی

 خو ، به  هلوخود بکشد. موبایلش را از درون آن بیرون آورد و با ر

که چرخید.  توی شیری رنگش را روی خود انداخت. اندکی بعد از آن

های موبایلش سکو  خانه را اینترنتش را روشن کرد، صدای هاوم اعالن

 شکاند.
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ا  شد و تمام ششصد  یغام جدید را وارد گروه تلگرامی دوستان صمیمی

 چت. از حا ترد کرد. ساعت نه و سی و دو دقیقه بود و دوستانش گرم 

درازکش خارج شد و خود را عقب کشید تا به تاج تخت تکیه دهد. 

 پ کرد:با شت را تنظیم کرد و بعد، با د ی ماالمال از هیاان و خوشی تای

کنم  و ی به ا  فکر کردم. شاید دارم اشتباه میها من خیلی دربارهچهب -

 رست و قاب قدری کنار آندریاپ وقت گذروندم که بهم ثابت شده مرد د

 اطمینانیه. اگه تا فردا  شیمون نشم، قراره بهش جواب مثبت بدم.

ا ، به  بخند نرمی به  ب نشاند که واکنش دوستان خوشحالِ ذوق زده

 شد ِ آن افزود. در جواب هدیه که  رسیده بود:

 طوری؟ آندریاپ مسلمون شده یا تو مسیحی؟وا! چه -

 با همان  بخند آرامش تایپ کرد:

دین نیست. حاال هم تر از همه اینه که دیگه مث  گذشته کافر و بیهمم -

 رسه. مطمئن ی مسائ  مختلف از من نظر اسالم رو میکه مدام درباره

در هر  نیستم  اما شاید واقعاً تصمیم بگیره باقی عمر  رو مسلمون باشه.

خوام کنار  باشم. این احمقانه نیست. این یه حال، من باز هم می

خوام از دستش صت برای داشتن یه زندگی نرمال و شاده. من نمیفر

 بدم.

ا  گذاشت. چشم بست سشس دم عمیقی گرفت و موبایلش را روی سینه

و در ذهنش، آندریاسش را متصور شد. حقیقت واضح آن بود که 

کند. می دانست هنوز نسبت به این  سر آ مانی، احساپ عاشقی نمیمی
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تگی و دوست داشتن ساده است که شاید دانست این یک حس وابس

 تر بشود.تر و بادوامتر، عمیقبعدها، عظیم

*** 

میلی،  تو را های چسبانش را گشود و با بیخواب آ ود و گیج، الی  لک

ا  را نیافت. کنار زد. هرچه دستش را روی سطح تخت کشید، گوشی

ر ا درست دکالفه و عصبی  تو را کنار زد و نیم خیز شد که موبایلش ر

های سنگینش، ی تخت دید. با خشونت آن را چن  زد و از الی  لک به

 ی موبای  افتاده بود خیره شد.به نام آندریاپ که روی صفحه

ای کشید و تماپ را وص  کرد. نور خورشید، فضای اتاقکش را خمیازه

خود  روشن کرده بود. بار دیگر دراز کشید و از سرمای صبح،  تو را دور

 چید و چشم بسته با صدایی گرفته گفت: ی

ام تا ساعت سه بیدار بودم آندر. بابت این که یشب به خاطر  روژهد -

 بخشمت.نذاشتی خوابم کام  بشه نمی

 هایش طنین انداخت.صدای جدیِ مرد غریبه، با مکث در گو 

های آقای  یشر بوده. الم خانم. اسم شما توی  یست آخرین تماپس -

 رسم شما چه نسبتی با ایشون دارید؟!تونم بشمی

شی مانا از شنیدن آن صدای ناآشنا، بیش از قب  هوشیار شد. با شک گو

یز خرا  ایین آورد و بار دیگر به نام آندریاپ چشم دوخت. متعاب نیم 

 شد و آرناش را تکیه گاه خود کرد.

 خیره به دیوار  یش رویش با تردید  ب زد:
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 ؟!تفاقی افتادهمن... من دوستش هستم. ا -

 نداشت. ای شده بود که مثالد ش رخت شور خانه

 شناسید؟کس میشما کسی به اسم آقای ای -

 تند  اسخ داد:

 طور؟!بله. چه -

وست شما، آقای  یشر دیشب رأپ ساعت نه توسط آقای ایکس به د -

ویا گهت  رویال دعو  شده بودند. متأسفم خانم. ایشون به قت  رسیدند. 

ای که خدمتکار هت  برای ایشون برده مسموم هنوشیدن قهوبه خاطر 

 . …شدند.  طفاً جهت تکمی  اطالعا   رونده

 خبر به قدری شوکه کننده بود که مغز دخترک، ترجیح داد از فهمیدن

گوید. آن سر باز زند. دیگر برایش مهم نبود که افسر در ادامه چه می

شده و مبهو ، دستش را  کرد. مسخفهمید و درک نمیشنید، نمینمی

  ایین آورد و موبایلش به خاطر سستی انگشتانش از دستش سر خورد و

ا ، تنها به ی سفید تخت فرود آمد. نگاه خیره و شوکهروی مالفه

 یوار سفید اتاقش بود.دای نامشخص بر روی نقطه

 ] تقاب  شوم [

 ) بیست و یک روز قب  (

ا  را روی زیِ دندان گرفت و عینک طبیطبق عاد   وست  بش را به با

ی خرد ی ا ، کف جا کرد.  م داده به کانا ها  جابهقوزک بینی قلمی

رنگش را  ایی میز  یش رویش گرفته بود.  پ تاپ نقره اهایش را به  به
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  ش برای غزل، تایپ کرد:روی  اهایش گذاشت و با گوشی

ت صبح باید رستوران اومد. فردا ساعت هش باألخره جواب ایمیلم -

هم  آمادیوپ باشم. یه ذره راهش دوره  و ی به موقع حرکت کنم به موقع

 رسم. خیلی هیاان دارم.می

 غزل با خواندن  یام مانا، روی تخت  هلو به  هلو شد و چون همیشه

 برایش ویس گرفت:

خرشم کار خود  رو کردی. نه؟ اومدیم و رفتی. اگه خفتت کردن یه آ -

ها ای مانا؟! معلوم نیست اینقدر تو سادهآوردن چی؟ چرا این بالیی سر 

کی هستن و هدفشون چیه. رفتی هلک و هلک ثبت نام کردی که مثالً 

ها راست خیر سر  یخته هیاان تاربه کنی؟ اصالً چه معلوم که این

 گفته باشن؟

 سشس با تأسف اضافه کرد:

 کنی!کار میقلت آ مان چیعموندم تو با این  -

 دانست خندید و برایش تند تایپ کرد:ا  نمیمانا که هیچ از آینده

کنی غزل؟! نگران نبا ! حواسم هست. امشب را قضیه رو جنایی میچ -

بندم و یه مقدار هم خر  و  ر  احتماالً ضروری بر وسایلم رو می

 دارم تا برای فردا آماده باشم. امیدوارم این سه روز به خیر بگذره.می

تا ش را بدون خامو  کردن آن، روی هم  پ ای کشید و دو  بخمیازه

ا  کشید و از جایش برخاست. گذاشت. دستی به موهای ده سانتی

ی آباژورهای  ایه بلند زردنور روشن فضای تاریک سوئیتش تنها به وسیله
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های کرم، شیری و خرد ی ا  از رن قدر در انتخاب تم خانهشده بود. آن

 داد.تر از واقعیت نشان میبود که آن را بزرگ استفاده کرده

*** 

ای فضای روشن و کرمی محیط رستوران، تم د خواه و آرامش دهنده

 برای مانا بود. میزهایی مربعی با ضخامت چه  سانتی متر و دو نوع

ای. مانا به محض ورود به رستوران و مواجهه با راهرویی مبلمان نسکافه

ست راد نشسته  شت آن، کنار دیوار در سمت را نج متری که میزها و اف

ود رستوران ردیف شده بودند،  یغامی دریافت کرد.  یغام را به روی خ

 گشود و در ذهنش خواند:

 دورترین میز به تو. -

ی مشکین دم عمیقی گرفت و موبایلش را  ایین آورد. بند کو ه

رویش جا کرد و نگاهی به میزهای  یش را روی دوشش جابه سنگینش

ک شد. انداخت. با قلبی کوبنده از هیاان، جلو رفت و به آخرین میز نزدی

دیگر را برانداز سه  سر و دو دختر دور آن نشسته بودند و در سکو ، یک

 کردند.می

کاتیا دختری اصا تاً روسی، نگاهی به ساعتش کرد و با کالفگی و 

 های درشتش را جنباند:صبری  ببی

   نمیشه؟چرا نفر ششم  یدا -

استال دختری گندم رو که سمت راست او نشسته بود، سر از گوشی 

ا  بیرون آورد و به نگاه خمار کاتیا چشم دوخت. با حس انزجار درونی
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 گرفت گفت:که از وایب منفی کاتیا نشأ  می

 ی دیگه فرصت داره.هنوز سه دقیقه -

جوابی از روی هایش را برای حاضر کاتیا سر به سمت استال چرخاند و  ب

شد، ها نزدیک میهم برداشت  اما با دیدن دختری بلندقامت که به آن

 انا صدامسکو  را بهتر دانست. استال رد نگاه او را دنبال کرد که همزمان 

 از حناره خارج ساخت.

 سالم. سالم. -

های آبی و رویی بسیار بور بود  بخندی به جانی که  سری با مردمک

ه دستی ب با بقیه،  اسخ سالم او را بر زبان راند. مانا رویش زد و همزمان

ا ، کنار آندریاپ که ا  کشید و با  بخند هیاان زدهشال ارغوانی

ی سنگین خواند نشست. کو هخیال  ا روی  ا انداخته بود و کتاب میبی

فت و و حایمش را روی  اهایش گذاشت که کاتیا با  وزخند نگاه از او گر

 زمزمه کرد:

 کنن.هم قبول می دونستم مسلمون ها رونمی -

 استال با تمسخر به کاتیا چشم دوخت و گفت:

 مگه چه اشکا ی داره؟! -

ا  را فاصله سشس با دریافت نگاه تیز کاتیا، از او روی گرفت و صند ی

 داد. زیر  ب غرید:

 فکر کرده کیه؟! -
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 که صورتی مانا  بخند خندانی به روی استال زد و هیچ نگفت. ادوارد

حوصله نفسی گرفت و مستطیلی و موهایی کم  شت و طالیی داشت، بی

 گفت:

ظرتون چیه تا زمانی که آقای ایکس میاد خودمون رو به همدیگه ن -

 معرفی کنیم؟

 مانا با کناکاوی  رسید:

 آقای ایکس؟ -

 جانی که در رأپ میز و رو به روی مانا نشسته بود دست به سینه در

 :جواب مانا گفت

کنی؟ آقای ایکس راهنمای و ین باره که توی این بازی شرکت میا -

 بازیه.

 استال ادامه داد:

دونه. همه اون رو آقای ایکس صدا هیچکس هم اسم واقعیش رو نمی و -

 تونی بگی ایگرگ.زنن. تو میمی

ای کرد و مانا را نیز به خنده وا داشت. ادوارد ی دوستانهسشس خنده

 وشمند  گفت:خیره به ساعت ه

 کنه؟ می شروع کی …ی دیگه فرصت داریم. خبد ثانیهاآلن حدوداً نو -

 استال با اعتماد به نفس  ب به سخن باز کرد:

 .استال سایمون، بیست و سه سا ه -
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 ادوارد که رو به روی کاتیا نشسته بود گفت:

 .ادوارد دوکن، بیست و  نج سا ه -

 ود، آرام گفت:حوصله شده بکاتیا با وجود آن که بی

 کاتیا بودینا، بیست سا ه. -

 جانی که صدایش چون صدای خوانندگان او را بود، با غرور گفت:

 جانی بو ، بیست و شش سا ه. -

ر مانا نگاهی به آندریاپ که سر در کتاب فرو برده بود و هندزفری د

 گو  داشت انداخت و سشس گفت:

 مانا افخمی، بیست و  نج سا ه. -

 در هم  یچاند و با مکث، متعاب  رسید: استال ابرو

 اه  کاایی؟! -

 ای زد و جواب داد:مانا  بخند دوستانه

 ایران. -

 ای نرم گفت:استال ابروهایش را باال انداخت و با خنده

 واو! -

کاتیای متکبر اما بار دیگر  وزخند زد. همه چشم به آندریاپ دوختند و 

تش را جلوی صور  آندر تکان منتظر او بودند که ادوارد خندید و دس

تفاو  باال کشید و به ادوارد که سمت هایش را بیداد. آندریاپ مردمک

کالم کالسیکش را قطع کرد و راستش نشسته بود دوخت. موزیک بی
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 گفت: منتظر به او خیره شد که ادوارد

 خوای خود  رو معرفی کنی؟هی! تو نمی -

ور میز چرخاند و  ب برای آندریاپ مردمک روی نگاه منتظر افراد د

ی آشنایی، سکو  را ترجیح داد. سخن گفتن باز کرد که با صدای مردانه

هایی استوار و ها سمت مردی کت شلواری و بلندقامت که با گامنگاه

 شد چرخید.ها نزدیک میمحکم به میز آن

 خو  اومدین دوستان! -

گندم رو،  موهایی طالیی و به عقب رانده شده، صورتی مستطیلی و

هایی نافذ و  بخندی مرموز. دست راستش را در جیب شلوار چشم

ی ا  کرد و میان کاتیا و جانی ایستاد. دست آزاد  را روی شانهطوسی

ها گرداند. حتی آندریاپ تک چهره -جانی گذاشت و نگاهش را روی تک

تگریست. آقای ایکس، با هم کتابش را بسته بود و با کناکاوی به او می

 سردی گفت:خون

 برای شروع آماده هستید؟ -

  رانرژی گفت: جانی و استال مصمم سر تکان دادند و ادوارد

ی چند هزار یورویی رو های گذشته اون جایزهگه امسال هم مث  سالا -

داشته باشید من حتی حاضرم به خاطر  در ارتفاع صد متری روی بند 

ع قرار بگیرم تشنج اون ارتفا دونم اگه تویراه برم  با وجود این که می

 کنم.می

ی ادوارد و باقی اعضا، با ی استار  گونهآقای ایکس در میان خنده
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 صدایی رسا و  بخندی ملیح گفت:

 !میدوارم این اراده رو تا  ایان بازی به همراه داشته باشی آقای دوکنا -

 نفسی گرفت و کف دو دستش را به هم چسباند. ادامه داد:

ی شما ارسال میشه و نام ی دیگه یک  یامک به شمارهثانیهتا چند  -

 . …انم مورگانخکنید. سشس از  ارتنرتون رو دریافت می

و با  به خانمی با یونیفرم سفید که همزمان با آقای ایکس وارد شده بود

 اد:بعد ادامه د نگریست اشاره کرد.ها می بخند به آن

 رتنرتون رو  نوشته شده.گیرید که اسم  اهمون  اکتی رو می -

 ها توضیح داد:ی آنآقای ایکس در برابر نگاه هیاان زده

ی مکان آغاز بازیه و چند قطعه عکس و رمز که ک آدرپ که نشونهی -

ی من در  ایین هر تونید ازشون استفاده کنید. شمارهدر طی بازی می

د  ونص برگه نوشته شده و در صور  تماپ با من و گرفتن یک راهنمایی،

 دید.یورو از دست می

 جانی سر  را سمت آقای ایکس باال برد و  رسید:

 هم باشیم؟! امسال هم قراره همه کنار -

 ت:آقای ایکس نگاهش را از آندریاپ گرفت و به جانی داد. در  اسخ گف

ها تا امسال شرایط به دالی  مدیریتی کمی متفاوته آقای بو ! گروه -

ی با هم نخواهند داشت. بازی امسال تنها سه روز  ایان بازی هیچ برخورد

بره و ما از شما انتظار داریم که با  ارتنرتون نهایت همکاری و زمان می
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ی منفی برای خو  برخوردی رو داشته باشید، در غیر این صور ، نمره

ها رصد شخص شما ثبت خواهد شد. در تمام بازی شما توسط دوربین

ی منفی، صد یورو اظر خودتون بدونید. هر نمرهشید  س بهتره ما رو نمی

 کنه. سؤا ی هست؟!ی نهایی کسر میاز جایزه

بت مانا نگاهش را روی نام آندریاپ  یشر که برایش  یامک شده بود ثا

گرداند. از آن جهت که همه به جز  سرک کنار دستش خود را معرفی 

زد و د ش،  دانست این نام متعلق به اوست.  بخندیکرده بودند، می

تر بود، برایش راحتماالمال از خوشی شد. هر چند که اگر با استال می

آمد.  س از  خش شدن شد  اما آندریاپ هم فرد جذابی به نظر میمی

ها را از  اکت بیرون آورد، چند حرف و تفاو  عکسها، آندریاپ بی اکت

 معنا!ی ظاهرا بیچند نشانه

 ی بور آقای ایکس خیره شد.  رسید:ه چهرهکاتیا سر  را باال گرفت و ب

 چند مرحله است؟! -

 متقابالً  اسخ گرفت:

دونید کدوم هایی داشته باشید. شما نمیستگی داره که چه انتخابب -

ی تری رو در  ی داره  اما مابورید که از بین همهانتخاب راه طوالنی

دید. درست درهایی که  یش روتون هست، یکیش رو باز کنید و ادامه ب

ی ثبت نام به طور کام  ی بازی در مرحلههمون طور که نوع و شیوه

 برای شما شرح داده شده و از  آگاهید.

آقای ایکس مچ دست چشش را جلوی چشمانش گرفت و خیره به ساعتِ 
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 ا  گفت:هلمو  سینِ طوسی

بینمتون، دود نیم ساعت دیگه بازی شروع میشه، در  ایان بازی میح -

 باشید!مؤفق 

ها را با هم تنها گذاشت و از سرد آنسشس با همان  بخند مقتدر و خون

ا  قرار رستوران خارج شد. آندریاپ کتابش را درون کو ه  شتی مشکی

ا  را هداد و مانا، با قلبی  ر اضطراب به او خیره شد. آندریاپ بند کو 

در  که برخیزد مصمم و محکم خیرهروی دوشش انداخت و قب  از آن

 ای مانا  ب زد:نگاه قهوه

بین! بردن این بازی برای من خیلی مهمه. من به  و ش احتیاج دارم و ب -

ث عقب اگه قراره با تو همکاری کنم، از  انتظار دارم باهو  باشی و باع

های مرفه موندنم نشی. دوست ندارم به خاطر یک دختر ایرانی از اون بچه

 فهمی؟!شکست بخورم. می

 رو در هم  یچاند و گفت:مانا اب

 خیلی خود  رو دست باال گرفتی! -

 آندریاپ با شیطنت ابرو باال انداخت و برخاست. دست در جیب کرد و

سرد، از میز فاصله گرفت و سمت درب رستوران گام برداشت. مانا با خون

ها نگاهش را از جای خا ی او گرفت و به دیگر اعضا دوخت. همان اخم

وگو دیگر و کاتیا و ادوارد با هم مشغول بحث و گفتا یکاستال و جانی ب

ها بودند. از جایش برخاست و در ذهن خود بدون جنباندن بر سر آدرپ

 دهانش غر زد:
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 گذاشت رفت خوشگ  خودبرتربین! -

، هایی که بیشتر رو به خنده بودند تا جدیتخود را به آندر رساند و با  ب

 گفت:

 باشیم. م خو  برخوردمحض یادآوری! باید با ه -

 سشس از او چشم گرفت که آندریاپ ریشخندی زد و گفت:

 قوانین برام مهم نیستن. -

مانا متعاب سر به سمت او چرخاند که آندریاپ، با گشودن درب 

 ای از رستوران خارج شد.شیشه

 :مانا  شت سر او به تندی از رستوران خارج شد. سشس با شِکوِه گفت

نکردن قوانین، بازی رو ببری؟  ارتی  بدون رعایتخوای طور میچه -

 داری؟!

های آندریاپ ایستاد و با مکثی کوتاه سمت او چرخید. خیره به چشم

 سرد گفت:درشت او خون

 طور تموم کردنشه.تر از چههای من بردن بازی مهمه. اما توی او ویتن -

 فس ادامه داد:ی خود زد و با اعتماد به نو بعد نوک انگشتش را به شقیقه

ی من، قطعاً خیا ت راحت باشه چون با کمک مغز خارق ا عاده و -

 تو توی دست و  ای من نباشی. بریم  ا بته اگهمی

 مانا ابروهایش را درهم  یچاند و با گیای گفت:

خوای ببری  و ی همزمان به  و ش هم تو می من نفهمیدم! باشه -
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همکاری کردن و خو  برخورد  احتیاج داری. اگه از قوانینی که شام 

بودن  ارتنرها هست  یروی نکنی اون  ول کمتر و کمتر میشه! واقعاً به 

 خاطر  و ش شرکت کردی؟!

 سشس با  وزخند ادامه داد:

 خبرم؟!ای هم هست که من از  بییا چیز دیگه -

ی  ر سوال آندریاپ در سکو  تفکرآمیز خود فرو رفت. خیره به چهره

هایش کشید. چرا حواسش به گفته ا روی دندان آسیابشمانا، زبانش ر

ا  نشست و بعد، به مانا  شت کرد. مانا نبود؟! اخم ریزی روی  یشانی

 ابروهایش را باال انداخت و تمسخرآمیز گفت:

  س هست! -

 آندریاپ که درحال دور زدن ماشین بود صدا بلند کرد:

 به خودم مربوطه. -

 یت و اخم  ب از  ب برداشت:مانا قدمی جلو رفت و با شکا

 ممنون که صادق نیستی! !آهان  س به  و ش احتیاج نداری -

ا  را آندر  س از آن که قف  کیا سورنتوِ طوسی رنگش را باز کرد، کو ه

و بعد نفسی گرفت و دستش را روی سقف  روی صند ی عقب قرار داد

 ماشین گذاشت. خیره به مانا گفت:

اطر چی شرکت کردم؟! ه که من به خکنبرای تو چه فرقی می -

 ی من اعمال میشه.جوایزمون از هم جداست. کسر  ول فقط روی جایزه
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ای باال بست شانهسشس قدمی عقب رفت و درحا ی که درب را می

 انداخت و با  حن عاری از هرگونه حسی ادامه داد:

  س جای نگرانی نیست! -

هایش را کم کرد و بین  لک یمانا نوچی کرد و دست به کمر نهاد. فاصله

 گفت:

 استش رو بگو! اون چیه که فقط با بردن این بازی به دستش میاری؟!ر -

ای به مانا کالفه آندر  وفی کشید و درب سمت راننده را گشود. نگاه

نین چانداخت و در دل، هزار مرتبه بر خود و زبان خود  عنت فرستاد که 

 ی دردسرساز  تند گفت:ساده مرتکب اشتباه شد. عصبی از سوت

  قط بشینی؟به تو ربطی نداره! میشه ف -

ی ای به  شت سر مانا کرد. مانا با همان چهرهسشس با سر  اشاره

ها درحال  رسشگر  نگاهی به  شتش کرد که متوجه شد باقی بازیکن

 خروج از رستوران هستند. با همان ابروهای درهم گره خورده و نگاه

رب سمت شاگرد را به روی خود گشود.  س از شکاکش، جلو رفت و د

 جاگیر شدن هر دو در ماشین، مانا خطاب به آندریاپ گفت:

 ریم؟!اآلن کاا می -

 ایان مانا راحت شده بود، نامحسوپ های بیآندر که باألخره از شر سؤال

 دم عمیقی گرفت و در د ش به حواپ خود هشدار داد.

 ی عمومی!کتابخونه -
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 ت کرد و مبهو  گفت:مانا چشم درش

همه کتاب معماها تونیم از بین اونجوری که تا آخر هفته هم نمیینا -

 رو  یدا و ح  کنیم! عقلشون رو فروختن؟!

های او به ستوه آمده بود، ناگهان کفری آندریاپ که از دست  رچانگی

 گفت:

و حرف بزنی حاضرم  طور سؤال بشرسیخوای تا آخر بازی همینگه میا -

 صراف بدم و سال دیگه شرکت کنم.ان

ا  را در آغو  خود فشرد. رویش را سمت شیشه مانا اخمی کرد و کو ه

 گرداند و به فارسی زمزمه کرد:

 برو بابا. مرتیکه دروغگو! -

ورد. آندر نیم نگاهی سمت او حوا ه کرد و بعد، ماشین را به حرکت در آ

ناام با  حن آرامی اسردی خود گرفت. سرچند دم عمیق برای حفظ خون

 گفت:

ها هتره به جای حرف زدن انرژیت رو صرف تازیه و تحلی  عکسب -

 کنی. شاید معازه بشه و بتونی از مغز  بهره ببری.

رص  اکت سفید  را از کنار دنده برداشت و سمت مانا گرفت. مانا با ح

 ها را از  اکتی که نام اکت را از چن  او بیرون کشید و با خشونت عکس

 آندریاپ روی آن درج شده بود خارج کرد.

خورد، تصویر نه یک باالی آن به چشم می -ی یکاو ین عکس که شماره

ی مشکی و یک صند ی آبی در محیطی سشیدرن  بود. صند ی ساده
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 ها جلب شد.  بلند خواند:ی باالی صند یچشم مانا روی نوشته

ی عمرم را صرف مهام هست. من تصمیم گرفتهآوریزندگی چیز رقت -

 ی آن کنم.تفکر درباره

ای نگرفت، خطاب به کمی روی آن مکث کرد و سراناام که نتیاه

 آندریاپ گفت:

 منظور  چیه؟! -

 آندریاپ فرمان چرمی را چرخاند و با مکث گفت:

 درمان شو نهاور! اروین یا وم. -

 مانا گیج به او خیره شد و سشس  رسید:

 درمان چی؟! -

های خارج شده از  اکت جدیت نیم نگاهی به باقی عکس آندریاپ با

ها را برداشت. مانا منتظر به او خیره شد که انداخت و بعد، یکی از آن

 ا  برگرداند و جدی گفت:آندریاپ، عکس را به جای قبلی

طور که به نظر میاد هر  اکت رو بسته به عالیق و عادا  ما تنظیم ینا -

اپ و دادن اسم من اومده  س اون  اکت بر اسکردن. توی  اکتی که به ت

های هایی از کتابشخصیت من تنظیم شده. به احتمال خیلی قوی نشونه

 ی من  یدا میشه.معروف و موردعالقه

ی منظور  شد و داد، به راحتی متوجهمانا که با دقت به او گو  می

 سشس گفت:
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و دادن و اسم رضیه درست باشه توی  اکتی هم که به تف س اگه این  -

 . …من اومده باید

ا  روی آن درج ها را از درون  اکتی که نام دخترانهادامه نداد و عکس

شده بود بیرون کشید. آندریاپ منتظر سخنی از جانب مانا بود که 

 سراناام شنید:

 ی بیست و چهار.ی انفاق آیهسوره -

. نا دادو به ما آندریاپ که در ترافیک مانده بود، نگاهش را از مسیر گرفت

 خیره به نیم رخ متفکر و سخت متمرکز مانا گفت:

 ار بکش. چی گیر  اومد؟عاله کن! از مغز  ک -

 مانا با شک خیره به رو به رویش گفت:

ین یه آدرسه. آدرپ یه آیه از قرآن. شاید یه مفهوم به خصوص توی ا -

 ی رمز داشته باشه. مطمئن نیستم.این آیه باشه یا یه کلمه

 عد به آندریاپ چشم دوخت و جدی گفت:ب

ها رو بر اساپ چیزهایی که ما باهاشون مشغو یم تنظیم رسته!  اکتد -

 کردن.

دست و  ا با هو  سشس د خور و سرخورده از این که آندر او را فردی بی

ها دید، در سکو  خود فرو رفت و مشغول مرتب کردن عکس ایین می

 شد.

صدایی به  ب نشاند و نگاهش را از روی آندریاپ  وزخند کوچک و بی



 

 

 WWW.98IA3.IR 29 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

 ی مانا گرفت. زمزمه کرد:صور  کشیده

 کنم.میشه که دارم با یه دختر مسلمون همکاری مینباورم  -

 مانا چشم ریز کرد و سر  را به سمت او گرداند. تند  رسید:

 ؟ای در حق تو کردمادی داره؟! من چه بدیمگه چه ایر -

ی او را شنیده بود متعاب شد. بعد انا زمزمهکه مای از آنآندر  حظه

 و عقاید  را به زبانش راند: ای باال انداختشانه

بینید  کنید که نه میماها عمرتون رو صرف  رستیدن موجودی میش -

شنوین! از کاا معلوم که واقعاً وجود داشته باشه؟! به نه صدا  رو می

 . …نظر من آدم باید خیلی احمق باشه که

 مبهو  از طرز فکر آندر صدا بلند کرد: مانا

راقب حرف زدنت با  آندریاپ! عقاید هر شخصی به خود  مربوطه م -

ی تمسخر اون رو نداره. به نظر من احمق کسیه که و هیچکس اجازه

 دونه.دیدن و شنیدن رو محدود به جسمش می

تر ی ناباوری به  ب نشاند. با  حنی آرامسشس مکثی کرد و تک خنده

 رد:کخیره به ابروهای کشیده و مرتب آندر که باال  ریده بودند اضافه 

ی من  زومی نداره برای باور یک چیز، اون رو مستقیماً با ه عقیدهب -

 چشم ببینی یا مستقیماً با گو  بشنوی! این خیلی ساده انگارانه و

شنوی  اما ی شنواییت نباشه رو نمیسطحیه! تو صداهایی که توی آستانه

ی کسایی که یکتا رست هستن، علم وجودشون رو ثابت کرده. من و همه

 کنیم.مون حس میوجود خدا رو توی محیط  یرامون زندگی
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ا  را باال برد و نگاه های متناسب و کا باسیی  بآندریاپ گوشه

طور که حرکا  بادی مضحکی به مانا انداخت. مانا با دیدن نگاه او، همان

 ثال زدن گشود:مکرد،  ب برای می  نگوییاش را اجرا

ا  نبرده رض کن تصادفاً با کتابی مواجه میشی که اسمی از نویسندهف -

و مشخص نیست که چه کسی اون رو نوشته! یک کتاب فوق ا عاده که 

گیری. از تو خونی بیشتر تحت تأثیر قرار میهر چندبار که اون رو می

ای نداشته باشه و خود  ههیچ نویسند  رسم! ممکنه که اون کتابمی

 نوشته شده باشه؟!

هایش را برهم فشرد و در چرخاند،  بآندریاپ درحا ی که فرمان را می

 فکر فرو رفت. سشس  اسخ داد:

 ای یک نویسنده داره.وشتهنواضحه که نه. هر  -

 مانا بالفاصله گفت:

 ق داره. چه اون رو ببینی چه نه!ای هم یک خا دیده و هر  -

حث ن حرف، آندریاپ  ب برای  اسخ دادن گشود   اما ترجیح داد ببا ای

ا  از را ادامه ندهد و سکو  کند. در عوض، خاطرا  ناخوشایند کودکی

جلوی چشمانش عبور کردند. بار دیگر نسبت به وجود خداوند دچار 

ا  بدبینی شد. اگر خدایی وجود داشت،  س چرا آن روز، به فریاد د خر

 رد؟!مادر  توجهی نک

تر شد. مانا ی انگشتان کشیده و سفید  به دور فرمان محکمگره

طور که  ا روی  ا انداخته بود و زیرچشمی به آندریاپ و واکنشش همان
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 کرد گفت:نگاه می

ست چنین چیزی اورم نمیشه فردی مث  تو که این قدر اه  مطا عهب -

 کنه!رو انکار می

از مرور  عصبی و متشنج ی خود گرداند.آندر سر  را سمت شیشه

هایش را به روی هم فشرد. مانا که سکو  او را خاطرا  زجرآور ، دندان

هایش را به روی خیال شد. بار دیگر مردمکدید، نفسی گرفت و بی

 زآ ودتر!ها  غزاند. یکی از یکی رمعکس

و میان ابروهای  ر  شت و مرتب  اخم ریزی روی  یشانی متوسط

های ق عاد ،  وست  بش را به بازی دندانمشکینش نقش بست. طب

ای بعد، سکو  حاکم بر اتاقک تمیز و عاری از ا  گرفت. دقیقهجلویی

 هرگونه آ ودگی ماشین را شکاند:

های ممیزی درج شده. مثالً عکس اول با شماره ی ها شمارهوی عکسر -

 . …یک و این یکی -یک

 دامه داد:ی قرآن اشاره کرد و ابه عکس آیه

ی مکانیه که ی ثابت، شمارهشماره دو. این یعنی-ی یکبا شماره -

 هاست. اول کتاب و بعد اون آیه.ی متغیر، ترتیب عکستوشیم و شماره

ها شد. در نظر داشت که دم عمیقی کشید و مشغول جمع کردن عکس

و اتفاوتی آندر، از ذهن هوشمند خود را به آندر ثابت کند  اما با دیدن بی

 وار گفت:فت. زیر  ب زمزمهروی گر

 خدایا به امید تو. -
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ا  خارج کرد که در همان  حظه، موبایلش به صدا در آمد. آن را از کو ه

 هایش آمد.ه  بی هدیه،  بخندی ببا دیدن شماره

 ا و؟ -

 هدیه با  حنی هیاان زده و شیطنتی ذاتی گفت:

ی شرکت توی یه بازی معمای طوری؟ غزل بهم گفتهچسالم عشقم  -

تونی. کنی؟ قوی با  مانا! تو میکار میکردی. اآلن کاایی؟ داری چی

 من بهت ایمان دارم.

 صدا خندید و آرام گفت:مانا از  رحرفی و  حن  رانرژی او بی

ی دیگه هم شروع میشه. اآلن هم با فس بگیر هدیه! آره تا چند دقیقهن -

 ی عمومی هستیم.هم تیمیم توی راه کتابخونه

شد، بی نگاه به او که چیزی از زبان مانا متوجه نمیدریاپ با آنآن

 هایش را تیز کرد.گو 

 :گفت هدیه 

 سره یا دختر؟ بزرگه یا کوچیک؟ هم تیمیت کیه؟  -

 مانا بار دیگر خندید و  لک آرامی زد.

قطع کن ا ن  تونم حرف بزنم عزیزم.تر میدونی که توی چت راحتیم -

 .میام توی گروه میگم

با مؤافقت هدیه و قطع شدن تماپ، مانا با  بخند ملیحی که روی 

خندیدند، به های درخشانی که گویی میهایش نشسته بود و مردمک ب
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هم صحبتی با دوستانش  رداخت. آندر زیرچشمی به او نگریست. کمی از 

موهای فندقی مانا، از جلوی شا ش بیرون ریخته بودند و این، به فرم 

 آمد.و درشتش میصور  بیضی 

ا  ادامه داد.  سرک بازی تفاو ، از مانا چشم گرفت و به رانندگیبی

ست یا دانست سراناام آن آسودگیخطرناکی را شروع کرده بود که نمی

دانست بازی با دم شیر، عاقبت خوشی ندارد. چرا  در  او مرگ! تنها می

 را وارد چنین بازی کثیفی کرده است؟!

ی نهعد، آندریاپ ماشینش را جایی در نزدیکی کتابخای ببیست دقیقه

 عمومی اشتوتگار   ارک کرد. هر دو از ماشین خارج شدند و مانا که

ا  را د خوری دقایق  یش را نداشت، هنگامی که متوجه شد آندر کو ه

ی خود را درون ماشین باقی گذاشت و تنها دو  اکت و دارد، کو هبر نمی

 موبایلش را برداشت.

خاند. با ورودشان به کتابخانه، مانا نگاه درخشانش را به سرتاسر آن چر

ها و سقف و کف سشیدرن ، تمیز ساختمانی وسیع و  نج طبقه با دیواره

های طبقا  دیگر به ای که از هر طبقه، قفسه کتابو براق. به گونه

 و  نور و آرامش دهنده.خشدند. فضایی راحتی دیده می

و ای  نام برداشت و خود را به دریاپ، مانا نگاه از طبقهبا جلو افتادن آن

 رساند. کناکاو  رسید:

 چی توی سرته؟! -

خواست ذهن درگیر  را در چهره و رفتار خود نشان آندریاپ که نمی
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ا  نواخت. دهد، در جو بازی قرار گرفت و چنگی به موهای مواج طالیی

 با تمرکز و نگاهی  ردقت به اطراف گفت:

 د کتاب درمان شو نهاور رو  یدا کنیم.بای -

ای که با یونیفرمی مخصوص  شت میز نشسته سشس با دیدن مرد فربه

 ده بود،بود، گام بلند کرد. مرد کتابدار، درحا ی که سر در سیستم فرو بر

موی او که به خاراند. آندر نگاهش را از سر بیا  را میبینی گوشتی

ی میز سشید گرفت و دستش را به  به زدسبب نورهای کتابخانه برق می

 اف تکیه داد. مرد کتابدار، نگاهش را باال کشید و گفت:دیام

 تونم کمکتون کنم؟می -

به  هایش رامانا از آندر و کتابدار چشم گرفت و با دمی عمیق، مردمک

 در روی افراد حاضر در کتابخانه گرداند. زوج جوانی کتابی را مشترکاً

زدند. گویی که هر دو به مطا عه ند و با ذوق، ورق میدست گرفته بود

 شدند.های کتاب، هیاان زده میعالقه داشتند و از  مس برگه

ش گیج و من  که اخم ظریفی هم روی  یشانی صاف ایآندریاپ با چهره

 نشسته بود، به مانا نزدیک شد.

 هی! -

ی اطراف با هاهمزمان با چرخش مانا، دست به کمر نهاد و خیره به قفسه

  حنی متفکر گفت:

ها رو بگردیم. کتابدار گفت تمام کتاب های ی این قفسهمابوریم همه -

جا بردن. به جز یکی که مشخص نیست یا وم رو چند روز  یش از این
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 ها رو فرامو  نکنیم.مخفیگاه کااست. این رو هم گفت که

 نفسی گرفت و زمزمه کرد:

 یه.کنم این یه راهنمایاحساپ می -

ای درمانده به او خیره شد که آندر سر  را به طرفین تکان مانا با چهره

 داد و گفت:

 خیال. ممکنه انحرافی باشه.نه بی -

 سشس انگشت شست چشش را سمت چپ گرفت و ادامه داد:

طوری کارمون کنم و تو از سمت راست. اینن از این سمت شروع میم -

 تر  یش میره.سریع

با  ه آرامی بیرون داد.ز مانا فاصله گرفت که مانا نفسش را باتالف وقت ابی

احساپ خارشی که در  شت سر  حس کرد، انگشتانش را از  شت 

ا   وست های متوسط هم اندازهگردنش به زیر شا ش راند و با ناخن

ین سر  را خاراند. سشس دم عمیقی گرفت و با قرار گرفتن در کنار او 

هایش به روی عناوین به گرداندن چشم قفسه از سمت راست، شروع

هایی در سایزهای کتب ردیف شده در هر قفسه از کتابخانه کرد. کتاب

 گوناگون، موضوعا  متنوع و قطرهای مختلف.

های مکرر بیش از نود دقیقه گذشت و در این مد ، مانا بابت تکان

کرد و هایش، سرگیاه گرفته بود و آندر، احساپ گرسنگی میمردمک

داد. هر دو هنگامی که به یک قفسه ر از گاهی شکمش را د داری میه

ای به هم انداختند و بعد، آندر به قفسه  شت کرد. رسیدند، نگاه خسته
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قدمی جلو رفت و سر  را باال گرفت. با دیدن طبقا  بعدی کتابخانه، 

 نفسش را فو  کرد و کالفه سر به سمت مانا چرخاند.

با هرگز ،  وستی برای جویده شدن نداشتند هایش دگر  ومانا که  ب

 کردند، با درماندگی گفت:سوز  ایااد می

تونیم چیزی  یدا جا تا آخر هفته هم نمیفته بودم که اگه بیایم اینگ -

 کنیم.

 آندر نیشخندی زد و با تمسخر گفت:

 چرا شرکت کردی؟! -

آمد، ید ی  آندر به مذاقش خو  نمدر ی و بیمانا که نیشخندهای  ی

 گذشت،  ب زد:اخم ریزی کرد و در حا ی که از کنار او می

 ه تعریفش رو خیلی شنیدم. ارسال توی دانشگا -

ا  فرو برد و  شت سر مانا سوی ایآندریاپ دست در هودی سورمه

 ه داد:ها گام برداشت. دخترک ادام له

هام وقتی کردم خیلی هیاان انگیز باشه. آخه هم کالسیکر میف -

شدن  و ی حاال فهمیدم کس  زدن هیاان زده میا  حرف میدرباره

هامه. ا بته این فرضیه که شاید تو اشتباه ی تاربهتر از همهکننده

 فهمیده باشی هم هست.

های تفاوتش را از روی او برداشت و به قفسهآندر  وزخندی زد، نگاه بی

کدام قسمتی از ی دوم دوخت.  یر و برنا، کودک و بزرگسال هر طبقه

ها را طی زدند. مانا که  لهها را ورق میطبقه را اشغال کرده بودند و کتاب



 

 

 WWW.98IA3.IR 37 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

 کرده بود، نگاهش را به دور طبقه گرداند. سشس گفت:

 . …من فکر می کنم اگه -

 مراعا  گفت:آندر بی

 کنم؟!دونی من به چی فکر میمی -

 ه داد:ایستاد. ادام روی ماناا باال آمد و روبهری باقی مانده دو  له

دقت باشی و با وجود دیدن شو نهاور، اون رو رد ین که ممکنه تو بیا -

 کنی.  س من ترجیح میدم این طبقه رو خودم به عهده بگیرم.

 مانا متعاب چشم گرد کرد و گفت:

کنی؟! گشتن یک طبقه یک و نیم ساعت از وقت ما رو وخی میش -

 ؟!بقه رو بگردیخوای تنهایی این طگرفت. حاال می

رفت شانه عقب می -آندر  بخند کای زد و بی خیال، درحا ی که عقب

 باال انداخت و گفت:

 تر از کمیته!بودم فهمیدم که کیفیت مهم وقتی با تو -

ست مانا با نگاهی شاکی و معترض دست به کمر نهاد و غران به او نگری

ان، مشغول اد و چرخید. سشس سو  زندی سرخوشی سر که آندر خنده

وجو شد. مانا نفسش را با حرص فو  کرد و خود را به آندریاپ جست

آبی  رساند. از کنار خانم جوان بلوندی گذشت و  اکت آندر را، روی مب 

 رنگی درست کنار  ای آندریاپ کوبید. خطاب به او گفت:

 اکتت  یش خود  باشه. شاید اگه تو کامالً از من جدا باشی دقتم باال  -
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 دونی؟!می بره.

ا، زیر  حن حرص آ ود ، از نظر آندر دور نماند. آندریاپ با دور شدن مان

چشمی به  اکت نگاهی انداخت و بعد، همزمان با خم شدن و برداشتن 

اسی یآن، مردمک باال کشید و به باال رفتن مانا که هودی بلند و گشاد 

 وخت.آمد، چشم درنگش به شال ارغوانی و شلوار جین مشکی ا  می

که توانسته بود دخترک را ازخود براند،  بخند زد و  اکت  یروز از آن

 فرو کرد. ا ی هودیکاغذی آ  نج را در یقه

کوفت، به ها میا  را با حرص به  لههای اسشر  مشکیمانا که کفش

ی سوم رسید، به شخصی تنه زد که به سرعت محض آن که به طبقه

 ند گفت:سمت او چرخید و با شرمندگی ت

 ببخشید! -

ی او متمرکز منتظر واکنش مرد جوان نماند و بدون آن که روی چهره

 وجو کرد.شود، روی برگرداند  سشس، از یک ضلع شروع به جست

ی بعد، هنگامی که فقط سه قفسه را کام  گشته بود، بیست و سه دقیقه

فی هوده و عبث، کمر صاف کرد و  وحوصله از این کارِ بیخسته و بی

دید که آن همه قفسه را به تنهایی بگردد. هر بار کشید. به چشمش نمی

خورد دوخت، حا ش به هم میوجو چشم به عناوین میکه به قصد جست

سوخت. خم شد و دست ا  از سر گرسنگی میگرفت. معدهو روی می

روی شکمش گذاشت و آن را فشرد. سشس به سرعت کمر صاف کرد و 

 نفس گرفت.
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ا  انداخت که متوجه شد چیزی ه ساعت مچی بندچرمی مشکینگاهی ب

ی صبح نمانده است. بنابراین بار دیگر شروع به تا ساعت ده و سی دقیقه

ا  به روی عناوین کرد که درست  نج ایهای قهوهچرخاندن مردمک

ی بعد، ناگه دقیقاً همان کتابی که در معرض دیدگانش بود، از دقیقه

ه ده شد و دخترک نوجوانی رخ نمایان کرد. مانا کسوی دیگر قفسه کشی

  ید:از این حرکت ناگهانی ترسیده بود، دست روی سینه گذاشت و آرام نا

 ترسیدم. -

ها نظر مانا را جلب کرد. سوی قفسهبا کنار رفتن دخترک، فضای آن

کناکاو سر  را جلو برد و نگاهی به محیط خلو  آن طرف انداخت. 

ها رساند. هیچکس نبود. د را به سمت دیگر قفسهبعد عقب کشید و خو

 تنها خود  بود و ده صند ی که در کنار هم ردیف شده بودند.

ای در ذهنش به صدا صحنه به قدری برایش آشنا بود که در  حظه جرقه

ه در آمد. نه صند ی مشکی و یک صند ی آبی در مرکز. مسکو  و خیره ب

 انداخت. بعد با شادی ابرو باال داد وهای مغز  را به کار ها، چرخندهآن

ها، به لههیاان زده، به سرعت راهِ آمده را بازگشت. بدون  ایین رفتن از  

گشت ها را میآندریاسی که زانو زده بود و طبقا   ایین یکی از قفسه

 خیره شد. با صدایی کنترل شده و به شد  آرام صدا زد:

 جا!آندریاپ! آندریاپ! هی! این -

های آندر، نوچی کرد و ناسزایی به  ب ید از رسیدن صدایش به گو ناام

هایی بسته غر رفت در ذهنش با  بها را  ایین میراند. هنگامی که  له
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 زد:

 گو ِ کَرِ  رو سمت من کرده! -

ی آندریاپ کوفت. هنگامی که او روی ای به شانهبه او که رسید، ضربه

 چرخاند گفت:

ها  دقیقاً مث  همون کردیم. مخفیگاهابدار توجه میباید به راهنمایی کت -

ی سوم هست. شاید هایی که توی عکس بود توی مخفیگاه طبقهصند ی

 م.جا بتونیم یه چیزی گیر بیاریاون

 آندریاپ تک ابرویی باال انداخت و گفت:

 وجوی زیاد توهم نزدی؟!مطمئنی که از جست -

 نید:شد که ش های سبز آندر خیرهمانا کفری به مردمک

 نشونم بده! باشه -

اپ مانا حرصش را با فو  کردن نفسش خا ی کرد و بعد، جلوتر از آندری

قدر داد و دخترک، چهقدر با زبانش او را آزار میگام برداشت.  سرک چه

 گفت.کرد و هیچ نمیدر برابر  سکو  می

تانش را رفتند، مانا درحا ی که دسها باال میهنگامی که هر دو از  له

 داد با  حن تفکرآمیزی گفت:تکان می

 تونیم هیاان رو تاربه کنیم؟به نظر  کی می -

 بود، بی حس گفت: ا آندر که دو دستش در دو جیب گرم هودی

 هر موقع که وقتش برسه. -
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ای به آندریاپ مانا ابروی چشش را باال داد و نگاه مضحک و مسخره

ی سوم گرداند. مانا به محیط طبقه تفاو  چشمانش راانداخت که او، بی

 سری به تأسف تکان داد و در دل گفت:

  یاقت نداری باها  حرف بزنم! -

های کتابخانه سشس با طی کردن آخرین  له، دستش را به سمت قفسه

 گرفت و گفت:

 اون  شت. -

نامه آندر نگاهش را از  یرمردی که روی مب  آبی رنگی نشسته بود و روز

گام برداشت.  ت و بعد، به سمتی که مانا اشاره کرده بودخواند گرفمی

ی هجلو رفت و از کنار مانا گذشت. با دیدن درگاهی کوچک میان دو قفس

هایی آرام، خود را به فضای کوچک کتابخانه، با نگاهی کناکاو و قدم

 ها رساند. شت قفسه

اه آندر رفت، با ثابت شدن نگمانا که  شت سر او به همان آرامی راه می

 ها گفت:روی صند ی

 یک. -بینی؟ درست مث  عکس یکمی -

 امه داد:ها دوخت و ادهای درون قفسهسشس نگاهش را به کتاب

 جا باشه.شاید کتاب این -

فرو کرد و  اکتش را  ا آندر با شک، دستش را از  ایین به درون هودی

ها را کرد، عکسبیرون کشید. درحا ی که مانا با دقت عناوین را دنبال می

یک را مقاب  خود گرفت.  -ها، عکس یکبیرون کشید و از میان آن
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هایش میان عکس و تصویر واقعی  یش رویش در گرد  در مردمک

 آمدند.

 سشس ریشخندی زد و گفت:

 که واقعاً یه چیزی  یدا کردی!خوبه. مث  این -

شد تا ا  آزاد نمود و بعد، خم ای از حنارهی عصبیمانا تک خنده

ها، درحا ی که تر قفسه را بگردد. آندریاپ خیره به کتابی  ایینطبقه

های آسیابش گرداند، زبانش را روی دندانعکس را به درون  اکت باز می

 و  رسید: کشید. بعد کتابی با جلدی سرخ از قفسه خارج کرد

 طور  یدا  کردی؟چه -

 -دن، تکانزقصد باد  ا  را بهمانا نفسی گرفت و از گرما، هودی یاسی

 ها چرخید.تکان داد. کمر صاف کرد و سمت آندر و صند ی

ها کردم یه دختر نوجوون یکی از اونها رو نگاه میقتی داشتم کتابو -

جا رفت بیرون تونستم این درگاه کوچیک رو بیرون کشید. وقتی از این

 ها مواجه شدم.رو  یدا کنم. بعد هم که با این صند ی

وجو خسته شده بود، کتابی که در دست پ که دیگر از جستآندریا

 الفه گفت:کا  بازگرداند و داشت را به جای قبلی

 جا نیست.هیچی این -

 ها زانو زده بود گفت:مانا که با چشمانی ریز، جلوی یکی از صند ی

 جا یه چیزی حک شده.هی! این -
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و به مانا آندر که توجهش جلب شده بود، کناکاو اخم درهم کشید 

ه نزدیک شد. با  غزیدن نوک انگشت مانا به روی عبار  حکاکی شده، ب

وار ی او  ی برد. بنابراین زانو زد و چشم ریز کرد. زمزمهصحت گفته

 خواند:

 ای.به گونه -

 مانا برخاست و صند ی دیگری را وارسی کرد.

 جا هم هست.این -

ندریاپ به صند ی، آ ی مانانگاه آندر سمت او کشیده شد. با اشاره

برخاست و بار دیگر کنار او نشست. آندریاپ  س از خواندن متن، 

های بعدی را هم بررسی کرد و بعد از جای برخاست. مانا نیز به صند ی

ا سمت رانتظار کالمی از جانب آندر، کنار او ایستاد که آندریاپ انگشتش 

 ها گرفت و گفت:صند ی

 ست. ببین!این یک جمله -

ای که در یک ی انگشت او خیره شد. آندریاپ ده صند یا به رد اشارهمان

 ردیف قرار داشتند را تک به تک نشانه گرفت.

ای... زندگی... کنید که...  نج سال بعد... با افسوپ... به  نج ه گونهب -

 بینی؟!ی... خود... نگاه... نکنید. میسال... گذشته

 یاپ ادامه داد:مانا با تفهیم سر تکان داد و آندر

ین ده صند ی کنار هم یک قسمت از متن کتاب دروغگویی روی مب  ا -

 سازن. اروین یا وم!رو می
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 ی او، گفت:مانا با مکث روی چهره

 ی مورد عالقته. خط به خط کتابا  رو حفظی. نه؟!نگار نویسندها -

 آندریاپ با  حنی متفکر  شت سر هم تکرار کرد:

 مب ! مب ! مب ! -

رد که ی مانا اطراف را کاوید. مانا بالتکلیف به او نگاه کبرابر نگاه خیرهدر 

 آندر مصمم سمت او چرخید و گفت:

 اید کتاب درمان شو نهاور روی یک مب  یا چیزی شبیه به این باشه.ش -

 مانا که مشغول بازی با  وست  بش بود  رسید:

قتمون از دست خود درگیر  بشیم وه اشتباه کنیم و بیمطمئنی؟! اگ -

 طوریش هم با گشتن اون همه قفسه وقتمون رو هدر دادیم.میره. همین

ی گرد ساعتش ا  را کمی باال داد و خیره به صفحهسشس آستین هودی

 اضافه کرد:

جا گذروندیم بد که نزدیک به دو ساعت از زمانمون رو اینه نظر  اینب -

 هم بگذرونیم. نیست؟ تا دو روز آینده باید شش مکان بعدی رو

 شد گفت:آندر درحا ی که از آن فضای کوچک خارج می

 نگران نبا  و کمتر حرف بزن! -

حس و خنثی به خارج مانا دندانش را از  بش جدا کرد و با نگاهی بی

 شدن او چشم دوخت که صدای آندر را شنید:

 عاله کن دختر ایرانی! -
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ود را خبلند و محکم هایی دخترک نفسش را با حرص فو  کرد و با گام

های آبی رن  به او رساند. سشس همچون آندریاپ شروع به گشتن مب 

باری  سرتاسر کتابخانه کرد. ساعت به یازده و هفده دقیقه رسیده بود که

 دیگر مقاب  هم قرار گرفتند. آندریاپ چنگی کالفه به موهایش زد و

 گفت:

 های دیگه رو بگردیم.باید بخش -

 ت:اد و آندریاپ قدمی از او دور شد که مانا سریع گفمانا سر تکان د

 . …فقط -

 آندریاپ منتظر به او نگاه کرد. مانا ادامه داد:

 طور بهت بگم؟!اگه  یدا  کنم چه -

 ی موبایلش گفت:ای باال انداخت و با فشردن دکمهآندریاپ شانه

 شمارَ  رو بگو! -

دیگر جدا شدند و ، از یکی مانا زد س از آن که آندر تک زنگی به شماره

ته سعی کردند هیچ گونه مبلی، از نگاهشان دور نماند. ربع ساعتی گذش

کان بود که مانا، درحا ی که گرمش شده بود و هودی بلند و گشاد  را ت

ای به تنش بوزد، نگاهش روی  سرکی داد تا نسیم خنک و ساختگیمی

شد. کودک مدام آبی رن  بخش کودکان قف    نج سا ه نشسته بر مب 

 ا  میزد.زبانش را به بیرون رانده و آن را به چانه

خبر سر ذوق زده از بامزگی  سرک،  بخند دندان نمایی زد که کودک بی

ای بر  ب نشاند و به سمت مانا چرخاند  اما بر خالف انتظار  بخند گشاده
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 -یرهروی مانا ایستاد و سر باال گرفته، خ س از برخاستنش از مب ، روبه

 خیره او را نگریست.

 دستش را باال آورد و کتابی را سمت مانا گرفت. مانا که متعاب به

  سرک خیره شده بود، با دیدن کتاب، با اخمی بسیار ظریف آن را از

 دست او گرفت و عنوانش را در ذهنش خواند:

 یا وم. درمان شو نهاور. اروین. د. -

 ت:با کمی مکث ابرو  راند و هیاان زده گف

 خودشه. -

کرد خندید و موبایلش را روشن خیره به  سر که با گیای نگاهش می

د نمود. اما کودک تکانی به سر  داد و خونسرد، دست دراز کرد و ساع

ست که مانا را کشید. مانا چشم از موبایلش برداشت و منتظر به بچه نگری

 او با  بخند گفت:

ها ممنوعه کنه بگم قلبمیکه کتاب رو  یدا  آقای ایکس گفت به کسی -

 هستن.

ای زد و باری و در مقاب  نگاه هاج و واج مانا، چشمک بامزه و بچگانه

دیگر روی مب  نشست. مانا اما به قدری از  یدا شدن کتاب بعد از 

 روا خندید و سری به طرفین تکان همه مشقت خوشحال بود که بیآن

 ی که از بخش کودکان درحا وی دهانش را فرو خورد داد. آب اضافه

ی آندریاپ را گرفت. سشس با او درست در همان شد، شمارهخارج می

 ار گذاشت.ای که از هم جدا شدند قرنقطه
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ی بعد، آندریاپ با دیدن جلد آشنایی که در دست مانا بود، به چند دقیقه

هایش سرعت بخشید. هنگامی که به او رسید کتاب را از دست او قدم

 خوشحا ی گفت:قا ید و با 

 آفرین! -

مانا با ذوقی کودکانه خندید و دو دستش را چون دختران خردسال 

شیرین در هم  یچاند که آندریاپ با دیدن خوشحا ی او از تحسینش، 

خود را جمع و جور کرد و  بخند  را بست. با نگاهی جدی و متمسخر 

 گفت:

دا  کنم. ستم  یها می شدم میتوناگه من هم جذب بچه هر چند که -

 کار سختی نیست.

ده سشس از او روی گرفت و الی کتاب را باز کرد. مانا که ذوقش کور ش

ه بود،  ب برچید و دست به سینه، با اخمی کوچک میان دو ابروی کشید

 و  ُرَ ، سر چرخاند.

او نگریست. بینی قلمی و قوزک کوچکی  آندریاپ زیر چشمی به نیم رخ

ابروهای مشکی  ر شتش، در کنار که داشت، ظریف و کوچک بود. 

آمدند و ا  میا  به صور  گندمی دخترانهایچشمان بادامی قهوه

 دادند.طبیعی نشانش می

ای باال انداخت و حواسش را معطوف بازی کرد. به خیال شانهآندر بی

ی چه  و هشت و چند گلبرگ محض باز کردن الی کتاب، با صفحه

االی صفحه، با دست خطی خو  ی گ  رز مواجه شد. بخشک شده
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 نوشته شده بود:

 تواند یک دوست منتظر تو باشد.ی یک غریبه میه شت چهر -

 مانا سمت نوشته سرک کشید و آرام  رسید:

 این هم متن یک کتابه؟ -

 آندریاپ با آرناش سر او را که روی کتاب را  وشانده بود  س زد و

 گفت:

 آره اما اسمش یادم نمیاد. -

 ی چشم چرخاند و گفت:فه و گرسنه مردمک در کاسهمانا کال

ای سوق بدن؟ اقعاٌ قراره مدام ما رو از این کتاب به کتاب دیگهو -

 ها چیه؟بازیمنظورشون از این مسخره

 آندریاپ  وزخندی زد و گفت:

 یاری؟خوای سه روز دووم بطور میه همین زودی کم آوردی؟  س چهب -

 ه کرد:سری به تأسف تکاند و زمزم

 ودم تو از  سش بر نمیای.از اول هم مطمئن ب -

 مانا دست به شا ش کشید و با اخم گفت:

 کنم.ی سعیم رو مین تسلیم نمیشم. به خاطر کم کردن روی تو همهم -

خیره و مضحک به او خیره شد که مانا نتوانست  -آندریاپ خیره

ندر   یش  ا  را کنترل کند و  بخند  صورتش را زینت داد. بهخنده

آمد که میان بحث و جدل، جدیت خود را حفظ کند و به خنده می
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 رسید.نمود به نتیاه نمینیافتد. آخر هر چه سعی می

ای مانا را های  حظهوجوگر آندریاپ که واکنشدر مقاب  نگاه جست

های آبی رمق روی یکی از مب کرد، از او روی برگرداند و بیدرک نمی

بود.  غر شکمش شده -، باعث سوز  معده و غررن  نشست. گرسنگی

طور که  اکتش را سفت چسبیده و خود را در آغو  کشیده بود، همان

 را روی زانوهایش گذاشت. خم شد و  یشانی متوسطش

 نا ید:

شنمه، دستشویی دارم، خسته شدم. حوصلم سر رفت. دریغ از یه ذره گ -

 هیاان.

ا  کرد از حافظهسعی می ورد هایش را به روی هم می فشآندر که چشم

نتیاه چشم گشود و کالفه موبایلش را از جیبش بیرون کمک بگیرد، بی

ه به کشید.  اکت و کتاب را کنار مانا روی مب  گذاشت و بعد، تکیه داد

ا   یچیده ای زیر بینیها، درحا ی که عطر خوشبوی زنانهیکی از قفسه

 بود، دست خط را سرچ کرد.

بود. به محض دیدن نام  "مایا آنالو ای به دخترم اثرنامه" متن، از کتاب

ای ای در سر  به صدا در آمده باشد، ضربهکتاب، گویی که ناگهان جرقه

 ا  زد و گفت:به  یشانی

 اومد؟طور یادم نمیسمش همین بود. چه عنتی آره ا -

ه ا ، سر بلند کرد و نفس عمیقی کشید. خیری در هم رفتهمانا با چهره

 رویش به قفسه تکیه داده بود  رسید:به آندر که روبه
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کار کنیم؟ دو ساعت دیگه هم توی این کتابخونه خوایم چیاال میح -

 بچرخیم تا کتاب بعدی رو  یدا کنیم؟

 سشس  وزخندی زد و رویش را برگرداند. ادامه داد:

 دونه.راح معماها هر کسی که هست از هیاان و خالقیت هیچی نمیط -

 ندر موبایلش را به درون جیب شلوار  راند و جدی گفت:آ

زنی! هنوز هم قدر غر میکنن دختر ایرانی. چهها دارن نگاهمون میونا -

تونی انصراف بدی. خوشحا م که با انصراف تو من باز هم دیر نشده می

 تونم به بازی ادامه بدم.می

بعد، تصمیم با این حرف آندریاپ، مانا کمی با غر  نگاهش کرد و 

تر از همیشه باشد. بنابراین گرفت خود را جمع و جور کند و مصمم

 روی آندر که اندکی از او بلندتر بود قرار گرفت.برخاست و روبه

 بندیم. س شرط می -

ت نگاه و  بخند آندر رن  شیطنت و خباثت به خود گرفت. قدمی جلو رف

 و دست به سینه شد.

 چه شرطی؟ -

 مانا محکم گفت:

تره و ر کسی که زودتر سرنخ بعدی رو  یدا کرد، یعنی با عرضهه -

ها رو  یدا بودنش مفیده. هر چند که تا اآلن هم این من بودم که سرنخ

 کردم.
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ریده آندر زبانش را از روی دندان آسیابش برداشت و با ابروهای باال  

 گفت:

و اگه من . اگه تو  یدا  کردی، قول میدم دیگه چیزی بهت نگم قبو ه -

  یدا  کردم، رئیس منم. باشه؟

ی چشم چرخاند و مؤافقت خود را اعالم کرد. در مانا مردمک در کاسه

نظر  آندریاپ چون  سر تخسی بود که از ریاست و قدر  خوشش 

آمد زیر بار حرف زور آمد. بنابراین از آن جهت که هیچ خوشش نمیمی

 کرد.ن سرنخ بعدی میبرود، باید تمام سعی خود را برای  یدا کرد

ی  توانست به آندریاپ اعتماد کند و نام کتاب را بشرسد  بنابراین موبانمی

ی خود را بیرون کشید و  س از باز کردن الی کتاب و خواندن دوباره

 دست نوشته، آن را سرچ کرد.

اشت را سر که باال برد، آندر و کتاب و  اکت نبودند.  اکتی که در دست د

 وجو شد.با حس رقابت، مشغول به جست سفت چسبید و

*** 

بوی چوب و خاک اره به همراه بوی کهنگی سو ه، برای اویی که در 

سکو  مطلق، بر روی کار  تمرکز کرده بود بسیار  ذ  بخش به نظر 

ای ایستاده بود و با جدیت تمام، آمد. با قامت بلند ،  شت میز چوبیمی

ی را تا نیمه های بلوز دودی رنگشزد. آستینتکه چوبی را اندازه می

 برد.ا   ذ  میساعدهایش باال داده بود و غرق در افکار خود، از تنهایی

های چوبی و فلزی و چند تخته چوب های نااری، نردباماطرافش دستگاه
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های حصاردار سو ه به نو قرار داشت. نور خورشیدِ سر ظهر، از  ناره

 کرد.را روشن میتابید و محیط کار  هایش میدست

چندی  یش از خشم، گویی که در سر ، هزاران دیا وگ با تن صداهای 

رسید. نوک زدند. اما اکنون به نظر آرام میمتفاو  همزمان بان  می

بار، تصویر زیبای  وسی مداد  را از روی چوب برداشت و برای هزارمین

ی به را مقاب  چشمانش زنده کرد. دو  لکش را بست و  بخند ملیح

 یچید و گویی که او، هایش میهایش نشاند. صدای  وسی، در گو  ب

 ست.در همین حوا ی

ای خا ی، نیمه تاریک هایش را گشود که خود را تنها، در سو هآرام، چشم

و ساکت یافت. نگاهش رن  حسر  به خود گرفت. مداد  را روی میز 

. ا  بیرون کشیدچوبی انداخت و موبایلش را از جیب شلوار کتان طوسی

هایش اندکی ی اریک را گرفت و بعد، آن را به گوشش چسباند.  بشماره

ا ، روی کف سیمانی آبی تیره -های سبزاز هم فاصله داشتند و مردمک

 ی سو ه نشسته بودند.و برهم ریخته

 بله کریس؟ -

 جهایی محکم و بلند اما آرام و با طمأنینه از سو ه خاردرحا ی که با قدم

 ی بریتیش جذابش گفت:شد، با  هاهمی

 چی فهمیدی؟ -

ی کتش را بست. خیره به خون راه گرفته از سر و صور  مرد اریک دکمه

 بسته شده به صند ی با مکث جواب داد:
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ای که تمام این مد  منتظر  بودیم، امروز شروع شده کریس! ازیب -

 کنه.مالقا  میی بازی، با طراح بازی بره و برندهسه روز زمان می

کریس که به تازگی از آن تاریکی  ذ  بخش خارج شده بود، به محض 

ا ، به شنیدن چنین خبری ایستاد. دستش را مشت کرد و با فک فشرده

های محوطه چشم دوخت. سشس نفس محکمی گرفت و با سن  ریزه

 حا تی تهاجمی، گام برداشت. خشن و بم گفت:

هویت بازیکنی که بهترین عملکرد رو  خوامیه جاسوپ گیر بیار! می -

 ریم آ مان.داره برام  یدا کنی. امشب می

که موبایلش را به جای ی قطع تماپ را فشرد و بعد بدون آندکمه

ا  بازگرداند، آن را میان انگشتانش اسیر کرد. نگاهش غران و قبلی

م ای اخهایش برهم فشرده و جمع بودند  اما دریغ از ذرهخشمگین و  ب

 میان ابروهایش.

*** 

ا ، با توجه به ضعف معدهکرد، بیای در خود حس میمانا که انرژی تازه

گذراند. آندریاپ دقت و سرعت نگاه از روی هر چیز کوچک و بزرگی می

ی سوم. دخترک به این برد و مانا، در طبقهی  نام به سر میدر طبقه

وجوی کتاب در جستچ نیاز نباشد هر بار، اندیشید که شاید هیمی

 بار باید کمی بر روی مفاهیم دقت کنند.باشند. شاید این

تواند یک دوست منتظر تو باشد. شاید فقط ی یک غریبه، می شت چهره

ی دوست بیابد. درحا ی که  وست کافی بود از میان جمعیت، یک غریبه
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تک افراد  یرامونش  -هایش را به روی تکجوید، مردمک بش را می

خواندند. برخی ایستاده و ها نشسته و کتاب میاند. برخی روی مب گرد

 چ کنان در  -به دنبال کتاب مورد  سندشان بودند. برخی هم  چ

 کردند.ای از طبقه صحبت میگوشه

ا  را  شت روزنامه  نهان نگاه داشته چشمانش روی  یرمردی که چهره

ین بود که روزنامه ت ای او وجود داشبود قف  شد. چیز عایبی که درباره

خواند. به همین د ی  توجه مانا به او جلب شد.  یرمرد را برعکس می

 خواند؟حواپ  ر  بود یا از سر آگاهی، روزنامه را برعکس می

  وست. شد خیره مشکوک  یرمرد به کناکاوی با و کرد ریز چشم مانا 

 آرام را هزنامرو  یرمرد، که کرد آزاد دندانش حصار از را ا خورده رژ  ب

 .کرد شکار ا عینکی نگاه با را مانا مستقیم و کشید  ایین

مرد مانا یکه خورده، با گیای نگاهی به اطرافش انداخت و سشس، به  یر

وی چشم دوخت.  یرمرد  بخند و چشمکی زد و روزنامه را دوباره جلوی ر

ش به ای جمع و جور افتاد. در ذهنای به تک خندهخود گرفت. مانا  حظه

 خود گفت:

 اآلن به من چشمک زد؟! -

ا ، آرام و ذهنش به تکا و افتاد. اندکی  س از کلناارهای ذهنی

 مستأص  جلو رفت و مردد گفت:

 خوام.عذر می -

 یرمرد روزنامه را  ایین آورد و با  بخند به او نگاه کرد. مانا نیز  بخند زد 
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 و با متانت  رسید:

 ازی قدر  ذهن داشته باشید؟بربطی به  ممکنه که... ممکنه که شما -

ی آرامی کرد و روزنامه را با حوصله تا و آن را روی صند ی  یرمرد خنده

ای و ا  را در آن شلوار قهوها  گذاشت. ایستاد و قد کوتاه و فربهکناری

ی کرمی به نمایش گذاشت.  بخندی زد  لیور دست بافت رن  و رو رفته

 ز نمود.و دستش را سمت مانا درا

 ما باید مانا باشید. درسته؟شمن آدو ف هستم.  -

مانا که از درست بودن حدپ خود مطمئن شده بود، دم خوشحا ی 

ا  را بیرون داد.  اکتش را با دو دستش گرفت و با خنده نفس آسوده

ی احترام ی خود نگاه داشت. سشس به نشانهگرفت و آن را مقاب  سینه

 ای گفت:ق زدهاندکی خم شد و با  حن ذو

ی دوست باشید که باید  یدا  له درسته. شما هم باید همون غریبهب -

 کردیم. درسته؟می

آدو ف که با ممانعت مانا در دست دادن مواجه شده بود، دست 

 نما گفت: ا  را  س کشید و با  بخندی دندانچروکیده

 کنی.دونستم که  یدام میحض دیدنت میدرسته. به م -

ید و دستی به شا ش کشید که آدو ف توجهش به  شت سر مانا خند

 دخترک جلب شد. چشم ریز کرد و  رسید:

 کرد؟ون همون  سر خوشتیشَست که آقای ایکس از هوشش تعریف میا -
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 ومانا  بخند  را جمع کرد و با کناکاوی سر چرخاند که با آندریاپ 

رو باال انداخت خندی زد و ابا  مواجه شد.  وزهای درهم گره خوردهاخم

که آندر، با چشم غره از او چشم گرفت و به آدو ف دوخت. گویا 

 شکستش از یک دختر ایرانی برایش سنگین تمام شده بود.

آندریاپ  اکت و کتاب را به یک دستش سشرد و دست آزاد  را در 

 دست آدو ف قرار داد. با  بخند گفت:

 سالم. من آندریاپ هستم. -

 د  گشاده رو گفت:آدو ف با همان  بخن

 یکس گفته بود هو  باالیی داری.دونم. آقای اه میاوه بل -

ا  کشید و دستانشان از هم جدا شد. آندریاپ با غرور دستی به یقه

 گفت:

 ون بودیم.اگه درست نبود اآلن سرگرد -

ای به بازوی مانا چشم گرد کرد و مشتش را جلوی دهانش گرفت. ضربه

 مستحکم آندر زد و گفت:

 خوردی.های کتاب رو مین نبودم تو هنوز داشتی قفسهاگه م -

ی او نشده بود، از آدو ف چشم گرفت و خیره ی کنایهآندریاپ که متوجه

 د:ی مبهو  مانا با تعاب  رسیبه چهره

 ی کتاب رو بخورم؟!چرا باید قفسه -

 مانا با حرص تند گفت:
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 چون خنگی. -

 و نامفهوم گفت: آندریاپ دستانش را از هم باز کرد

 معلوم هست چی داری میگی؟ -

تر شد. آدو ف با خنده های آندر درشتمانا ادایش را در آورد که چشم

 گفت:

کنن. من فقط مأمور شدم ها دارن شما رو نگاه میی! دعوا نکنید. اونه -

 که به شما این کاغذ رو بدم.

ازگی  ف که به تمانا قب  از آن که آندریاپ حرکتی کند، کاغذ را از آدو

 برگه را از جیب شلوار  درآورده بود نرم گرفت و گفت:

 از کمکتون ممنونم. -

ا  را اندکی  ایین داد  سشس با برداشتن ی کاله کرمیآدو ف  به

 ها  ایین رفت.هایی  یر، از  لهها فاصله گرفت و با قدما ، از آنروزنامه

ای ت،  ا روی  ا انداخت و مانا روی مب  نشست و با تکیه نهادن به آن

نگریست، ها با گنگی او را میبرگه را باز کرد. آندریاپ که در این ثانیه

 کنار  نشست و کتاب درمان شو نهاور را سمت راستش گذاشت. گفت:

 ی منفی بگیریم؟خوای نمرهه مرگته؟ میمعلوم هست چ -

 مانا خونسرد گفت:

اشی و من هیچ کمکی نکرده باشم ی کارها رو تو کرده باگه واقعًا همه -

یاد شده. هرچند که برای تو مهم نیست. مون خیلی زهای منفی س نمره
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ضمناً مث  این که شرطمون رو یاد  رفته. من شکستت دادم  سر 

 آ مانی!

شد تمرکزی به روی متن برگه نداشته باشد اما ا ، موجب میناراحتی

شید و چنگی به کفی ی آن بود. آندریاپ  وهمچنان نگاهش خیره

ی موهایش نواخت. از این که مانا عملکرد بهتری در همین ابتدای باز

 داشت، متنفر بود.

 -سوی طبقه درحا ی که با کفش اسشر  مشکیآندریاپ خیره به آن

 شید طبقه ضرب گرفته بود گفت:ا  بر روی کف سطوسی

. خوبه؟ شنوی؟ تو بردی. تو شرط رو بردیبخوای این رو ب میخخیله  -

 حاال میشه تمومش کنی و اون کاغذ  عنتی رو بدی به من؟!

های او مانا حق به جانب سر به سمت آندر چرخاند و خیره به مردمک

 گفت:

 ردنه؟طلبکاری؟ این چه طرز صحبت ک -

کرد تحت فشار روانی زیادی قرار گرفته است، آندریاپ که احساپ می

 ندریاسیآانا با اخم نوچی کرد و به بداخالق برگه را از دست مانا کشید. م

 که برگه را از دست او قا یده بود چشم دوخت. در ذهنش خطاب به او

 گفت:

 وحشی! -

 هایش را روی نوشته گرداند.سشس  شت چشم نازک کرد و مردمک

خونید. چون این به این معناست که به خوشحا یم که این نامه رو می -
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د. بسیار خب. رمز جدول زیر، به شما معمای اصلی مکان اول نزدیک شدی

آدرپ مکانی رو میده که حاوی یک درب با کلیدی مخصوصه. شما ابتدا 

باید کلید رو  یدا کنید و بعد با همدیگه به اون مکان برید.  س از باز 

 . …شید کهکردن درب، با اتاقی مواجه می

 کام  آندریاپ برگه را  ایین گرفت و خطاب به مانا که هنوز متن را

 نخوانده بود جدی گفت:

 کنم.د من جدول رو ح  میتو دنبال کلید بگر -

توجه به تنشی که دقایق  یش میانشان رخ داد، با نوک انگشت سشس بی

 به  یشانی مانا کوبید و گفت:

 هترم و تو توی  یدا کردن.بمن توی فکر کردن  -

ا  دست یمانا برای  اک کردن رد برخورد انگشت آندریاپ، به  یشان

 کشید  سشس با چشم غره برگه را از او گرفت و هیچ نگفت.

 ی آندریاپ، ادامه ی متن را خواند:نگاه به نگاه مغرور و خود سندانهبی

شید که شام  یک کوه  از ه. س از باز کردن درب، با اتاقی مواجه می  -

 شما باید طرح اصلیش رو  یدا کنید و با کمک اون و همچنین هوشتون

 آدرپ مکان سوم رو بفهمید.

 نوشت  غزید:نگاهش روی  ی

 و کمک بگیرید.د -توانید از عکس یکای  یدا کردن کلید، میبر -

ی  ایین برگه ای به جدول عایب و  یچیدهکه نگاه سرسری س از آن
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 انداخت، آن را به سمت آندریاپ گرفت و گفت:

 گردم.ید میبسیارخب.  س من دنبال کل -

ی ه را گرفت و از جایش برخاست. بسیار سعی داشت که فشارهاآندر برگ

ترین ضعفی در ی کوچکخواست مانا متوجها  را کنترل کند. نمیروانی

خواست طوری نشان بدهد که دخترک با خود ا  بشود. نمیوجود مردانه

 ثبا  همراه شده است. بنابراین باید بر اعصابگمان کند با یک  ارتنر بی

 شد.می خود مسلط

ا  را گشود و دم عمیق نامحسوسی گرفت که عطر مشت گره خورده

 خوشبوی مانا در مشامش  یچید. با  حن مرتعشی گفت:

کنم. به محض  یدا کردن ن میرم توی ماشین و جدول رو ح  میم -

 کلید بیا بیرون! باشه؟

آید، ناخودآگاه به کرد آندر از رهبری خوشش میمانا که احساپ می

انداخت چرا که افتاد. شخصیت تخس  سرک، او را به خنده می خنده

ی قلدر طرف است. در مقاب  نگاه  رسشگر و کرد با یک  سربچهفکر می

خواهد  سرک مغرور را رام کند، اخم ریز آندریاپ، با خنده گویی که می

 گارد خود را  ایین گرفت و مالیم گفت:

زنم. اج داشتم بهت زن  میه به کمک احتیخیله خب نگران نبا ! اگ -

 خوبه؟

 آندر که از تغییر موضع مانا متعاب شده بود، با نگاه شکاک و  حن

 ای گفت:بدبینانه



 

 

 WWW.98IA3.IR 61 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

 باشه. منتظرم. -

و  سشس با اندکی مکث در نگاه دوستانه و خندان مانا، به او  شت کرد

 ها گام برداشت.سمت  له

رافش ه مستأصلی به اطهمزمان با خارج شدن آندر از کتابخانه، مانا نگا

 انداخت و نا ید:

 نبار کاه می ذاره؟!اآخه کی سوزن رو توی  -

ر، عکس نوچی کرد و  اکتی را که از ابتدا در دستانش بود باال برد. متفک

ی قرآن خیره شد. کشید و به آدرپ آن آیه دو را بیرون -ی یکشماره

ای آیه کمک وجوی معنموبایلش را روشن کرد و از اینترنت برای جست

 گرفت.  س از دو دقیقه، با این ترجمه مواجه شد:

اید! دعو  خدا و  یامبر را اجابت کنید ی کسانی که ایمان آوردها -

بخشد! خواند که شما را حیا  میهنگامی که شما را به سوی چیزی می

ی شما )در شود، و همهو بدانید خداوند میان انسان و قلب او حای  می

 شوید!او گردآوری می قیامت( نزد

 وار گفت:ی راستش کج کرد و زمزمهبا مکث سر  را سمت شانه

 اره؟!آخه این چه رمزی توی خود  د -

اندیشید اما هیچ چیز به ذهنش کرد و به آن میروی هر کلمه، مکثی می

کرد. از شد  تمرکز و تفکر، احساپ حا ت تهوع داشت. خطور نمی

ای را صرف ا  را خاراند. چند دقیقه یشانینوچی به  ب راند و کالفه، 

اندیشیدن به معنا و مفهوم آن آیه کرد که در نهایت، دم عمیقی گرفت و 
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 وار گفت:زمزمه

 شود!ها ممنوعه هستند! خداوند میان انسان و قلب او حای  میلبق -

 مرکز سر  را از روی شال خاراند و اخم آ ود گفت:

 قلب! -

 ون درخشیدند. سر  را از روی گوشی باال گرفت ناگه چشمانش از هیاا

 به اطرافش چرخاند. در ذهن خود گفت:

اید منظور  قلب کتابخونه باشه. شاید کلید توی قلب کتابخونه ش -

 باشه.

هیاان زده برای تماپ به آندریاپ  یست مخاطبینش را گشود که باز 

 ذهنش گفت:

 ؟!ها ممنوعه هستنس نگفت قلبو ی مگه آقای ایک -

هایی افتاده،  ب برچید و در  وفی کشید و در جای خود وا رفت. با شانه

 افکار خود گفت:

کر کردم قراره مث  فیلم اتاق فرار به همون اندازه هیاان انگیز و ف -

ژنم. اه! این ها غلت میخطری باشه و ی همش دارم بین رمزها و آدرپ

 کاا  هیاان داره که من اومدم ثبت نام کردم؟!

 ری به تأُسف تکان داد و نا ید:س

 غزل گفت ها! -

ی آندریاپ را گرفت و  ا روی  ا  کر و بیش از حد گرسنه، شماره
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شد. بوی عطرهای مردانه ای خا ی از آدمیزاد نمیانداخت. اطرافش  حظه

 یچید و این برای اویی که به شد  و زنانه، تند و شیرین در مشامش می

 آمد.نظر می گرسنه بود، آزاردهنده به

خوای بگی به همین زودی کلید رو  یدا کردی؟! قرار نبود عنی میی -

 سرعت عملت هم باال باشه.

 ای خسته گفت:مانا با خنده

زم به تحسین نیست آندریاپ. نه!  یدا  نکردم. راستش، همه چیز ال -

 توی هم  یچیده.

  حدول را آندریاپ که زانویش را به فرمان تکیه داده و با خودکار، ج

 کرد، خطاب به موبایلش که روی حا ت بلندگو بود با تمسخر گفت:می

 ست که تنها  گذاشتم دختر ایرانی.  نج دقیقه!نوز  نج دقیقهه -

 مانا معترض و با طعنه گفت:

ی دونستی اسم من ماناست؟! مانا! ضمناً من تا حد زیادی به جای م -

 به چا ش کشیده.کلید نزدیک شدم و ی یه چیزی مغز من رو 

آندریاپ که مؤفق شده بود حرص مانا را در بیاورد، ریشخندی زد و 

کرد درحا ی که حروف جواب سؤال چهارم را در جدول جایگذاری می

 گفت:

 شنوم.ه از مغز من استفاده کنی. می س زن  زدی ک -

 اد به نفس باالی آندریاپ گفت:توجه به اعتممانا بی
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سته بود گرفتم و اون از ربچه که روی مب  نشمن کتاب رو از یک  س -

ای که ی آیهها ممنوعه هستن. ترجمهآقای ایکس نق  کرد که قلب

خدا جایی میان انسان  دو هست میگه -ی یکآدرسش توی عکس شماره

هاست.  س،  س با خودم گفتم شاید کلید توی قلب کتابخونه و قلب اون

 فهمی؟!.. تو چیزی میباشه و ی  س تذکر آقای ایکس چی؟! تو.

آندریاپ که چشم از جدول گرفته و با دقت به حرفژهای مانا گو  

 ها، در فکر فرو رفت. مکثی از تفکر کرد که ماناسشرده بود، با این صحبت

 به فارسی گفت:

 دونی.کنم بگو که یه چیزی میخواهش می -

آمد. با ای در سر  به صدا در ی حرف او نشد اما جرقهآندریاپ متوجه

 زبانش  بش را تر کرد و گفت:

ست. ه حرف اون بچه توجه نکن! کلید دقیقاً توی قلب کتابخونهب -

 دونی قلب کتابخونه کااست؟!می

 مانا متعاب گفت:

 . …چرا؟! یعنی -

 آندر تند گفت:

روغگویی روی مب ! یاد  میاد؟ تو کتاب رو از کسی گرفتی که روی د -

یک دروغگوئه. هدفشون گمراه کردن  مب  نشسته بود  س اون شخص

 ماست. متوجهی؟!

هایش به  بخندی شاد تزئین شد. از جایش برخاست و با  حنی مانا  ب
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 کنترل شده گفت:

 درسته. آفرین! -

 اتالف وقت تماپ را قطع کرد و همراه با  اکت، چه  و دو  له را  ایینبی

ی اول قهطب های مربعی درست وسطز ضلعاکه کنار یکی رفت تا این

هایی ای که گویی کاشیایستاد. مربعی شطرنای اما به رن  فیروزه

ای به ارتفاع کوچک کنار هم چیده شده بودند. اما با سطح زمین فاصله

 یک متر داشتند.

ای مشکین ی سفید آن گذاشت و به جعبهمانا دو دستش را روی  به

 رن  در مرکز مربع بزرگ خیره شد.

ی  ا زسید. نوچی گفت و روی  ناهد و ی، به آن نمیدستش را دراز کر

رسید. به ایستاد و خود را خم کرد. اما باز هم دستش به آن جعبه نمی

ی سشید کوفت. خانمی کهنسال و سرعت عقب کشید و مشتش را به  به

ا  ایستاده بود و او را زوییای متعاب کنار ضلع روبهچروکیده با چهره

ی شا ش را مرتب کرد و سشس ا  گرفت. الیهخنده نگریست که مانا،می

 با انگشت به جعبه اشاره نمود.

ی مکعبی، ابرو باال ی او کشیده شد. با دیدن جعبهنگاه  یرزن به رد اشاره

 انداخت و متعاب گفت:

 کنه؟!کار میجا چیاون -

 مانا با  بی خندان شانه باال انداخت و گفت:

 رو داره.یکی قصد دیوونه کردن من  -
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  یرزن روی موهای سفید  را خاراند و سشس، دستش را به  به گرفت و

ز کمک ابه آن تکیه نهاد، عصایش را بلند و به سمت جعبه دراز کرد. مانا 

ش را او سر حال آمد و با شکمی که دیگر به قار و قور افتاده بود، جای

 عوض کرد و کنار  یرزن ایستاد.

 اجازه بدید! -

ست  یرزن گرفت که با کمی قد بلندی، توانست جعبه را عصا را از د

سمت خود بکشاند. با خوشحا ی دست دراز کرد و آن را برداشت. سشس 

 با رویی گشاده سمت  یرزن چرخید و گفت:

ز کمکتون خیلی ممنونم خانم. کاری هست که بتونم براتون اناام ا -

 بدم؟!

ت و را از دست او گرف  یرزن با  بخندی مهربان و مادربزرگانه، عصایش

 گفت:

 خوام رو برام میاره.متشکرم. همسرم به زودی کتابی که می نه -

کوچکی گفت و سشس، درحا ی که  "آهان"مانا با نگاهی قدرشناسانه 

ی سفید گذاشته بود، جعبه را گشود.  اکتش را در کنار خود روی  به

ض باز ای مکعبی به ضلع بیست و  نج سانتی متر که به محجعبه

 د:شدنش، تکه کاغذی نمایان شد. کناکاو کاغذ را در دست گرفت و خوان

ست. شما باید در زمان تعیین شده، برای باز این یک بازی سرعتی -

شدن خودکار قف  جعبه، ابتدا ده تنگرام  یچیده را در کنار هم بچینید. 

ی موردنظر برای شما به نمایش ی سبزرن ، صفحه س از فشردن دکمه
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 شود. مراقب انگشتان خود باشید!آید و زمان شما آغاز میدر می

آمد. اخم بسیار ا  متفکر به نظر میذهنش گیج شده بود اما چهره

ی محوی میان ابروهایش نشاند و برگه را روی  اکت گذاشت. درون جعبه

ی ی فلزی قرار داشت و یک دکمهسخت، مقاوم و ضخیم، یک صفحه

ی آن تعبیه شده بود. مانا دم عمیقی گرفت و هسبزرن  که در دیوار

دار از ی دندانهی فلزی، از وسط به شک  دو تیغهدکمه را فشرد که صفحه

 هم فاصله گرفتند و جمع شدند.

ای  مسی و هوشمند، نگاه مانا رن  شگفتی به خود گرفت. صفحه

طور که در برگه ذکر شده بود در مقاب  دیدگانش به نمایش در همان

ای با بک گراند سفید و یک کادر خا ی که در سمت راستش، مد. صفحهآ

چند قطعه  ازل مشکی قرار داشت و در سمت چپ کادر، یک طرح 

 رنگی.

 باالی صفحه نوشته شده بود:

ها را تا روی کادر و مختصا  موردنظر ها نگه دارید و آنوی قطعهر -

 بکشید. زمان باقی مانده: سی دقیقه و چه  ثانیه!

ز کرد.  س از اندکی خیره شدن به ثانیه شمار، به خود آمد و بازی را آغا

 حال احساپ بهتری داشت چرا که باألخره با هیاان و محدودیت زمانی

 مواجه شده بود.

او ین تنگرام، تصویری از یک جوجه ی سر به هوا بود. ابتدا به نظر ساده 

احتی در کنار هم جور آمد اما قطعا  به قدری  یچیده بودند که به رمی
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چید، باز یک قطعه ریخت و از نو میشدند. هرچه  ازل را بر هم مینمی

  نگید!آمد و یک جای طرح میاضافه می

ای سبز چون ی شیشهسه دقیقه از زمانش گذشته بود که ناگهان دکمه

زن سرخ، توجه مانا را به خود جلب کرد. مانا متعاب یک چراغ چشمک

ا  را ی بینی  را از روی صفحه برداشت  سشس کنارهاانگشت اشاره

 وار گفت:خاراند و زمزمه

 چه مرگش شد؟! -

ی گیوتین، به سرعت و با ی فلزی چون دو تیغهدر همان  حظه، صفحه

ها را از بین بردند. مانا دیگر برخورد کردند و فاصلهصدایی تیز، به یک

ه هینی کشید و دست به زدها، وحشتهمزمان با صدای بسته شدن تیغه

 روی قلب دارکوب مانند  گذاشت.

 ترسیدم! -

کوبید و تنفسش تند شده بود. ا  میی سینهقلبش به شد  به دیواره

 ساخت. بازدمش را  رزان بیرون داد و اندام خود را از حا ت انقباض خارج

 یا خدا! این دیگه چی بود؟! -

 دو تیغه، به آرامی از آب دهانش را از  س گلوی خشکش عبور داد که

ای دیرتر هم فاصله گرفتند و به موقعیت  یشین خود بازگشتند. اگر ثانیه

های خود را از کشید، ممکن بود یکی از انگشتدست خود را  س می

 دست بدهد!

ی خرابش سرزنش کرد. متن کاغذ را به یاد آورد و خود را بابت حافظه
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درنا ین در سراسر وجود  ای از شد  هیاان و آگرمای آزاردهنده

 یچید. نگاهی به دور و بر  انداخت و نفس عمیقی برای آرام کردن 

 ها شد.بار، با احتیاط بیشتری سرگرم  ازلقلب کوچکش گرفت. این

ی  مسی ای کشید که صفحهبا ح  شدن تنگرام جوجه، نفس آسوده

قرار داد. ای کوتاه سبز شد و سشس، طرح دیگری را مقاب  مانا برای  حظه

 یک طرح هندسی  یچیده با قطعاتی ریزتر!

کرد که هر  حظه قصد ها بود و گمان میاما به قدری حواسش  ی تیغه

 ها نداشت.بسته شدن دارند که تمرکزی به روی  ازل

*** 

 ی ظهر:برزی . سائو  ائو و. ساعت دوازده و  انزده دقیقه

ای  م داده زوار در رفتهرامون، مردی با اندامی متناسب که روی صند ی 

کشید، خطاب به دوستانش که دور میزی فلزی نشسته بود و سیگار می

 بودند با صدایی خشدار گفت:

طور  یش بره باید ریس بیشتر از حقش از ما گرفته. اگه همینک -

 نوکریش رو بکنیم.

رینکون که درست نقطه مقاب  هیک  رامون بود، درحا ی که دو دستش 

 ودند گفت:با  درهم قف  شده برآمده به روی شکم

ی  یش ترسوندن ق با رامونه! تمام سرگرمی اون غارتگر در هفتهح -

 کنه تا افرادمون رو بهافراد من بود. اون داره از قدرتش سوءاستفاده می

 سمت خود  بکشونه. حتی به اجبار!
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ی دور میز شک  گرفت که با صدایی ان  نج نماینده چ آرامی می - چ

 محکم، خشدار و خشن سکو  بر فضا حکم فرما شد.

 چاره! اون یک سرگرمی نبود.اوه رینکون بی -

ی متروکه کشیده زده به سوی درب خانههای مبهو  و وحشتمردمک

 شد. کریس، دست به سینه به چهارچوب درب تکیه نهاده بود و  بخندی

ا  را های مشکینش کشید و تکیشرور داشت. دستی به گردنبند مهره

خت برداشت. مقاب  دیدگان منتظر و مسکو  افراد حاضر، سر  ایین اندا

ی ها قطعا یک حملهد. این آرامش، برای نمایندهآرام جلو آم -و آرام

 شد.روانی محسوب می

ز ارامون آب دهانش را با ترپ قور  داد و آرام از  شت میز برخاست. 

ر هم سیگار از الی دو ترپ، انگشتانش سر شده بودند  به همین خاط

 انگشتش به روی میز افتاد. انگار نه انگار که چندی  یش، در غیاب

 زد.کریس با شااعت حرف می

ها نزدیک شد کریس با همان  بخند شرور و نگاه آرام، به یکی از نماینده

ا  ی  یر، نفس در سینها  گذاشت که نمایندهو دست به روی شانه

ا  نشست. کریس سر  را باال گرفت و یحبس شد و عرق روی  یشان

 ن، با  حنی دستوری گفت:های خمار راموخیره به چشم

 بشین! -

های رفتاری و گفتاری کریس توانست در برابر خشونترامون که نمی

مقاومت کند، بار دیگر آب دهانش را قور  داد و آرام نشست. رینکون که 
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ه در دل داشت صدا بلند تر بود با وجود هراسی کبه نسبت بقیه شااع

 کرد:

 خوای؟!جا چی میاین -

از  کریس سر  را به سمت رینکون چرخاند. ابروهایش را باال داد و دست

ی  یرمرد وحشت زده برداشت. دو دستش را از  شت درهم روی شانه

 ون نزدیک شد. در همان حال  اسخ داد:قدم به رینک -قف  کرد و قدم

 تسویه حساب! -

 ای از آن سر میز با اخمی ظریف گفت:سی سا هی نماینده

 ما هیچ دینی به تو نداریم. -

 کریس میان رینکون و رامون ایستاد و با  بخند  اسخ داد:

 جا نیستم.نآروم با ! من برای تو ای -

 رینکون با قلبی تشنده گفت:

 خوای! عنتی بگو چی می -

 بخند خود  کی مکثبا اند ی سی سا ه بود،کریس که نگاهش به نماینده

های جمع شده، جدی و را جمع کرد. با آن نگاه تهدیدآمیز و  ب

 ود.آمد و غیر این نیز نبخشمگین به نظر می

که حضار به خود بانبند و سرعت عم  نشان دهند، اِستیوِن قب  از آن

ا  ا  را از کمربند چرمی اسلحهایی قهوهاَند وِسوِن طوسی با دسته

ی رینکون چسباند. رینکون که نوک آن را به شقیقهبیرون کشید و 
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ی آور کلت را حس کرده بود، دو دستش را به نشانهسرمای وحشت

حرکت ماند. زبانش نیز برای گفتن هر تسلیم باال برد و رن   ریده، بی

 کالمی، قف  کرده بود.

یس حضار گارد گرفتند و با نگاهی خشمگین و بعضاً خوف برداشته به کر

 دوختند. کریس خونسرد و ریلکس گفت:چشم 

 فهمی.این دنیا نمی متأسفم دوست من! توی -

تردید، ماشه را فشرد که خون حاص  از متالشی شدن سر سشس بی

ا ررینکون به سر و رویش  اشید. صدای شلیک گلو ه، قلب یکایک افراد 

های خوف های خشمگین به مبهو  و نگاهدر سینه نگاه داشت. نگاه

 ضاً، بهشته به وحشت زده تغییر  یدا کردند. رن  همه  ریده بود و بعبردا

 ا خیس کرده بود.ی  یر هم خود ر رزیدند. نمایندهخود می

هایش کریس،  بخند کای زد و با شستش، خون  اشیده شده به روی  ب

جان، از روی صند ی به روی زمین را  اک کرد. رینکون خونین و بی

ت آب دهانش را با سر و صدا قور  داد. کریس  ش سقوط کرد که رامون،

گاه آن تکیه داد. هایش را به تکیهصند ی رینکون مُرده ایستاد و دست

 کش دوخت و گفت:ی خو  دست و شینگاهش را به اسلحه

ی عزیزتون تون این سؤال  یش اومده که چرا نمایندهطعاً برای همهق -

 دین.ن به من حق میرو کشتم. بدون شک اگه د یلش رو بفهمی

ه بار دیگر شرار  جایگزین جدیتش شد. نگاهش را باال کشید و خیره ب

 های بند آمده از شوکشان ادامه داد:رن  گچ مانند افراد و زبان
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ون و یکی از افراد جاسوسش، علیه من توطعه چینی کرده بودن تا ا -

 . …ترین دارایی من رومهم

 مکثی کرد و با تأکید گفت:

انتشون به ش رو، از من دور نگه دارن. خوشبختانه قب  از این که خیفل -

کاری رو گرفتم. کسی هست که با من ضربه وارد کنه جلوی این کثافت

 واکنش من مشکلی داشته باشه؟

؟ سؤا ش را با  حنی تهدیدآمیز بیان کرد. چه کسی جرئت مخا فت داشت

 فت:بخند زد و آرام گکریس که سکو  وهم انگیزشان را دید، با رضایت  

 خوبه. -

***  

ا  را مانا، درحا ی که گرمش شده بود و قطرا  عرق روی  یشانی

ی  ایانی مرطوب کرده بودند، مشغول ح  تنگرام دهم در یک دقیقه

ای نشسته زمانش بود. بر روی زمین سفید کتابخانه کنار آن مربع فیروزه

چید تا عاقبت به کنار هم میهای ریز را بود و با هیاان و استرپ،  ازل

 شک  یک حیوان چهار ای نامعلوم دربیاید.

کوبید و دستانش  رز  محسوسی داشتند. با وار میقلبش دارکوب

ی آخر  ازل را جایگذاری کرد که صفحه مانند دفعا  قب  سرعت قطعه

هایش را میان طرح به رن  سبز در نیامد. متعاب و یکه خورده مردمک

 که ساخته بود گرداند. با هیاانی مضاعف شاکی گفت: اصلی و طرحی

 درسته دیگه! -
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حواسش از چراغ چشمک زن سرخ  ر  شد. مدام با انگشتش به صفحه 

شد و مانا، ایراد کار  را گفت. زمان کمتر و کمتر میزد و ناسزا میمی

ی یافت. عصبی طرز نشستنش را تغییر داد و با تمرکز بیشتری خیرهنمی

ی صفحه از ی ریزی را در گوشهشد که سراناام فهمید قطعه دو طرح

 های حیوان است.قلم انداخته و آن، یکی از ناخن

ی عقب ی ریز را تا روی طرح کشید و رها کرد که در  حظهسریع تکه

ها ها بسته شدند. مانا که از بسته شدن تیغهکشاندن انگشتش، تیغه

ا  را قلبی کوبنده، انگشت اشارهغافلگیر شده بود، با چشمانی درشت و 

ز امقاب  دیدگانش گرفت. ناخنش  ریده بود! ناخن بلند انگشتش، درست 

 وسط کا  شده بود!

ها از هم گشوده شدند اما مانا، شوکه و مبهو  هنوز به ناخنش تیغه

 نگریست. نفس  رزانش را با شد  بیرون داد و نا ید:می

 وای! -

شد به باال آمدن جانش  ی برد. آب میی زار ، از رن  سفید چهره

وار زد و مغزی که آون دهانش را قور  داد. با سری که گویی نبض می

کرد، به جعبه چشم دوخت. تکنو وژی  یش ا  برخورد میبه جمامه

های اکشن و تخیلی دیده بود. مقاب  چشمانش، رویش را تنها در فیلم

اعتماد به آورد. بی ی  مسی جمع شد و کلیدی عایب، سر برصفحه

جعبه، آرام و محتاط دستش را جلو برد و با تردید، به کلید نزدیک کرد. 

ا  نگاه داشته بود، کلید را با نوک دو در حا ی که نفس در سینه
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 انگشتش گرفت و آهسته، از اسار  گیره آزاد نمود.

 ی سکو  جعبه بود.کلید سرد، در دستان  رزان مانا و نگاه مانا، خیره

های مغز  نتیاه داد، آسوده و فارق بدن هنگامی که تازیه و تحلی 

ی ا  را با الیهمنقبضش را به حا ت عادی برگرداند و رطوبت  یشانی

تفاو  اطرافش چرخاند و شا ش گرفت. نگاهش را یک دور به افراد بی

ا  سیاه شد و سرگیاه به سراغش آمد که با کرخت، برخاست. دیده

جا باقی ی مربع، حا ش بهبود  یدا کرد. جعبه را همانتکیه به  به

 گذاشت و تنها با برداشتن  اکت، از کتابخانه خارج شد.

های آندریاپ که تمرکز بسیاری روی آخرین با بستن درب ماشین، شانه

 فت:گسؤال گذاشته بود،  رید. عصبی نگاه غرانی سمت مانا حوا ه کرد و 

 !چیزی تا فهمیدنش نمونده بود -

برد،  اسخ آندر حد به سر میمانا که هنوز در حال و هوای آن استرپ بی

 را نداد و در عوض، کلید را باال گرفت.

 آندریاپ کلید را از او گرفت و متعاب به آن خیره شد.

 جور کلیدیه؟!این دیگه چه -

ی جدول را از روی  ای او برداشت. تمام ای باال انداخت و برگهمانا شانه

ی افقی از حروف انگلیسی به خط های جدول به جز  نج خانهخانه

ی بیست. درحا ی که آندریاپ هنوز آندریاپ  ر شده بودند. سؤال شماره

کرد، مانا ذهنش را روی  اسخ دادن به با دقت ساختار کلید را وارسی می

 سؤال گذاشت.
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 کنی.بری سشس برایش گریه میاول سر  را می -

ی آندریاپ، خودکار را سشس در برابر نگاه خیره کمی رویش مکث کرد و

 و گفت: از دست او کشید و نوشت

 که خیلی آسون بود! یاز! این -

کرد، با کام  شدن جدول، چشم آندریاپ که رد نوشتن او را دنبال می

ه گرد کرده کاغذ را از دست او قا ید و با همان میزان تعاب خطاب ب

 خود  گفت:

 ن خودم نرسید؟! عنتی چرا به ذه -

 آندر نیم نگاهی به مانا و  وزخند  انداخت و تند گفت:

تونستم کاملش کنم. فقط مغزم از ح  کردن  بته خودم هم میا -

 های سختش خسته شده بود.سؤال

ی رمق مردمک در کاسهمانا که دقایق  یش بسیار تحت فشار بود، بی

 چشمانش گرداند و زمزمه کرد:

 تو خوبی! -

 پ، رمز جدول را زیر  ب خواند:آندریا

 نوزده! -ی بیست و هفتبیرکن وا دستراسه -

ا  را از  ای ا ، با همان اوقا  تلخی کو هاندازهمانا از گرسنگی بی

صند ی برداشت و از درون آن، ساندویچی بیرون کشید. نگاه آندر روی او 

چرخید. با دیدن ساندویچش که بوی خو  گوشت همبرگر را به 
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رساند، آب دهانش را قور  داد. چندبار  لک زد و برگه و مش میمشا

کلید را روی داشبورد جایی در کنار کتاب گذاشت. سر  را خاراند و 

ا  را به جلو بکشد. سشس در جای سمت عقب دست دراز کرد تا کو ه

خورد، سر در خود صاف نشست و با نیم نگاهی به مانا که  راشتها می

ی ا ، همهی وا رفتهای غذا. چهرهاما دریغ از ذره ا  فرو برد کو ه

 کاوید. ناالن و گرسنه، نگاهی به ساعت کرد.محتویا  کیفش را می

هایش را بار دیگر سمت ساعت دوازده و چه  و  نج دقیقه بود. مردمک

ای که در  الستیک بود، چشمانش مانا کشاند. با دیدن ساندویچ اضافه

 قور  داد و  بخندی تصنعی به  ب نشاند. برق زدند. آب دهانش را

طوره بذار ه همین زودی گرسنَت شد هم گروهی؟! حاال که اینب -

 همراهیت کنم.

ه را دست به سمت  الستیک دراز کرد که مانا، تیز و سریع ساندویچ اضاف

ا  گذاشت. خونسرد و ی مشتش گرفت و آن را درون کو همیان حلقه

ریاپ مردمک درشت کرد و ون خیره شد که آندتوجه، از شیشه به بیربی

 با نگاهی عاجز به او چشم دوخت.

 معترض  رسید:

 کنی؟!کار میچی -

 مانا با تلخی گفت:

 رسنه نیستی!ها مال منه! تو که گینمتأسفم و ی ا -

آندر اخمی کرد و رویش را از او گرفت. مانا نیم نگاهی به روی اخم آ ود و 
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شس با  وزخند، از او چشم گرفت و  راشتهاتر از ی او انداخت و سگرفته

 ساندویچش خورد.

لند بآندر برای یک صدم ثانیه به مانا نگاه کرد و سشس، کالفه و عاصی 

 گفت:

 تو اشتهای من رو بیدار کردی! -

 مانا که اندکی از ضعفش برطرف شده بود،  بخندی زد و خونسرد گفت:

 های تو ندارم.ی در قبال خواستهاام و وظیفهمن فقط یک دختر ایرانی -

 آندر با حرص گفت:

 تو  ارتنر منی! -

ذا هیچ ربطی به معماهای بازی نداره. از مغز فوق ا عادَ  کمک بگیر غ -

 ترین مرد این دنیایی!و برای خود  غذا فراهم کن. تو باهو 

ا  را به سمت تر نمود. با خشونت کو ه وزخند ، آندریاپ را عاصی

ی عقب  ر  کرد و با  ا روی کف ماشین ضرب گرفت. در هاصند ی

ی یک ثانیه هم هایش حتی به اندازهحا ی که از شد  گرسنگی، مردمک

زد ایستاد و مدام از این جسم به شیء دیگری  ر  میای نمیروی نقطه

 گفت:

 کنه!مغز من با شکم خا ی کار نمی -

 چه عا ی! -

قیدانه باال انداخت و ای بیانا، شانهآندریاپ مبهو  به او خیره شد که م
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تری به ساندویچش زد. بوی گوشت به قدری اشتهای آندر را باز گاز بزرگ

تر و های آسانکرد. ذهنش برای راه ح کرده بود که مغز  کار نمی

کرد که ا  نمی رساند. در آن ثانیه به مغز  خطور نمیدردسر یاریبی

 تواند سفار  غذا بدهد.می

های آندر را تالفی کند، خواست تمام آزار و اذیتکه گویی د ش می مانا

 با بدجنسی گفت:

ست! تونستی بفهمی در کااست آقای وم... راستش... واقعاً خوشمزها -

 باهو ؟!

کرد   س در یک شکم آندر به طرز اعصاب خوردکنی، سر و صدا می

 تصمیم آنی، دست به سمت سوویچ دراز نمود و گفت:

 خرم!ا می یتز -

حرص،  مانا رویش را سمت او چرخاند و تک ابرویی باال داد و آندریاپ با

ترین فست فودی ماشین را به حرکت در آورد. کمی بعد جلوی نزدیک

توجه به مانا،  یاده شد و درب را محکم بست. مانا نیز نگاه داشت و بی

تا کمی وب لش را در دست گرفت تفاو ، موبایای باال انداخت و بیشانه

گردی کند. هرچند که نسبت به نبخشیدن آن ساندویچ اضافه، عذاب 

 وجدان گریبان گیر  شده بود!

ربع ساعتی گذشته بود که سراناام آندریاپ، با رویی خو  و بشا  به 

ای  یتزا، در ماشین نشست. نیم نگاهی به مانای سر در همراه جعبه

روی خود گشود. بوی گرم و گوشی فرو برده انداخت و درب جعبه را به 
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که توجه مانا را هایش کشید و چشم بسته، برای آن ذیذ  یتزا را به ریه

 جلب کند گفت:

 این بهترین غذای دنیاست! -

طاقت و مانا  وزخندی زد و سری به تأسف تکان داد. آندریاپ بی

 تحم ، اسالیسی از  یتزا برداشت و گاز  ر اشتهایی به آن زد.بی

تونی توی خوردن این  یتزا سوزه که نمیدی میگم. د م برا  میاوم! ج -

 سهیم بشی.

ی چتش با دوستانش گرفت و به آندریاپ مانا نگاهش را از صفحه

 دوخت. نگاهی به  یتزاها انداخت و سشس گفت:

 از  یتزا خوشم نمیاد! -

ا  را درهم ی آندریاپ، چهرهو در مقاب  نگاه یکه خورده و جا خورده

 و گفت: کرد

 آندریاپ! باید بریم به کارمون برسیم. زودتر بخور  -

های آندریاپ که گویی به غرور  بر خورده بود، حرصش را بر سر تکه

شد که  یتزا را دوست مثلثی  یتزا خا ی کرد. آخر مگر کسی هم  یدا می

 نداشته باشد؟ عملیا  آزار دادن مانا، با شکست مواجه شد!

نوشید ی کوکاکوالیش را میحا ی که آندریاپ نوشابهی بعد، درده دقیقه

کرد، مانا کلید را برداشت و خیره به و همزمان ماشین را هم هدایت می

 آن  رسید:
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 ؟ی درها رو امتحان کنیمید همهیعنی واقعاً با -

 آندریاپ نگاهی به او انداخت و گفت:

 ها رو بگرد! شاید یه چیزی فهمیدی. اکت -

 به او کرد و سشس، عکس دو را  یش روی خود گرفت. مانا نگاه چشی

یوانا  خارج، از خوک به آدم و از آدم به خوک و باز از خوک به آدم ح -

 .نگاه کردند و ی دیگر امکان نداشت که یکی را از دیگری تمیز دهند

ست. دانست متن چه کتابیهای آندریاپ نداشت. مینیازی به حدپ

ی خا ی بها  را به عقب کنار کو ه و جعی نصف شدهآندریاپ نوشابه

  یتزایش  ر  کرد و عکس را از دست مانا کشید.

 مانا با غیض عکس را از دست او گرفت و گفت:

 حواست رو به رانندگیت بده! -

ای نگاه از جلوی رویش گرفت و باری دیگر عکس را از آندریاپ ثانیه

 دست مانا کشید و گفت:

 ت!من حواسم به همه جا هس -

همان  حظه، بوقی ممتد نگاه فوری هر دو را به جلو داد. آندریاپ 

ده دستشاچه فرمان را چرخاند و خطر را دفع کرد که مانا با قلبی تشن

ا  حبس شده بود، مشتی کوبنده و عصبی به درحا ی که نفس در سینه

 بازوی او کوفت و تشر زد:

 کامالً مشخصه! -
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 در هم کشید و بازویش را در دست آندر از شد  دست سنگین او، چهره

 گرفت. مانا عکس را از دست او چن  زد و به فارسی غلیظ گفت:

 احمق! -

مان آندریاپ با اوقا  تلخی سرعت ماشین را افزایش داد. درحا ی که فر

فشرد به آ مانی ناسزایی غیر قاب  شرح گفت که نگاه را در دو دستش می

ی در سکو ، در ذهنش ترجمهگیج مانا را سمت خود کشاند. مانا 

وجو کرد اما به  اسخ نرسید. از این رو،  شت چشمی ناسزای او را جست

صدا به  ب راند. چنان مانند کودکان با ای بیاراده خندهنازک کرد و بی

دید، آن دو ا  میکردند که اگر برادر سیزده سا هک  می -دیگر ک یک

 گرفت.را به تمسخر می

 ا  را کنترل کرد و با مالیمت گفت:مانا اما خنده

 ندر!آکنم به خود  برگرده آرزو می اگه فحش دادی -

 ه صند یآندریاپ با غضب به او خیره شد که مانا ابرو باال داد و  یروز ب

تکیه نهاد. آندریاپ نگاهش را تند به جلو دوخت و مشغول گرفتن 

 هایی عمیق شد. زیر  ب گفت:دَم

یرانیه. ارز  خشم تو ارد با ! اون فقط یه دختر خونسرد با ! خونس -

خواد رو نداره آندریاپ. به خود  بیا! خونسردیت رو حفظ کن! فقط می

 عصبیت کنه.

ای چشم بست و با نفسی بلند و آرامش دهنده، بازشان کرد. فشار  حظه

ا  باری دیگر به حا ت خنثی انگشتانش به دور فرمان کاسته شد. چهره
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 یشین بازگشت.و  رادعای  

ی دو رو  درج ی حیواناته. و فقط شمارهی! این متن کتاب قلعهه -

 شده  س برای مکان دوم فقط همین یک دونه عکس راهنمای ماست.

 آندریاپ گفت:

 بلند بخونش! -

 مانا جمله را تکرار کرد که آندریاپ سری تکان داد و گفت:

 درسته. -

 مانا متفکر گفت:

ای باشیم که شبیه یه قلعه یا چیزی مث  دنبال خونهشاید... شاید باید  -

 این باشه.

 نوزده رسید، -ی بیست و هفتتا زمانی که ماشین به بیرکن وا دستراسه

سکو  میانشان شکسته نشد. آندریاپ درحا ی که نگاهش را روی 

برد زمزمه رام ماشین را هم با خود  یش میآ -چرخاند و آرامها میخانه

 کرد:

 ب، خب!خب، خ -

 :مانا نیز نگاهش را مانند او گرداند تا آن هنگام که آندریاپ گفت

 ن  یدا  کردم.هی! الزم نیست بگردی! م -

مانا متعاب به او نگریست که آندریاپ با ریشخندی  یروزمند، جلوی 

ای  ارک کرد. آجرهایی به رن  مشکی که ای با ظاهر نسبی قلعهخانه
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ی های سادها چون  رده  وشانده بود.  نارهگیاهی  ربار، قسمتی از آن ر

 بسیاری داشت و دربش، به رن  مشکی بود.

ت. آندریاپ از ماشین  یاده شد و خیره به آن خانه، درب ماشین را بس

 مانا دو  اکت و موبای  و کلید را برداشت و از ماشین خارج شد.

 کیفم رو بردارم؟! -

 تی باال انداخت و گفت:آندریاپ شانه

 گیرم.بابت تعیین تکلیف  نااه یورو می -

 ی او چهره در هم کشید  اما خنده بر او غلبه کرد. با همانمانا از گفته

 ی خندانش در دل گفت:چهره

 کنی  سر!قدر گرون حساب میچه -

ا  را برنداشت و درب ماشین را آرام بست. سمت قلعه چرخید و کو ه

های ماشین را قف  کرد و ربقدمی به سمتش برداشت. آندریاپ نیز د

 ا  فرو برد.سوئیچ را در جیب شلوار جین تیره

نداخت امانا نگاه از قلعه گرفت و به درب آن نزدیک شد. کلید را در قف  

به  که به سهو ت، گشوده شد. آندریاپ ابرویی باال داد و  س از مانا،

نثار داخ  قدم نهاد. همان دم، بر هم کوبیده شدن درب، تاریکی را 

ی بسته های مردد و  ر تعل  آن دو کرد. مانا از صدای اکو شدهچشم

 هایش در جایشان  ریدند. نا ید:شدن درب، قلبش کوبید و شانه

 ترسیدم! -
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 چرخاند غر زد:طور که سر به  شت خود میسشس در ظلما ، همان

 تر!آروم -

ای خوف هکه سر به سمت آندریاپ گرداند، با دیدن چهراما به محض آن

اراده دست بلند کرد، سیلی محکمی به صور  انگیز، هینی کشید و بی

یر فرد زد و قدمی به عقب برداشت. آندر نور گوشی را در همان  حظه ز

ترین حا ت ممکن ی خود گرفته و اجزای صورتش را به وحشتناکچانه

 در آورده بود.

 آخی دردمند از نهاد  برخاست و نا ید:

 زنی!محکم می عنتی خیلی  -

ا  روی زمین افتاده بود. مانا درحا ی ی نورانیا  به روی صفحهگوشی

هایی از سر گفت، خم شد و نفسکه دست به قلب گرفته و هیچ نمی

 آسودگی کشید. کمی که به خود آمد به فارسی نا ید:

 نتت کنه آندریاپ زهرَم ترکید! آه خدا قلبم. وای!خدا  ع -

کو عملی شده بود درحا ی که ریشخند  در فضا ا تشآندریاپ که نقشه

ا  را در دست گرفت و ی دردمند  داد. گوشیشد، ما شی به گونهمی

کرد خندید. چرا که احساپ می روا با تمسخر میکمر صاف کرد. بی

س سراناام توانسته است حرص و خشم دخترک را برانگیزد. این به او ح

 داد. یروزی می

 ا قور  داد و با غلظت غرید:مانا آب دهانش ر

 زهرمار! -
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همزمان با فو  کردن نفسش، فضای  یرامون هم روشن شد. آندریاپ 

و رفت که به کمک نور موبایلش، کلید برق را  یدا کرده و فشرده بود، جل

ی میز عظیم  یش رویش گشت. مانا سمت میز رفت و همچون مانا خیره

 فت:ای وا رفته گچهره های  ازل خیره شد. بای تکهو به تشه

 ونه میشم.من تا آخر این مسابقه دیو -

حوصله، دستی به  ازل کشید و فرم تشه آهی از نهاد  برخاست. بی

ا  را خامو  کرد و آن را مانندشان را برهم ریخت. آندریاپ نور گوشی

ها کشید. در سمت راست هشت به درون جیبش راند. نگاهش را به  له

 رسیدند.ه به زیرزمین می له وجود داشت ک

ها روی سطح اتالف وقت، شروع به  خش کردن  ازلنفسی گرفت و بی

 میز کرد. مانا کناکاو  رسید:

 کنی؟ ما که طرح نداریم.کار میچی -

 آندریاپ در همان حال جدی گفت:

 ! س وقت تلف نکن و دنبا ش بگرد -

را  افتاده بودندمانا  وفی کشید و قب  هر کاری، وسایلی که روی زمین 

برداشت و روی جایی مانند طاقچه گذاشت. دستی به شا ش کشید و 

 نگاهش را به اطراف چرخاند. این طبقه، عاری از هر چیزی جز میز و

 ازل بود. حتی دیوارهایش هم قاب عکسی نداشتند که بخواهد حواسش 

 را معطوف آن کند.

ید. نور موبایلی که همراه ها  ایین رفت تا به زیرزمین رسبنابراین از  له
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کرد. تاریکی زیرزمین و بوی نم خود آورده بود، جلوی  ایش را روشن می

کرد. با این حال نفس ای که داشت، مشامش را غرق  ذ  میو کهنه

 عمیقی برای آرام گرفتن قلب تندکوبش کشید و غرید:

  زنه! خرپ گنده مثهنت سرویس آندریاپ! قلبم هنوز داره تند مید -

 ریزه.ها کرم میبچه

ترین  له ایستاد. دکوراسیون آن بیشتر شبیه به  ذیرایی بود. روی  ایین

یک دست مب  سلطنتی رن  و رو رفته و میز  ر گرد و خاکی که میان 

ی ها بود. جلو رفت و اطراف را کاویید. دیوارها مملو از تابلوهای نقاشآن

 بودند.

 ای بارتلومیو در برکتزگادن، تصویریکلیسی نیوشوانستین در باواریا، قلعه

ی موس ، یک تصویر از یکی از های روتنبرگ، درهاز یکی از محله

ی های نورنبرگ، جنگ  سیاه، دانشگاه ارفور  و سراناام، جزیرهمحله

 روگن!

 شناخت  اما محو تماشایشان شده بود.ها را نمیبسیاری از آن

 تر!دختر ایرانی! سریع -

ت که  ریدند و قلبش که باری دیگر کوبش گرفت، به  ش هایششانه

 چرخید و نا ید:

 ترسیدم! -

هایش ترسیم با دیدن آندریاپ که درست  شت سر او نیشخند روی  ب

 شده بود، نفسش را فو  کرد. حرص آ ود گفت:
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 کنم آندریاپ!نفرینت می -

لوها تفاو  نیشخند  را تمدید کرد. نور موبایلش را روی تابآندر بی

ین سرک گرداند. مانا نیز با چشم غره، از او نگاه گرفت و به باقی زیرزم

 کشید. آندریاپ زبان روی دندان آسیابش کشید و با تفکر گفت:

 ها طرح  از ه.یکی از این -

ی زیرزمین چشم برداشت ای تار عنکبو  گرفته در گوشهمانا از ماسمه

 و سمت آندر چرخید. با نفسی عمیق گفت:

 کنم.طور فکر میمن هم همین -

 آندر با دقت گفت:

های رنگی گسترده و ها کادر سیاه دارن. طیفی عکسبین! همهب -

تونیم بفهمیم  ازل متعلق به کدوم یکی از طوری نمیی شلوغ! اینزمینه

هاست. مگر این که بخش اعظمی از  ازل رو ح  کنیم تا در نهایت این

 ها باشه.دوم یکی از اینتونه مربوط به کبفهمیم می

ی چشمانش گرداند. مانا دست به سینه نهاد و کالفه، مردمک در کاسه

 بود. بار دیگر اسیر کسا ت شد. گویا آن هیاان خطرناک، به او مزه داده

هایشان، تصمیم گرفتند راه ح  مانا و آندریاپ بنا بر حدپ و گمان

ا کمک هم ا باال رفتند و بهفرضی خود را اجرا کنند. از همین رو، از  له

شان به های ریز  ازل بر سطح میز و چسباندنمشغول  خش کردن تکه

 دیگر شدند.یک

ها را در کنار هم سکو  بر فضا حاکم شده بود و هر دو، با سرعت قطعه
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چیدند. حدوداً ربع ساعتی گذشته بود و هنوز یک  نام  ازل هم ح  می

کرد و مدام   احساپ گرما مینشده بود. مانا درحا ی که به شد

 ی قطعه  از ی نوشته دار شد.داد، خیرهتکان می -ا  را تکانهودی

ی دو حرف از  ازل را به چشمان نزدیک بینش نزدیک کرد که متوجه

هایی ا فبای انگلیسی شد. مشکوک  ازل را  ایین گرفت و به دنبال قطعه

 رد.مشابه آن گشت که دو قطعه  ازل دیگر هم  یدا ک

اخم ظریفی میان ابروهایش نشاند و خطاب به آندریاپ که به دنبال 

 ی سمت چپ  ازل بود گفت:ی مربوط به گوشهقطعه

 من یه چیزی  یدا کردم. -

 آندر سر  را باال گرفت و به او چشم دوخت. مانا ادامه داد:

ه تا  ازل که روشون حروف انگلیسی نوشته شده. ا بته خیلی ریزن س -

 . …جایی کهاون و ی از

ه انا نگاآندر با دور زدن میز و کشیدن  ازل از دست او، کالمش را برید. م

 ای به آندریاپ خونسرد انداخت و با  حنی متأسف گفت:خیره

 آرام! -

دار را در کنار هم گذاشت و ی نوشتهتوجه به مانا، سه قطعهآندریاپ بی

رد  در آورد. ریخته به گهای برهم به تندی، انگشتانش را به روی  ازل

گذشت تا های ریز میوقفه از روی تمام آن تکههایش سریع و بیمردمک

 ی قبلی انداخت.ی جدید را در کنار آن سه قطعهآن هنگام که  نج قطعه

نگریست، با مانا که در تمام این مد  با کناکاوی و تعاب به او می
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و دست به کمر نهاد.  های مشابه دیگر، ابرو باال انداختدیدن قطعه

 آندریاپ جدی گفت:

دار برسیم.  ی معنیاید طوری کنار هم بچینیمشون که به یک جملهب -

کنم یک امضای شاید یک رمز باشه یا یک هشدار. به هر حال فکر نمی

 هنری باشه.

 مانا سری تکان داد و گفت:

 باشه. -

ی کردند. بار، زمانشان را صرف کنار هم چسباندن حروف انگلیساین

ها را در کنار هم بچینند چرا که ها، آنتوانستند بر حسب ظاهر قطعهنمی

ی ی  ازل، عیناً مشابه قطعهی هر قطعههای اضافهجاهای خا ی و تکه

 کرد.دیگر بود و این کارشان را سخت می

خواست انفرادی کار کند، از این که مانا با دخا تش آندریاپ که می

گفت و عصبی، آمد. مدام نوچ میزد خوشش نمیمی ها را بر همچینش

ی سوزآوری به  شت دست رفت. در نهایت، ضربهبه مانا چشم غره می

شم چمانا زد که مانا، دست خود را  س کشید و با اخم و تعاب به آندر 

 دوخت.

های  ازل ی تنومند  مانا را کنار راند و کامالً بر قطعه سرک با تنه

های میز تعادل خود را ، درحا ی که با کمک گرفتن  بهمشرف شد که مانا

 نداخت. عصبی گفت:ای به آندریاپ اکرد نگاه حرصیحفظ می

 چه مرگت شده؟! -
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 ها  اسخ داد:جا کردن قطعهآندریاپ همزمان با جابه

کردم اآلن توی زدم و خودم حلش میگه از همون اول تو رو کنار میا -

 مم نشو دختر ایرانی!جاده بودیم. حاال هم مزاح

هایش سنگین و عصبی شده بود، سکو  کرد و به تندی و مانا که نفس

خشونت، از آندریاپ فاصله گرفت تا خود را به زیرزمین برساند و 

ها  ایین ا  از  لههای کوبندهای خا ی کند. با گامخشمش را به گونه

 رفت و نور موبایلش را جلوی  اهایش گرفت.

ای خشمش بر عقلش غلبه ی زیرزمین،  حظهی گوشههبا دیدن ماسم

ی اسب ی سبکی به شک  مهرههای بلند  را به سمت ماسمهکرد. قدم

هایش تند شدند. نفسهایش بر هم فشرده نمیشطرنج برداشت. دندان

صبی نبودند و اخم بر چهره نداشت. تنها نگاهش تیز و غرنده و ذهنش، ع

 و خشمگین بود.

تی گرفت و آن را بلند کرد. چندان سنگین نبود و به راحاز گردن اسب 

تر کرد و با همان ی انگشتانش را به دور آن محکمشد. حلقهحم  می

ای زور عقلش بیش از خشمش شد و ها را باال رفت. اما  حظهسرعت،  له

 او را به خود آورد.

را به  با این حال، هنوز از اسار  خشمش آزاد نشده بود. بنابراین ماسبه

ی شا ش و روی میز بزرگ وسط زیرزمین کوبید و با جمع کردن الیه

فشردن آن به دهانش، چشم بست و با تمام وجود  جیغ کشید. خوشا 

 به حال آندریاپ که در آن  حظه از او فاصله داشت.
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 تر ح  میشه؟دیدی گفتم بدون تو سریع -

د. با حا تی دا هایش  ایانبا  یچیدن صدای متسمخر آندریاپ، به جیغ

تهاجمی اما موقتاً آرام، چون یک آتشفشان خامو ، سمت او چرخید. 

و را ی او انداخت که مانا، جلو رفت و موبای  اآندر نور موبایلش را به چهره

 از دستش چن  زد. آندر معترض اخمی کرد و گفت:

   …هی! دار -

نیمه  آن فضای مانا تند، عصبی، حرص آ ود اما با و ومی نسبتاً  ایین در

 ی آندریاپ غرید:تاریک خیره به چهره

بار دیگه ارز  من رو زیر سؤال ببر تا باألخره بتونی اجداد  رو کی -

 ببینی آندریاپ!

ی محکمی به بدنش زد. ی او کوفت و تنهسشس موبای  آندر را به سینه

 کرد زیر  ب با حرص گفت:ها را کوبنده طی میدر حا ی که  له

 ه بز!مرتیک -

آندریاپ که شوکه شده بود، خیره به فضای مشکین  یش رویش زمزمه 

 کرد:

 واو! -

آرام و محتاط به  شت چرخید و از نبود او مطمئن شد. سشس نفس 

ا  را فو  کرد و چنگی به موهایش زد. در حا ی که به نظر حبس شده

آمد کودک تخس و بازیگو  درونش سرکوب شده است، در سکوتی می

تک تابلوها انداخت. تصمیم داشت متنی  -، نور موبایلش را به تکسنگین
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 که یافته بود را در یکی از آن تابلوها بیابد.

روی تابلوی  نام قرار نتیاه گذر کرد و روبهاز چهار تابلوی اول بی

ی کادر سیاه رن  تابلو، نوشته شده ی سشیدرنگی گوشهگرفت. نوشته

 بود. آن را در ذهنش خواند:

چه مهم است این ی ما در درونمان روشنی و تاریکی داریم. آنهمه -

 کنیم.است که کدام را انتخاب می

  بخند دندان نمایی زد و گفت:

  یدا  کردم! -

 -یرهنگاهش را از روی نوشته باال کشید و به تصویر تابلو دوخت. کمی خ

 خیره نگاهش کرد و سشس، وارفته نا ید:

  عنت بهت! -

های  ازل، بر ا ی که سعی می کرد با کنار هم چیدن قطعهمانا، در ح

اعصاب خود مسلط شود و تمرکز خود را به دست آورد،  وست  بش را 

کند. با  یچیدن صدای قدوم آندریاپ، آرام و د خور سر به سمتش می

ا  را خامو  کرد و آن را به درون جیب چرخاند که آندر، نور گوشی

 شلوار  راند.

ا  کشید و تک ی مانا، دستی به موهای طالییاه خیرهبا دیدن نگ

رسید، دم عمیقی گرفت و دست به ای کرد. مانا که آرام به نظر میسرفه

 ی میز تکیه داد و جدی  رسید:سینه سمت او چرخید. به  به

 خب؟ کاا باید بریم؟ -
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آمد، نگاهی آندریاپ که از حا ت حق به جانب و طلبکار او خوشش نمی

 تا  ایش انداخت و  اسخ گفت: به سر

 جنگ  سیاه! -

ز مانا کمی مکث کرد و سشس، شوکه از میز فاصله گرفت و دستانش را ا

 ا  آزاد کرد.بند سینه

 چی؟! -

های آندریاپ، نفسی از سر کالفگی  س از کمی خیرگی در مردمک

، کشید. سر به دنبال دوربین گرداند که با دیدن آن باالی درب ورود

 ویش قرار گرفت. سشس دو دستش را از هم باز کرد و گفت:رروبه

تون جا اعالم می کنم! اگه از جنگ  سیاه زنده برگردم همهن از همینم -

 رو به مهمونی چای دعو  خواهم کرد.

 آندریاپ ریشخندی زد و گفت:

ی! تا وقتی  ارتنر منی حق مردن نداری. بعد از مسابقه خودم ه -

 کشمت.می

خید. ویی باال انداخت. از دوربین چشم گرفت و سمت آندر چرمانا تک ابر

رد که آندر  وزخندی زد و کخیره نگاهش  -دست به کمر نهاد و خیره

 گفت:

 ترسیدی دخترکوچو و؟! -

مانا که متوجه شده بود تأثیر آن تشرِ عصبی، دوام زیادی نداشته و باری 
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خرامان به او  -راماندگر آندر را به تنظیما  کارخانه بازگردانده است، خ

 نزدیک شد. دست به سینه با  حنی رمز آ ود گفت:

 ؟!ی چهار قت  نامؤفق دارمدونستی من سابقهمی -

زد. قدمی بار مانا بود که ریشخند میبا نگاه خیره و متعاب آندریاپ، این

 به او نزدیک شد و ادامه داد:

 رو کردم.بار یک چاقوی بزرگ رو تا نصفه توی سر برادرم فیک -

 آندر یکه خورده نگاهی به سرتا ای مانا انداخت و سشس گفت:

 چی؟! -

 مانا با شیطنت تک ابرویی باال انداخت و گامی دیگر نزدیک شد.

که سر کنم. و اینه روز حتماً جزئیا  اون اتفاق رو برا  تعریف میی -

آب ام رو هم تا وقتی که دست و  ا زدنش متوقف شد توی برادر سه سا ه

ی چهارم آویزونش کردم. تا جایی که چیزی تا فرو بردم. از طبقه

افتادنش نمونده بود. با شت گذاشتم روی صورتش و خودم روی با شت 

 نشستم.

ی آندریاپ، گامی دیگر به به خنده افتاد. در مقاب  نگاه درشت و شوکه

ی او ایستاد. با همان  بخند دندان سمتش برداشت و سینه به سینه

 ایش، با  حنی شیطنت آمیز به تقلید از آندریاپ گفت:نم

 ترسیدی  سرکوچو و؟ -

ی مانا گرداند و ای تیرههایش را میان دو گوی قهوهآندریاپ مردمک
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 سشس ناباورانه گفت:

 کردم که  ارتنر تو شدم؟! روانی وحشی! من چه گناهی -

ر حا ی که از اد. ددا  را بیرون قههمانا خنده در گلو نگاه نداشت و قه

خورد، دو دستش را به هم کوبید و آن دو را جلوی تلو می -خنده تلو

دهانش گرفت. آندریاپ عصبی به مانا غران نگاه کرد که دخترک، با 

 .هایش را هم باال انداختابروهایش، شانه

ی مانا، چنگی به موهایش ی  یروزمندانهآندر کالفه از صدای خنده

 ها و کلید از روی طاقچه گفت:کتنواخت و با برداشتن  ا

ی دیگه با جدیت نیای بیرون خودم تنهایی مسابقه رو گه تا یک دقیقها -

 ادامه میدم.

خیال، همچنان به با خروجش، صدای کوبش درب اکو شد. مانا اما بی

ی که آالرم موبایلش به صدا در آمد. ته ماندهداد. تا اینخنده ادامه می

داشت. آالرم را قطع رد و موبایلش را از روی میز برا  را کنترل کخنده

ا  را تصنعی باال کشید. زمان نماز فرا رسیده بود. خبر کرد و بینی

دای انداشت که تا جنگ  سیاه چند ساعت راه دارند و اصالً شرایط برای 

شد   س با کمی عاله و  وست  بی که به بازی دندان طور مینماز چه

لش جهت قبله را از طریق قبله نمای موبای و سریع گرفته شده بود، تند

  یدا کرد.

هایی  س از آن که از خانه خارج شد، آندریاپ را درحا ی که با نفس

ای کرد و با عمیق سعی در حفظ خونسردی خود داشت، دید. تک خنده
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 ای کوتاه، درب ماشین را به روی خود باز نمود.سرفه

ی آقای چن  زد و با چابکی، شماره در مقاب  نگاه آندریاپ  اکتی را

که در ماشین بنشیند، از ایکس را در تلفن همراهش وارد کرد. بدون آن

ی ا ، چادری بیرون کشید. آندریاپ نگاه گیاش را به آن  ارچهکو ه

 نامعلوم بزرگ داد. با خود گفت:

 چی توی سرشه؟! -

ندی به دید، با  بخمانا که دیگر آن خشم و حرص را در خود نمی

آندریاپ، مهر کوچکی را که بوی خاک به خود گرفته بود از جیب 

 ا  برداشت و گفت:کو ه

 گردم  منتظرم بمون!یممن یک ربع دیگه بر  -

زد و  و در مقاب  دیدگان  رسؤال آندریاپ، کلید را از روی داشبورد چن 

کرد چادر، کلید و مهر را با یک درب را بست. درحا ی که سعی می

شد که ش نگاه دارد، با آقای ایکس تماسی گرفت. باید مطمئن میدست

کند. بنابراین دقایق کوتاهی را قلعه غصبی نیست و نماز  را باط  نمی

وجو از آقای ایکس کرد و بعد، با خیا ی آسوده از غصبی صرف  رپ

 نبودن قلعه، به داخ  آن بازگشت.

 وار گفت:آندر زمزمه

 ویز کنه؟!لق آخواد خود  رو حمی -

 ست. س با  رزی که به قلبش وارد آمد، از ماشین  یاده شد و درب را ب

 هنوز اول بازیه! -
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 هایی تند و بلند، خود را به درب که کام  بسته نشده بود رساند وبا قدم

 داخ  شد. به محض ورود  بلند گفت:

 کار رو نکن!هی! این -

هایش هینی ریدن شانهمانا با چادری که روی سر  انداخته بود، با  

نگریست کشید و به  شت چرخید. با دیدن آندریاپ که گیج به او می

 نا ید:

 ترسیدم. -

 سشس بلند تشر زد:

 چه مرگته معلوم هست؟! -

ای درهم رفته آندریاپ نگاهی به سر تا  ای او انداخت و سشس با چهره

  رسید:

 کنی؟!کار میداری چی -

 ایستاد گفت:در حا ی که رو به قبله میمانا  شت چشمی نازک کرد و 

 کنه.کنید. ا بته مد ش فرق میمون کاری که شما توی کلیسا میه -

 آندریاپ  وزخند زد و گفت:

 من کلیسا نمیرم! -

 تفاو  گفت:مانا با مکث سمت او چرخید. خیره در نگاه او آرام و بی

 و قبول نداره مشخصه که کلیسا نمیره.رکسی که خدا  -

توجه به نگاه متمسخر آندر، نماز  را ادا کرد. آندریاپ با وجود آن یو ب
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توانست تا صدها روز برای مانا علت باور که حرفی برای گفتن داشت و می

هوده زبان در نداشتنش به خدا را بیان کند، ترجیح داد هیچ نگوید و بی

کیه کام نچرخاند. اما کمی جلو رفت و در سمت راست او دست به سینه ت

های آسیابش کشید و ریزبینانه و به دیوار نهاد. زبانش را روی دندان

 کرد خیره شد.کناکاو، به مانا که با طمأنینه و آرامش عباد  می

قدر نگاهش سنگین های مانا چرخید. آنهایش روی نیم رخ و  بمردمک

صدایش را ی بیو متمرکز بود که مانا به خنده افتاد. سعی کرد خنده

 رل کند و حواسش را به نماز  دهد اما برایش سخت بود. آندر تککنت

 رد.ی راستش کج کابرویی باال انداخت و سر روی شانه

هایش را به زور جمع کرد اما ا  کشید و  بمانا دستش را به بینی

ا  ذکر های کش آمدهای نداشت. به رکوع رفت و با همان  بفایده

 رزیدند. او تحم  کنترل نده میهایش از خگفت. در ساده، شانه

نگرد در حا ی که خیره می -ا  را زمانی که فردی به او خیرهخنده

ا  کند ندارد. گویی آن نگاه سنگین، خندهخود  جایی دیگر را نگاه می

 کند.را تحریک می

 آندریاپ  رسید:

 خندید؟!کنید میوقتی عباد  می -

ند از ساده برداشت و با  بخ مانا  بش را گزید و چشم برهم فشرد. سر

 ی دوم را ادا کرد. آندر که  اسخی نگرفت گفت:دندان نمایش، ساده

 زنید؟یعنی حرف هم نمی -
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ی خود را جدی کند، آندر با که مانا توانست سراناام چهره س از آن

شد طور که از قلعه خارج میحوصله، همانکالفگی از او روی گرفت و بی

ی عباد  مسلمین تحقیق نکرده بود ی طریقهه دربارهخود را بابت آن ک

 مورد سرزنش قرار داد.

*** 

کرد، به صدای بم و ی خود را  ر میکریس، درحا ی که خشاب اسلحه

شد گرفت و به او نزدیک میاصله میفقدم از درب  -آرام اریک که قدم

 گو  سشرد:

ت کنتر ه ده. همه چیز تحهای بازی رو هک کرربینجاسوسمون دو -

 کریس.

ا  را به درون کمربند کریس،  بخند کج و خوشنودی زد و اسلحه

ا  فرو کرد. با رضایت سر تکان داد و سمت اریک چرخید. دو چرمی

دستش را  شت کمر  درهم قف  نمود و با آرامش سمت او گام 

 برداشت.

 و؟ -

داند. ا  بازگراریک  بخند محو  را از  بانش زدود و جدیت را به چهره

ی کتش را با دو انگشت بست و در جای ایستاد. خیره به دکمه

 ی کریس گفت:آبی تیره -های سبزمردمک

که مشخصا  بهترین بازیکن رو بگم، باید بدونی که  سرِ ب  از اینق -

  یشر هم توی بازی شرکت کرده.
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مند کریس، آرام جمع شد و نگاه خشنود ، رن  جدیت  بخند رضایت

ای اخم، دستش را مشت کرد و در افکار خود با فت. بدون ذرهبه خود گر

ور شد.  س از اندکی مکث، دم محکم و عمیقی گرفت و عصبانیت غوطه

ا  هایش را به روی وسای  اتاق شخصیاز اریک روی چرخاند. مردمک

ه بگرداند. فکر این که  یشر، وارد بازی شده بود تا مانع رسیدن او 

 داد.بشود، خشمش را افزایش می ا ترین داراییمهم

ا  را باال گرفت. مصمم و به یک آن، سمت اریک چرخید و انگشت اشاره

 خشن آرام غرید:

ها هم فهمیده باشن که فلش دست طراح بازیه  س باید همین گه اونا -

 اآلن حرکت کنیم.

 اریک که از آرامش و خونسردی برخوردار بود، محکم گفت:

ها دریاپ  یشره. اوندنبا ش بودی هم تیمیِ آن آروم با ! کسی که -

 رسن.حدود چهارساعت دیگه به جنگ  سیاه می

توانست هر دو هدف را با هم داشته که میکریس، با فکر کردن به آن

ها  را صاف کرد. باشد، کمی آرام شد. انگشتش را  ایین آورد و شانه

اند. ریک روی برگرد بخندی زد و  س از مکثی کوتاه، با ذهنی خبیث از ا

کرد، در ا  نمود  یدا میهای زودگذر و آنیبا آرامشی که  س از خشم

 ای نوشیدنی ریخت و یکی را سمت اریک گرفت.دو  یوان شیشه

*** 

ی های نوستا ژیک مورد عالقهمانا که در تمام آن چهارساعت، به آهن 
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 آندریاپ گو  سشرده بود و مسکو  و خمو  در افکار و خیال

ی ا  را از شیشههای خود غرق شده بود، با توقف ماشین  یشانی ردازی

سرد جدا کرد و به تاریکی جنگ   یش رویش چشم دوخت. صدای 

 ذهنش گفت:

جا دیگه یه اتاق یا یه جای کوچیک نیست که راحت بتونیم تو  ینا -

 بچرخیم. اگه گم بشیم چی؟ اصالً باید دنبال چی بگردیم؟

ی جاده نگاه داشته و روی فرمان ضرب گرفته بود، شهآندریاپ که گو

 صدای ذهن متفکر  را شنید:

که گم بشیم هم خیلی زیاده. شاید یه تابلو یا یه اریکه. امکان اینت -

 عالمت برامون گذاشته باشن.

ت مانا گرفت و به آن خیره شد. روی یک را از دس -آندر، عکس سه

د داشت. جنگلی که حتی ر وجوهای سرخی از درختان صنوبزمین، برگ

های انوار طالیی خورشید هم اجازه ی ورود به آن را ندارند و برگ

توانند نوری به خود ببینند و دقیقاً به همین د ی  تر هرگز نمی ایین

است که این جنگ  این نام را به خود گرفته است. این محتوای عکس 

ای با خورد. نوشتهچشم می رن  زرد به ای هم باالی آن بابود. اما نوشته

 زبان آ مانی.

تونی رد ا بذاری. رد ایی از جنس که راه رو گم نکنی، میرای اینب -

رسونن عزیزم. و ی حواست رو جمع کن ها تو رو به خونه میمحیط! اون

 ای رو دنبال نکنی. ممکنه که بمیری!که اشتباهی رد ای دیگه
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خواند، اخمی هم به ابرو را می آندریاپ درحا ی که با صدای بلند متن

 نشاند. مانا آب دهانش را قور  داد و در ذهنش خطاب به خود  گفت:

حتمال برگذاری مهمونی چای به چه  درصد رسید! تبریک میگم ا -

 عزیزم.

 ی مضطرب مانا انداخت و با ریشخند گفت:آندریاپ نگاهی به چهره

 تن ما طراحی نشده.نترپ! مسابقه برای کش -

 ای باال انداخت و با د شوره گفت:خروج آندر از ماشین، مانا شانه با

 امیدوارم. -

ا  هایشان انداخته بودند. آندریاپ کو ههایشان را روی دو هردو کو ه

ی  رقدرتش را بیرون کشید و را روی کا و  ماشین گذاشت. چراغ قوه

 مخوف جنگ  با ها را درون آن قرار داد. مانا خیره به فضای تاریک و اکت

 خود اندیشید:

 کنم. بیست درصد!تصحیح می -

ه حتاطی بمآندر زودتر از مانا وارد مسیر مار یچی تیمبر ند شد. مانا نگاه 

د.  یرامونش انداخت و سشس  ناه گرفته  شت سر آندریاپ، وارد مسیر ش

داد. مانا آندریاپ بر خالف مانا، چندان از خود ترپ و وحشت بروز نمی

 رزید و قلبش به تب و با شنیدن کوچک ترین صدایی،  شتش میاما 

 افتاد.تاب می

ا  اطراف خود ی نور سفید چراغ قوهآندریاپ ایستاد و با دقت به وسیله

طور که نگاهش به سمت چشش بود، به او را نگریست که مانا همان
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 اراده و آرام گفت:برخورد کرد. بی

 عه! -

 آندر نوچی کرد و غر زد:

 دست و  ا چلفتی! -

که آندر ایستاده بود، سکوتی که در تمام این مانا متعاب از آن

 چهارساعت حفظ کرده بود را شکاند.

 چرا ایستادی؟! -

کرد که شاید آندریاپ، حیوانی را دیده باشد. بنابراین، با خود گمان می

ی مضطرب مانا کوبش قلبش تشدید شد. آندریاپ نگاهی به چهره

دن یشخندی شیطنت آمیز زد. گویی افکار شومش برای آزار داانداخت و ن

 مانا تمامی نداشت.

 با  حنی که عمداً  رزان شده بود گفت:

 هیس! تکون نخور! -

 مانا با د ی  رزان زمزمه کرد:

 . …هم قصد اذیت کردنم رو داشته باشی می کشمت آند اگه باز -

 آندریاپ با شد  بیشتری گفت:

جاست. فکر کنم یه یناتکون نخور! یه... یه خرپ هیس! فقط از جا   -

 خرسه!

ی آندر را در مشت خود مانا خشک شده و وحشت زده بند آویزان کو ه
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داد آندریاپ، هوپ آزاردادن به سر  زده اما گرفت. منطقش هشدار می

فضای جنگ  به قدری خوف انگیز بود که حقیقت داشتن حرف  سرک 

 رسید.هم بعید به نظر نمی

لندی ندریاپ نیم نگاهی با خباثت به مانا کرد و سشس، به یک آن قدم بآ

 دوید بلند داد زد:طور که میسمت خروجی مسیر برداشت و همان

 بدو! -

ی آندریاپ از دستش کشیده شده بود، مبهو  از جای مانا که بند کو ه

آن  خا ی آندر که  ا به فرار گذاشته بود، با وحشت شروع به دویدن در

 اریکی محض کرد و بلند گفت:ت

 تنهام نذار احمق! -

آندریاپ که از مسیر خارج شده بود، نگاهی به درختان درهم تنیده 

ها قایم کرد. مانا که ی راستش انداخت و فورا خود را در میان آنشده

شد،  س از خروج از مسیر چشم به دنبال  شتش از ترپ مورمور می

دید فت و دور خود چرخید. جایی را نمیآندریاپ گرداند. دست به سر گر

اما  و این، برایش آزاردهنده بود. تاریکی در محیط بسته را دوست داشت

 تاریکی در فضای باز، برایش خوف انگیز بود.

داد، تر نشان میزیر نور بسیار کم ماه که تاریکی را کمی برایش روشن

 حرص آ ود و ترسیده صدا زد:

ت کنه که من رو تنها گذاشتی رفتی؟ خدا  عنتآندریاپ! آندریاپ کاا  -

 شخصیت! یزید! شمر! حرمله!بی
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ا  را خامو  کرده بود، ابرو در هم  یچاند. این سه آندر که چراغ قوه

 ی آخر وِرد بودند یا نفرین؟!کلمه

 مانا با آشفتگی بلندتر گفت:

 آندریاپ! کاا رفتی ترسو؟ -

ا ، وبایلش از جیب کو هبا چرخیدنش سمت ماشین و بیرون آوردن م

هایشان او را مخفی کرده هایی که با برگآندر با احتیاط از میان بوته

جا روی زمین گذاشت و بودند خارج شد. کو ه و چراغ قوه را آرام همان

ی  ا به مانا نزدیک شد. خود  را خم کرده صدا، روی  ناهآهسته و بی

 شود.ی ماشین منعکس نا  روی شیشهبود تا سایه

 اندیشید:  رزید با خودمانا درحا ی که انگشتانش می

خواستی. نو  کن ماناخانم! ای که میی کوفتیین هم همون مسابقها -

 رسماً فرستادنت توی دهن خرپ!

، آندریاپ، دو دستش را باال گرفت و ناگهان با غرشی بلند و ترسناک

و این صدا، هین  ای به دو کتف مانا زد. مانا با احساپ این ضربهضربه

ی شدید آندریاپ، محکمی کشید و به  شت چرخید. خیره به خنده

چرخد. هنوز کرد قلبش ایستاده است و زبانش در کامش نمیاحساپ می

کرد. با وجود حضور آندر را هضم نکرده بود و او را یک خرپ فرض می

نش کوبید و هنوز هم زباا  میسابقه به سینهکه قلبش با شدتی بیآن

چرخید، از وحشت  گدی به آندریاپ زد و به ماشین چسبید. تمام نمی

 ها، فقط در چند ثانیه رخ داد.این
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ز آندریاپ از شد   گد مانا روی زمین افتاد و به خود  یچید. آهی ا

اد نهاد  خارج شد و از شد  درد شکمش، نا ه کرد. مانا با چشمانی گش

 ر به خنده افتاده بود وحال باری دیگگر آندریاپ که و رنگی  ریده، نظاره

 سعی داشت برخیزد شد.

 رزید. ا ، دستانش هم میی قلب ترسیدهبر ضربان بیش از اندازهعالوه

هایش را به اطراف چرخاند و هنگامی که حضور هیچ خرسی را مردمک

 ی کلک آندریاپ شد.احساپ نکرد، تازه متوجه

 باره از خشم بلند گفت:به یک

 ق!کار کنی؟! احمق! احمخواستی چیکردم می! اگه سکته می عنتی -

 خندانش گفت: ی جمع شده اماآندر برخاست و با چهره

 کنی. نترپ!نمی اوه دختر ایرانی! سکته -

سشس مشغول تکاندن خاک شلوار  شد که کمی بعد ناگهان، نوک تیز 

 حرکت، نگاهش را رویمانندی را چسبیده به سیبک گلویش دید. بی

 چاقوی دسته مشکی  غزاند. آرام در برابر چشمان خشمگین مانا، کمر

یش صاف کرد. مانا قدمی به او نزدیک شد و نوک چاقو را بیشتر به گلو

های فشرد. آندریاپ کمی سر  را به سمت آسمان مای  کرد و با نفس

 تند ، به مانا خیره شد.

 کنی؟!داری چه غلطی می -

 فت:مانا با  حنی تهدیدآمیز گ

 ی کافی سر به سرم گذاشتی آندریاپ  یشر!کنم به اندازه فکر -
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 چاقو آوردی؟! تو... تو... تو با خود  -

رپ مانا گره کوری که میان ابروهایش جا خود  کرده بود را با دیدن ت

هایش به روی هم کاست و با مکث، آندریاپ، از هم گشود. از فشار دندان

ا  بازگرداند. اد و آن را به درون کو هچاقو را از گلوی آندر فاصله د

 همین که آندریاپ تهدید او را جدی گرفت برایش کافی بود.

 آندر نفسش را فو  کرد و دست به گلویش گرفت. مانا که ضربان قلبش

ی کوچکی که همراه خود گشت، چراغ قوهادی باز میعکم به حا ت  -کم

جلوی  ای خود انداخت.  ر  را بها  بیرون کشید و نوداشت را از کو ه

توجه به آندر سمت مسیر ا  به روی دوشش، بیسشس با انداختن کو ه

 تیمبر ند گام برداشت.

ک آندریاپ دستی به گلویش کشید و با خود اندیشید که به راستی با ی

ی چاقوکش هم تیمی شده است. نفسش را با شد  بیرون داد و با دیوانه

ا  از ا  رفت. آن را به همراه چراغ قوهتکان دادن سر ، به طرف کو ه

 ای احتیاط آمیز گام نهاد.روی زمین برداشت و  شت سر مانا با فاصله

 مانا در ذهن خود گفت:

 رد ایی از جنس طبیعت! -

ها چرخاند تا شاید ا گویی توجهش را ها و درختنگاهش را روی بوته

های زد. برگجلب کند. آندریاپ از او چشم گرفت و روی زمین زانو 

 سرخ صنوبر گویی مسیر را سن  فر  کرده بودند.

توجه به دقایق متشنج  یش، خطاب مانا که کنار درختی ایستاده بود، بی
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 به آندریاپ گفت:

 جا! فکر کنم  یدا  کردم.بیا این -

طوط آندریاپ که صنوبرها را با دست کنار زده بود، نگاهش را از روی خ

برخاست و کنار  و به مانا دوخت. از جای ی روی مسیر گرفتحک شده

ها را کنار او ایستاد. هر دو تصمیم گرفته بودند باری دگر، اعصاب خوردی

 بگذارند و با هم همکاری کنند.

بین! روی این درخت عدد یک حک شده. روی اون یکی عدد دو. ب -

 ببین! تا آخر ادامه داره. فکر کنم باید به سمت غرب بریم.

  حنی متفکر گفت: آندریاپ با

 بیا! -

 انو زد.مانا کناکاو به دنبال او راه افتاد و مانند آندریاپ روی زمین ز

 بینی؟این خط رو می -

 آره. انگار حک شده. -

 آندر جلو رفت و باقی صنوبرها را کنار زد.

 بینی؟ره. مث  یک خط مستقیم به سمت شمال. میادامه دا -

 مانا گیج گفت:

 ز کدوم سمت باید بریم؟!یعنی چی؟  س ا -

 ا  شد و گفت:آندر مشغول به بازی گرفتن  وست  ب  ایینی

 میریم.و انتخاب کنیم میاگه مسیر اشتباه ر -
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تر مانا به همراه فو  کردن نفسش، از حا ت زانو زده خارج شد و راحت

 روی زمین نشست.

 آندریاپ با دیدن خستگی مانا،  وزخندی زد و گفت:

قدر زودتر راه و! هر چهشنشستن نیست دختر ایرانی! بلند  جا جایاین -

 شیم.بیوفتیم زودتر از این جنگ  کذایی خارج می

دانست، تنها مانا در  اسخ به آندریاسی که خود را یک عق  ک  می

از  سکو  کرد و با اندکی اخم برخاست. آندریاپ، به محض برخاستن مانا

 روی زمین، به او گفت:

 خطره.یداریم. حس ششمم بهم میگه مسیر غربی ب دو تا مسیر -

کرد، نگاه مرددی ا  را روی دوشش تنظیم میمانا درحا ی که بند کو ه

به مسیر شما ی و غربی انداخت. انتخاب برایش دشوار بود و روی 

ای نداشت. اما از آن جهت که آندر، مسیر هیچکدام، هیچ نظر قطعی

 ازی سمت شمال گام برداشت.غربی را برگزیده بود، از سر  اب

توجهی مانا نسبت به نظر  عصبی شده بود، دندان روی آندر که از بی

 دندان سابید و خود را به او رساند. غرید:

 گه تهش مرگ باشه تقصیر توئه.انتخاب خودته! ا -

ها دنبال اینن که هو  ما رو بسنان.  س تا حد امکان ما رو به اون -

کنه مسیر واضحه و توی نگاه اول هر کسی فکر می ندازن. اوناشتباه می

راه درست از سمت غربه. و ی مسیر شمال زیر صنوبرها قایم شده بود و 

کردیم.  س این مسیر های تیزبینی نبودیم  یدا  نمیطبیعتاً اگه آدم
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درسته. ضمناً! این بازی برای کشتن ما طراحی نشده. مگه نه آقای 

 باهو ؟

و  ن جمال  را به او بگوید و یکن سکو  را برگزیددوست داشت تمام ای

 لما  راکالمی به  ب نراند. شاید اگر قرار بر چت کردن بود، توماری از ک

های بلند و کرد. آندر با  شت کردن مانا و قدمنثار جان آندریاپ می

ی آن ای زیر  ب گفت و با سری  ایین، در حا ی که از ادامهتند ،  عنتی

 کرد، سمت شمال گام برداشت.طمینان حاص  میخط حک شده ا

ی بعد دیگر برای هیچ قدمی جان در بدن نداشتند. مانا در نود دقیقه

ی داشت، دستش را به تنههای سستش را بر میحا ی گامحا ی که با بی

ی وهکلفت درختی گرفت و به آن تکیه نهاد. آندریاپ که نور قوی چراغ ق

دستی  ی خود را به درون کیفش بازگردانده بود،مانا را دیده و چراغ قوه

روی مانا نشست. به موهای خیس از عرقش کشید و  ای درختی روبه

 ای از آن نوشید.ا  بیرون کشید و جرعهسشس بطری آبی از کو ه

 مانا گفت:

کنن، د م ها دارن به ما نگاه میکنم که اونقتی به این فکر میو -

 ها رو بشکنم! یکیش باالی سرته.ی دوربینخواد وحشی بشم و همهمی

 آندریاپ سر باال برد و از  ایین به آن دوربین مشکی نصب شده روی

ی مانا بر آن افتاده بود خیره شد. نیشخندی زد و درخت که نور چراغ قوه

های  ب برای سخن گفتن از هم گشود که در همان  حظه، نورافکن

 به چشمک زدن کردند. سرخی از باالی درختان اطراف، شروع
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که چه اتفاقی درحال مانا مشکوک سر  را باال گرفت و متعاب از آن

ه برخداد است، به چراغ باالی درخت خیره شد. آندریاپ نیز برخاست و 

کرد چشم دوخت. در چند چراغ سرخی که باالی سرشان را روشن می

را مورد هایشان همان  حظه، بوق جیغ مانندی چون آژیر آمبوالنس گو 

وسط  هدف قرار داد. مانا با د هره از درخت فاصله گرفت و چون آندر در

ای تاباند. ا  را به هر نقطهمسیر ایستاد. دور خود چرخید و نور چراغ قوه

 با صدایی مرتعش گفت:

 ای نداری؟!ایده -

 آندریاپ آب دهانش را قور  داد و گفت:

آژیر خطره! مسیر اشتباه  ست! بیشتر شبیهصدا  خیلی تیز و مسخره -

 رو انتخاب کردی دختر ایرانی!

همه بوق به گو  مانا سمت او چرخید و برای آن که صدایش با وجود آن

 آندریاپ برسد بلند گفت:

 امکان نداره. -

 آندر عصبی دستی به گوشش کشید و گفت:

 م؟!چرا عق  عزیزم رو به تو سشرد -

ای را به . حال، تاریکی هیچ نقطهها خامو  شدندها همزمان با بوقچراغ

ند به اطراف ت -ا  را تندداد. مانا درحا ی که نور چراغ قوهه نشان نمیآن

 چرخاند با صدایی  رزان گفت:می

 آندریاپ! -
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ی خود گشت توجه به او، روی زمین نشست و به دنبال چراغ قوهآندر بی

ی مانا حظه، چراغ قوهر  داده بود. در همان  ا ، آن را قواما گویی کو ه

شروع به چشمک زدن کرد. مضطرب آن را به دستش کوفت و در خود 

 غرید:

 چه مرگت شد؟ -

جا بار جابهدینروشنش را چن -با خامو  شدن آن، عصبی کلید خامو 

 وناسزا  کرد. از سر بدشانسی، شارژ  تمام شده بود. چراغ قوه را همراه با

ست بلند کرد و دبا قلبی کوبنده،  ای  رتاب کرد ونفرین، به گوشه

 کورکورانه به دنبال آندریاپ گشت.

 عق ؟آندریاپ! کاا رفتی بی -

ی زمین نشسته و هر دو دستش را درون نفس زنان رو -آندر که نفس

 ب زمزمه کرد: ا  فرو برده بود، زیر کو ه

  س این  عنتی کااست؟! -

بلند شد، هر دو  رچی که از سویی نامشخص به وضوحخ -با صدای خرچ

هایشان را تیز کردند. مانا ایستاده و در جایشان خشک شدند و گو 

 ی یک متر از هم.آندریاپ نشسته. با فاصله

 جاست؟کی... کی اون -

ا  فرو مانا که  اسخی نگرفته بود، با یاد چاقویش، دست به درون کو ه

الف آندریاپ چرخاند، بر خبرد. در حا ی که نگاه کور  را به اطراف می

ی  الستیکی چاقویش را  مس کرد. وجو دسته س از چند ثانیه جست
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 در ذهنش به خود آفرین گفت و  بخندی آسوده خاطر زد.

ی چند ی کوتاه، شاید به اندازهآب دهانش را قور  داد که در یک  حظه

ا که صدم ثانیه، باری دیگر نورهای قرمز  یرامونشان را روشن کرد. مان

د، ر شده بود و نتوانست از آن فرصت برای دید زدن استفاده کنغافلگی

تر شد. آن را بیرون کشید و جلوی ی انگشتانش به دور چاقویش تن گره

ا ، دستش را مشت خود گرفت. آندریاپ ناامید از  یدا کردن چراغ قوه

 کرد و بلند شد.

، با  مس گرداندمانا که همچنان با قلبی هیاان زده مردمک به اطراف می

دقت به آن دست ا ، ترسیده به  شت چرخید و خراشی بیشدن شانه

لو وارد کرد. آندریاپ اما از سوز  و درد عمیق ساعد دستش، صدا از گ

 آزاد نمود و با دست مخا فش، آن را گرفت.

 مانا با شنیدن صدای آندریاپ، مضطرب گفت:

 دی؟! آندریاپ!آندریاپ! آندریاپ تو بو -

 روی دندان فشرد و نا ید: آندر دندان

 دستم رو بریدی وحشی. -

 مانا هینی کشید و با  حن  رزانش گفت:

 ندریاپ متأسفم.دونستم تویی. آندریاپ! آخورم نمییقسم م -

ها آندر سکو  کرد که همزمان با صدای خرچ دیگری، باز هم نور سرخ تن

ه به کتاه بود قدر کوها تابید. روشن شدنش آنبرای چند صدم ثانیه به آن

 داد.ی را نمیها فرصت هیچ بهره گرفتنآن
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و  مانا که حال آندریاپ را  یدا کرده بود، دست روی بازوی او گذاشت

 جلویش زانو زد.

 خواستم زخمیت کنم. آندریاپ!متأسفم. نمی -

 د و گفت:ا  را آزاد کرا ، نفس حبس شدهآندر با دست خونی

چاقوکش. آستین  باسم رو هم  انیآخر  هم کار خود  رو کردی رو -

  اره کردی. اَه!

هایشان را در سینه ی درخت، نفسصدایی چون صدای برخورد تبر با تنه

نگاه داشت. مانا چشم درشت کرده به سمت صدا چرخید. نور سرخی که 

کرد، بار برای چند صدم ثانیه  یرامونشان را روشن میهر یک دقیقه یک

 به تاریکی عاد  کند. داد چشمانشاناجازه نمی

 مانا  رزان  رسید:

 تو کی هستی؟! -

 آندریاپ با درد گفت:

 حمق!  اشو! باید فرار کنیم.ااون جواب نمیده  -

مانا آب دهانش را قور  داد و به سرعت برخاست که با نور سرخ، 

ی فردی با قامتی بلند و ردایی مشکین رن  شد که تبر در دست متوجه

 دارد.گام بر می هاگرفته و سمت آن

ا  را به چن  گرفت. در حا ی که چند قدم عقب وحشت زده کو ه

 رفت در ذهن خود گفت:می
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 یا خدا! داهول زنده شد! -

ا  که چند تکه از وسایلش ریخته بود را از روی زمین چن  آندر کو ه

 زد و ایستاد.

و ها دستم رانا! مانا حواست رو جمع کن به محض روشن شدن چراغم -

 بگیر!

ا  را داشت موقعیت را برای مخا فت مانا که قلبش قصد خروج از سینه

کرد در این شرایط هیچ عیبی ندارد که و  ابازی مناسب ندید. گمان می

م هدست او را از روی آستین هودی او بگیرد. هرچند که در حا ت عادی 

چندان مشکلی با این موضوع نداشت. به هر حال  وستش را  مس 

 کرد.نمی

های با صالبت فرد ناشناپ و زدند. صدای گامنفس می -هر دو نفس

ی فوالدی تبر به روی زمین،  رز به جان هر دو صدای کشیده شدن تیغه

انداخت. چیزی تا رسیدن او به آندریاپ و مانا نمانده بود که فضا می

ه درن ، انگشتانش را به دور ساعد سا م آندریاپ حلقروشن شد و مانا بی

 کرد.

 بدو! -

ندکی با دویدن آندریاپ به سمت شمال، مانا نیز به دنبا ش کشیده شد. ا

 بعد مانا گفت:

 گشتی. چرا داری ادامه میدی؟!گه این راه اشتباه باشه باید بر میا -

 های درهمش گفت:آندر با اخم
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 اآلن وقت سؤال  رسیدن نیست! -

 آی! -

ه آندریاپ رها شد. آندر یک مانا با زانو زمین خورد و دستش از دست

 ی او گذاشت.خورده نشست و دست روی شانه

 شد؟چی -

 ی دردمند  نا ید:مانا با چهره

 دویی.م  یچ خورد. خیلی تند میاوف!  ام...  ا -

آندر که هم از درد دست خود کالفه و عصبی بود هم از دردسری که 

 بید و غرید:وی دندان سارزدند، دندان اکنون با آن سر و کله می

  عنتی! -

ی دو هنگامی که نورها روشن شدند، مانا از دیدن آن فردی که در فاصله

شان باالی سرشان ایستاده بود، قلبش ایستادن را ترجیح داد. متری

زد. آندر نیز که آن توانست نفس بکشد و چن  به  باپ آندریاپ مینمی

رد ، مانا را نیز بلند کتنوار  حین برخاسفرد را دیده بود، با قلب دارکوب

 و دستش را به دور گردن خود آویخت.

طور که عمیق نفس ای کرد که راه تنفسش باز شد. همانمانا سرفه

ا  را هنگام جدا شدن از زمین به چن  گرفت و به کمک کشید کو همی

ا ادامه داد. ذهنش، چون یک ر نگان مسیر  -تن مستحکم آندریاپ،  ن 

ای زد و به او یادآوری کرد که شاید این بخش از هماشین تفکر، جرق

 اندیشد.بازی، درست همان چیزی باشد که به آن می
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 صبر کن! صبر کن! -

کرد تا حد امکان سریع قدم بردارد دست به آندر درحا ی که سعی می

 دور کمر مانا حلقه کرد و گفت:

 اآلن وقت صبر کردن نیست. -

 فت و گفت:مانا درد مچ  ایش را نادیده گر

 کار کنم. صبر کن!دونم باید چیمی -

 اعتماد بود گفت:ی او بیآندریاپ که نسبت به گفته

و؟ تو ما رو سمت قت  گاهمون ه  دادی. شرمنده! جونم رو الزم ت -

 دارم.

 های ناتمام آندریاپ، تکیه از او برداشت و دست آندرمانا عصبی از کنایه

 را از کمر خود جدا کرد.

 کنی؟!احمق داری چه غلطی میهی!  -

مانا آب دهانش را از گلوی خشکش عبور داد. نورهای سرخ که روشن 

شان با فرد سیاهشو  شد. بیشتر ی چهارمتریی فاصلهشدند، متوجه

وزنش را روی مچ  ای سا مش انداخت. آندریاپ همچنان سعی داشت او 

د ی فرار خواهرا متقاعد کند که دست از حماقتش بردارد واگرنه تنهای

 د.کرد  اما مانا توجهی به او نداشت چون تقریباً از حدسش مطمئن بو

ای، کمر صاف کرد. نفس عمیقی کشید و دست  رزانش را با تک سرفه

 شت کمر   نهان نمود. با صدایی که  رزشش کنترل شده بود و حال 
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 آمد، بلند گفت:محکم و قاطع به نظر می

 جا بایست!همون -

های محکم سیاهشو ، ده شدن تبر همزمان با صدای قدمصدای کشی

 قطع شد. آندریاپ در سکو ، گو  تیز کرد.

 ا  را مشت کرد و گفت:مانا دست  نهان شده

 از  ناامید شدم! تبر؟! -

ا ر س از مکثی کوتاه، صدای برخورد محکم تبر به روی زمین، هم مانا 

هم آندریاپ با رز دستش را کاهش داد تر از  یش کرد و  مطمئن

 هایش شک کرد.های گرد شده به گو چشم

 گرفت قدمی به او نزدیک شد و گفت:کم آرام می -مانا با د ی که کم

 طور به خود  جرئت دادی به من حمله کنی؟!چه -

ی دانست شخصیت  یش رویش حقیقی نیست و زیر آن همه  ارچهمی

ن بخشِ بازی یک مشکین، یک بازیگر با استعداد خفته است. و ی ای

بایست، ی اوست که میفضای طراحی شده از داستان نگار  شده

کرد تا بلکم از مهلکه ناا  یابند. آندریاپ اما دیگر ا  میهمراهی

 مطمئن شده بود که عق  عزیز خود را از دست داده است.

ها روشن ماندند. مانا با قور  دادن آب بار، برخالف دفعا   یش، چراغاین

های باالی سر  انداخت. سشس به هیبت فرد ش، نگاهی به چراغدهان

 یش رویش چشم دوخت. آندریاپ با دیدن تبر افتاده بر زمین و 

حرکت، در مقاب  مانا ایستاده است و سر  ایین سیاهشوشی که بی
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 انداخته، مبهو  ماند.

 ای جدی گفت:ا  را در نطفه خفه کرد و با چهرهمانا  بخند  یروزمندانه

خوای سازدهنیت رو از  بگیرم تا دیگه نتونی از روح هیچکس گه نمیا -

 تغزیه کنی، راه رو به ما نشون بده!

های مانا و آندریاپ که دیگر قدر  درک و فهم هیچ چیز از گفته

های سیاهشو  را نداشت چندبار محکم  لک زد و تکانی نیز به اطاعت

 ی دستش، متوجه شد بیدارسر  داد. اما با یادآوری سوز  زجردهنده

 است و دچار توهم نشده.

ثی کرد نام داشته باشد، مک "داهول"آمد سیاهشوشی که حال به نظر می

ا  اخم ریزی و دستش را به سمت شرق گرفت. آندریاپ با همان گیای

 کرد و گفت:

 نباید بهش اعتماد کنیم مانا! -

شد، حساپ میش ای  یش در درونمانا که هنوز هیاانا  چند دقیقه

 سمت آندریاپ چرخید و گفت:

عا کسی رو جلوی ن هم چندان اعتمادی بهش ندارم و ی اگه اونم -

 راهمون گذاشتن که از قضا من هم با شخصیتش آشنام، منظوری دارن.

اقبش نگاه آندریاپ روی تبر  غزید. با شک و احتیاط جلو رفت و نگاه مر

شت. دو آرام خم شد و تبر را بردا را میان تبر و داهول به گرد  انداخت.

گام از داهول فاصله گرفت و سشس با نیم نگاهی به مانا که او را 

 نگریست، تبر را وارسی کرد.می
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ا  برایش نامفهوم بود. اخمش را تمدید ی چوبیی روی دستهنوشته

 کرد و مانا را خطاب قرار داد:

 جا!بیا این -

ت و شد. نیم نگاهی به داهول انداخمانا سری تکان داد و به او نزدیک 

 !ای با خط فارسیسشس، روی نوشته را خواند. نوشته

 فرزند  به تو دروغ نمیگه! -

ریش و ی بیی آندریاپ داد. چهرهمکثی کرد و نگاهش را به چهره

 دادند.تر نشانش میسبیلی که نورهای قرمز، جذاب

 باید بهش اعتماد کنیم. -

ای ایستاده بود خیره حرکت گوشهو  و بیهر دو به داهول که مسک

 شدند. آندریاپ  چ زد:

سیارخب. بریم. و ی اگه باز هم توی دردسر بیوفتیم جداً خَفَت ب -

 کنم!می

ی او نکرد. نفس کوتاهی گرفت و مانا توجهی به تهدید  وچ و احمقانه

ا  را زیر کاله  س از نگاهی خیره به بازیگر کارکتر داهول که چهره

ی چشش را ی آویخته از شانهای مشکینش  نهان کرده بود، کو هرد

ده تنظیم نمود و جلوتر از آندریاپ، سمت شرق به دل درختان درهم تنی

 زد. گویی که درد  ایش هم آرام گرفته بود.

آندر نیز با مکث، نگاه خیره و تیز  را از روی او برداشت و با قدومی تند 

های سرخ نور د. هوای تاریک جنگ  را، چراغو بلند، خود را به مانا رسان
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 کردند.روشن می

 آندریاپ بیش از  یش روی زخمش را فشرد و با شک  رسید:

 اون کی بود؟! -

که ی نازک درخت را از جلوی رویش کنار زد. با وجود آنمانا شاخه

 ی  اسخ دادن نداشت اما گفت:حوصله

تم به اسم داهول. ی وقت  یش یه رمان نوشمن یه نویسندم. خیل -

ی یک جن بود که بدن یه دختر شش سا ه رو برای سی سال درباره

کشید و از ها رو بیرون میتسخیر کرده بود و از طریق ساز زدن، روح

کرد! وقتی وارد سایت شدم و فرم رو  ر کردم، توی اجسامشون تغزیه می

های از آدمقسمت توضیحا ، آثاری که نوشتم رو نام بردم. احتماالً یکی 

 کار سایت رمانم رو خونده و از  استفاده کرده.باحوصله و بی

ه در کآندریاپ از این که مانا نویسنده بود، در دل شگفت زده شد. اویی 

هایشان ضعف زد و د ش برای خواندن و ورق زدن برگهها غلت میکتاب

تعاب رفت، انتظار نداشت  ارتنر یک نویسنده باشد. ابروهایی که از می

ی بسیار نازک به دست باال  ریده بودند با کشیده شدن یک شاخه

 ا ، درهم گره خوردند.زخمی

قدر در طی این دقایق سوز  داشت که توجهش به آن جلب شد. آن

ا  را باال داد. از ی هودیخس شده بود. آستین  اره شدهدیگر سر و بی

به تازگی  دیدن خطوط خون که روی دستش خشک شده و قطراتی که

از زخمش راه گرفته بودند، دندان روی دندان فشرد و به روی خود  
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 نیاورد. خیره به مانا دستش را روی زخمش فشار داد و گفت:

 ز  ناامید شدی. چرا؟!اشنیدم که بهش گفتی  -

 ا  سمت او چرخید و گفت:مانا  وفی کشید و با باال انداختن شانه

 ود.ش بچون به جای سازدهنی، تبر دست -

ی دست آندریاپ شد. در دل خود را سرزنش کرد و نگاهش متوجه

ی ا  را به دنبال جعبهدرن  روی زمین نشست و کو هسشس، بی

 ا  کاوید.های او یهکوچک کمک

 گردی تا کار  رو تموم کنی؟!تر میه چاقوی بزرگیدنبال  -

 مانا جعبه را بیرون کشید و گفت:

 ندم.بشین! باید زخمت رو بب -

ی جدی او مکث کرد. هنگامی که گاز استری ، آندریاپ به روی چهره

م د و آراضدعفونی کننده و بانداژ را در دستان او دید، سری کوتاه تکان دا

روی او، تکیه داده به درخت نشست. مانا با وجود آن که با دیدن روبه

 شد و طاقت دیدن خونریزی را نداشت،زخم های دردناک د ش ریش می

 زیر نگاه خیره و سنگین آندریاپ مشغول شد.

ها نگاه به آندر، در سکو  سرگرم  اک کردن خونای کرد و بیتک سرفه

ا  را با دمی عمیق آرام کرد. ی درهم کردهبود که آندریاپ چهره

 وار گفت:زمزمه

 ختر وحشی!جا رها کردی دکه سالح سرد  رو همون خوشحا م -
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ان به او ضدعفونی کننده زد که آندر از درد دندمانا با  وزخند به زخم 

 دندان سابید و چشم بست.

 آه!  عنت بهت! -

ی مانا که مراقب بود انگشتانش با دست او تماپ نداشته باشند، خنده

 ریزی کرد و گفت:

 م؟!خوای نشونت بداقوی دیگه توی کیفم دارم. میدو تا چ -

ی مانا شد. و خیرهآندر چشمانش را با فو  کردن نفسش باز کرد 

تابید، بسیار برایش با ی خندان او، با سرخی نوری که به آن میچهره

 فت.آمد. مانا از سنگینی نگاه او به خنده افتاد  اما هیچ نگنمک به نظر می

چاند. مانا گاز استری  را روی زخمش گذاشت و بانداژ را به دور دستش  ی

تفاو  از او روی گرداند بییره نگاهش کرد و سشس خ -آندر، کمی خیره

 ها برخاست!بار، خامو  شدند و باز، صدای بوقکه نورها، برای چندمین

هایش را درهم کشید. های مانا به روی دستش، اخمبا کشیده شدن ناخن

 ها گذاشت و غرید:عصبی انگشتان دست سا مش را روی رد ناخن

 کشی؟!  اشو باید بریم!چرا ناخن می -

ی او به دادند که صداهای خفه و دخترانهها اجازه نمیوقصدای بلند ب

های آندریاپ برسد. های زیر  اهایش به گو خش برگ -همراه خش

 آندر درحا ی که ریتم تنفسش تند شده بود مشکوک صدا زد:

 هی! مانا! -
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 دستش را برای یافتن او بلند کرد و اطرافش چرخاند.

 مانا! کاا رفتی؟ -

ی نبود مانا شد. ابت ماندن نورهای سرخ فام، متوجهبا روشن شدن و ث

ها همچنان شوکه و غافلگیر با مکث برخاست و دور خود چرخید. بوق

 کردند.ادامه داشتند و اعصابش را خراب می

چنگی  هیچ خبری از مانا نبود و گویی که غیب یا ربوده شده بود.  ریشان

 به موهایش زد و غرید:

  عنتی! -

ها آوردند، کنار کو ههای سرسام آور که سر  را به درد میکالفه از صدا

ا  بیرون کشید. در حا ی نشست و با عاله هر دو  اکت را از جیب کو ه

ها را کرد هم سریع باشد و هم حواپ جمع، عکسکه به شد  سعی می

کرد. ناچار ا  را یاری نمیبیرون ریخت. مخلوط تاریکی و نور سرخ دیده

 دنبال موبایلش گشت. با آشفتگی به

ا  را با خشونت ای کشید و کو هی خفهخشمگین از  یدا نکردنش، نعره

بر زمین کوفت. سر  را میان دستانش گرفت تا بلکه بتواند کمی به 

اعصاب خود مسلط باشد. چند نفس عمیق کشید و چشم بسته، آب 

 دهانش را قور  داد.

د و گذاشته است.  وفی کشی تازه یاد  آمد که موبایلش را در ماشین جا

ی خود را  ویید و  س از یافتنش، ناسزایی به  ب راند.  س رد چراغ قوه

 نور  را روشن کرد.
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 و را باال گرفت و به آن چشم دوخت. نوشته بود:د -عکس سه

ای/ امروز من اطرافم را نگاه یگر وزیر جنگی وجود ندارد/ و جنگندهد -

کنم/ بینم/ یک بادکنک  یدا میابه میکنم/ و جهان را به صور  خرمی

 دهم.کنم و آن را  رواز میبه تو فکر می

 ودر همان  حظا ، با وجود صدای آزار دهنده و خشدار آژیرها، ریتم 

ی متمرکز و موزیک آهن  در ذهنش  ِلِی شد. چشم بست و با چهره

 سخت متفکر با خود زمزمه کرد:

 د؟!  عنتی خیلی قدیمیه!ی بوچفکر کن! فکر کن! اسم آهنگش  -

ا  رساند. با ساکت شدن آژیرها، گویی که مغز  آرام گرفته باشد، یاری

 های نوستا ژیک داشت، ناگه یاد  آمد.ی بسیاری به موزیکاو که عالقه

 نه بادکنک! آره، آره خودشه. نود و نه. نود و -

به آب دهانش را قور  داد و نفسی گرفت. سر  را باال برد و نگاهی 

ه بآژیرها انداخت. خشنود از سکو   یرامونش، برخاست و نور گوشی را 

ی اطراف چرخاند. با دیدن بادکنک سیاه هلیومی که با نخ به شاخه

که غیب شدن هایش درخشیدند. با وجود آندرختی متص  بود، چشم

دانست قضیه از چه قرار است و چه بر مانا دل نگرانش کرده بود و نمی

 ها را جمع کرد و سمت بادکنک گام برداشت.ها و کو هه، عکسسر او آمد

 نگاهش را به متن سشید آ مانی بادکنک داد.

 ا وقتی که آخرین بادکنک رو  یدا کنی.تتو تنهایی!  -

نفسی از سر آسودگی کشید. حال مطمئن شده بود که نبودن مانا، از 
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 ست نه خطرا  نامربوط!مراح  بازی

ی که با نور چراغ قوه به دنبال دوربین گشت. هنگامسر  را باال برد و 

ها دید بلند و خونسرد ترین شاخهآن را نصب شده روی یکی از کلفت

 گفت:

 خر بازی نگهش دارید!ممنون میشم اگه تا آ -

هایش برای  یدا سشس گردنش را صاف کرد و همزمان با گرد  مردمک

 وار گفت:کردن بادکنک دوم زمزمه

 داشت. از اول هم  ارتنر خوبی نبود.فقط دردسر  -

هایش  ریدند و قلبش ناگهان با ترکیدن بادکنک کنار گوشش، شانه

کوبش گرفت. مبهو  و خشک شده به جای خا ی بادکنک چشم دوخت. 

  س از مکثی کوتاه نفسش را فو  کرد و نا ید:

 اها  کنار بیام.باشه فهمیدم. مابورم ب -

ا  ای راستش ر ا  یدا کردن بادکنک دوم،ا  کشید و بدستی به  یشانی

های  هن و بزرگ گیاهان روییده از زمین عبور داد. نسیم از روی برگ

گرفت. از کرد و تار موهایش را به بازی میمالیمی صورتش را نواز  می

 ها غر زد:سنگینی کو ه

 عق !کنم با خود  سن  آورده. بیاحساپ می -

د و از درد دستش چهره گر  تعویض کری دیها را با شانهجای کو ه

 درهم کشید. دست سا مش را باال برد و نخ بادکنک را گرفت. بادکنک

 سیاه که  ایین آمد، نوشته را خواند:
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 دداشت کن!کلما  را یا هر بادکنک یک واژه. -

بار کمتر با ترکیدن بادکنک، چشم درشت کرد و سر به عقب برد. این

 را فهمیده بود که عوام  بازی جایی در شوکه شد. الاق  این موضوع

ها اعالم حضور اند و هربار با ترکاندن بادکنکهمین اطراف استتار کرده

 کنند.می

تان در سوی دیگر، مانا خود  را تنها و دست خا ی میان انبوهی از درخ

اف دید. برای گرم کردن انگشتانش دست به سینه شد و نگاهش را به اطر

شان ک -ت چه کسی دهانش را گرفته بود و او را کشاندانسچرخاند. نمی

 کرد: تا این نقطه آورده بود اما حتم داشت که از عوام  بازیست. زمزمه

کار کنم خب؟! من امردها همه دار و ندارم دست آندره من تنهایی چین -

کنم اگه یه بار دیگه هوپ هیاان کنم! نخواستیم  شت دستم رو داغ می

 بابا اَه!

کرد که در آن سرخی تاریک، چشمش به یک بادکنک سشید رن  نوچی 

ای به فارسی روی آن خورد.  س از اندکی مکث تند جلو رفت که نوشته

 دید.

 سعی کن زنده بمونی! -

ای که بر ا  به آنی وحشت زده شد. با د هرهی کالفه و عصبیچهره

 قلبش افتاده بود گفت:

 بکشن؟!خوان ما رو یا خدا! دیدی گفتم می -

سر  را چرخاند که به یاد آورد آندریاپ همراهش نیست. ناسزایی به 
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 ب راند و با قور  دادن آب دهانش، با احتیاط تمام سیصد و شصت 

 ی  یرامونش را به دنبال ردی از خطر کاویید.  رزان گفت:درجه

 اگه بمیرم چی؟ -

حرکت بیبه ناگه، صدای روشن شدن موتور اره برقی، قلبش را در سینه 

 نگاه داشت.

هایش کشدار و تا قدمی به عقب برداشت که به درخت برخورد کرد. نفس

صدا شده بودند. ضربان قلبش باال رفت و اعماق قلبش به حد امکان بی

در  خار  افتاد. آب دهانش را قور  داد و منتظر رونمایی قاتلش شد که

ای در برقی همان  حظه، مردی با یونیفرم سرخ رن  درحا ی که اره

دست داشت از میان درختان سر بر آورد. روی صورتش ماسک مشکی 

 ا  نامشخص بود.رنگی داشت و چهره

که جیغ بزند با عکس آنمانا که حال به راستی وحشت کرده بود، بی

ه با عملی سریع و حرکاتی که از روی ترپ فرز و چابک شده بودند،  ا 

گذشت و با د ی  رزان و قلبی می هدف از الی درختانفرار گذاشت. بی

 داد.کوبنده، سرعت دویدنش را افزایش می

کرد جانش را ناا  دهد و بعد با حداکثر زیر ب از خدایش تمنا می

 آورد.ندریاپ را بر زبان میا  بلند نام آتوانایی

ها درهم  یچیده بودند و نور سرخ فضا را به قدر کافی قدر شاخ و برگآن

ی درختی گیر کرد و با زانو روی زمین که  ایش به ریشه کردروشن نمی

ا  را بلند کرد. هایش تنهافتاد. دندان روی دندان فشرد و به کمک دست
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ا  چشم دوخت. نفس عمیقی برای  ایان نشست و به مچ  ای زخمی

دادن یا الاق  تحم  درد  کشید و با آه و نا ه برخاست. صدای اره برقی 

 آمد اما قطع نشده بود.هرچند که ریز می

آب دهانش را از  س گلوی خشکش عبور داد و آشفته دور خود چرخید 

 - نگان و نفس -که نگاهش روی بادکنکی به رن  مشکی قف  شد.  ن 

ای ی نوشتهنفس زنان جلو رفت. با دست بادکنک را چرخاند که متوجه

 آ مانی بر روی آن شد.

شس چشم بسته با تمام دو دستش را دو طرف دهانش گذاشت و س

 توانش بلند صدا زد:

 آندریاپ! کمکم کن!  طفاً! -

ی روی بادکنک هشتاد و چهارم را در دفترچه یادداشت آندر که کلمه

های خود شک کرد. تک ابرویی باال ای به گو نوشت،  حظهکوچکش می

 داد و خطاب به بادکنک  رسید:

 تو بودی؟! -

اد  سشس دو با دست بادکنک را تکانی  ای کرد س از مکثی کوتاه خنده

هایش را سمت بادکنک بعدی رفت. اما باری دیگر صدا تکرار شد. گو 

 تیز کرد و دقتش را افزایش داد.

 کمک! -

 چند ثانیه بعد با شک در خود اندیشید:

 صدای اون دختر ایرانیه نیست؟! -
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 !اگه بمیرم تقصیر توئه آندریاپ -

 د و با جدیت گفت:آندر سری به تأسف تکان دا

 خودشه! -

انرژی از دویدن و گرسنگی، به درخت تکیه مانا دست به کمر نهاد و بی

خواست بیش از این به شد و او نمیتر میداد. صدای اره برقی نزدیک

جا هم سمتی نامشخص بدود و سراناام سر از ناکااآباد در بیاورد که آن

 روی آتش سرخش کنند!بخواهند سر  را از تنش جدا کنند و شاید 

ا  را جمع کرد و از از تصوراتش به خنده افتاد.  ریشان و عصبی خنده

ی شا ش را ا  باعث شد گرهدرخت تکیه برداشت. گرمای بیش از اندازه

شی باز کند و اجازه دهد گردنش هوایی تازه کند. درحا ی که به هر رو

قی قطع شده سعی داشت خود  را باد بزند، متوجه شد صدای اره بر

 است.

خواست نفسش را در سینه نگاه داشت تا مبادا صدایی ایااد کند. می

های تیزی داشت و همیشه شنود. گو مطمئن شود که صدایی نمی

تواند ریزترین صداهای اطراف را بشنود خود را تحسین که میبابت این

 می کرد.

رقی درست بار، صدای نحس موتور اره باما خیلی نگذشته بود که این

 شت سر  شنیده شد. با وحشت روی برگرداند که این بار مردی با 

یونیفرم مشکی و ماسک سرخ دید. د ش از دیدن اره برقی در یک 

ا   رزید و این سبب شد تا خالف درد  ایش دویدن را از سر متری
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 بگیرد.

ها آندریاپ که بین دو راهی کمک به مانا و دنبال کردن مسیر بادکنک

ازی ه بود، راه آسان را انتخاب کرد. در هر صور  باور داشت که بماند

توجه به نداهای ها طراحی نشده است! از این رو بیبرای کشتن بازیکن

 هر از گاهیِ مانا، به کار خود ادامه داد.

شد رو میگرفت، با مرد دیگری روبهقدر از مرد فاصله میمانا اما هر چه

نفس و  -کرد. هنگامی که با نفسایان میای دیگر رخ نمکه از نقطه

 روی مردی دیگر ایستاده بود، به فارسی گفت:گلویی خشک روبه

 ی شمام؟ته شدم از بس فرار کردم. مگه من مسخرهدیگه خس -

ای چن  زد و با عصبانیت و کالفگی، تکه چوب قطور و مناسبی از گوشه

خواهد با دانست می رزید و هم نمیکمی بعد در حا ی که هم از ترپ می

 آن چوبِ باال برده چه کند، شاهد نقش بر زمین شدن مرد شد.

آمد خامو  شده ای که به نظر مییکه خورده، نگاهش را از روی او و اره

. است برداشت و تا روی صور  حق به جانب و  یروز آندریاپ باال برد

 آندر ابرویی باال انداخت و سشس گفت:

 !یکی به من بدهکاری -

مانا چشم گرد کرد و خیره به چاقویی که در دست او بود با تشدید 

  رسید:

 کشتیش؟! -

 آندر نگاهی به چاقوی تمیز انداخت و سشس با خونسردی گفت:
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 هو  شده!ستَش یه ضربه به گردنش زدم. فکر کنم فقط بیدَبا  -

 مانا با شک  رسید:

کردیم؟ امتیاز  هو ره که یکی از عوام  بازی رو بییعنی عیب ندا -

 . …منفی

 خیال گفت:آندر میان کالمش  رید و بی

 نه. -

مانا با مکث نفسش را فو  کرد و جلو رفت. قصد گرفتن چاقویش را 

 داشت که آندر دستش را عقب برد و سشس خونسرد اما با تعاب گفت:

 کردم موها  بلند باشن!فکر می -

ید. با  مس تار مانا کمی مکث کرد و سشس آرام دستی به سر  کش

ا ، هینی کشید و قدمی به عقب برداشت.  شتش را به موهای ده سانتی

صدا با آندر کرد و شا ش را از روی گردنش تا روی سر  تنظیم کرد. بی

 خود اندیشید:

 تاده!کردم از سرم افها فرار میبد وقتی داشتم از دست این روانیال -

شرم و خاا ت چرخید. آندر از  ای کرد و سشس با دمی عمیقتک سرفه

ا بچاقو را به درون کو ه برگرداند و سشس کیف را به سمتش  ر  کرد. 

 شِکوِه گفت:

همه وسیله با ها  رو  س بگیر! هیچ معلوم هست چرا اینبیا! سن  -

کردم از شر  راحت شده خود  آوردی؟ اگه یکم دیرتر چاقو رو  یدا می
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 بودم!

نداخت. با نگاهی ا  را روی دوشش ااراده خندید و کو همانا بی

 های سبز  مالیم گفت:قدرشناسانه به مردمک

 نم رو ناا  دادی ممنونم! س بابت این که جو -

قدر ناگهانی مهربان و قدرشناپ شده آندر متعاب از آن که مانا چه

که  بخند خرسند  رخ نمایان کند چرخید و خونسرد است، قب  از آن

 گفت:

کی نود و هشتمیش د بادکنک آخر رو  یدا کنیم. این یعاله کن! بای -

 بود! خیلی خو  شانسی که تو مسیر من قرار گرفتی!

 مانا  بخندی زد و با تکان آرام سر، دنبال او راه افتاد.

قدر خودرأی نبا   سر! ما توی ندریاپ! بیا با هم دوست باشیم. اینآ -

 یک تیم هستیم.

. کث کرد و سشس با تعل  آرام چرخیدآندر ایستاد.  شت به او، کمی م

 نگاهی به سرتا ای او انداخت و بعد گفت:

  س این یه  یشنهاد آتش بسه؟ -

 مانا از  حن او به خنده افتاد و خو  رو گفت:

 طوری فکر کن!تو این -

 آندر ابرویی باال انداخت و سشس گفت:

ت باشه و ی فقط تا وقتی که از این جنگ  نحس خارج بشیم. اذی -
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تره. ضمناً فکر نکن نفهمیدم که به خاطر چی مهربون کردنت باحال

 شدی.

 ا  را خورد و حق به جانب گفت:مانا از حرف او، خنده

ن ذاتاً دختر مهربون و خو  اخالقی هستم. با هیچکس هم مشک  م -

 کنی.ندارم. و ی تو از زمانی که بازی شروع شده داری اذیتم می

ی او از کنار  گذشت و در د ش غر مضحکانهتفاو  به نگاه سشس بی

 زد:

 ی رو مخ!رم از خود درخته وگرنه من به این مهربونی و خانمی!  سرهک -

ای کرد. سر به طرفین ی حرص آ ود او، تک خندهآندر با دیدن چهره

 تکان داد و بعد در سکو ،  شت سر او راه افتاد.

روی مرد خفته بر زمین عبور  هایش را با احتیاط ازطور که گاممانا همان

ا  بیرون ا  را از جیب کناری کو هداد، دو دستکش چرم مشکیمی

کشید و مشغول  وشیدنشان شد. آندر ابرویی باال داد و در سکو  

هایش  وشاند گر  شد. مانا دستان کشیده و ظریفش را با دستکشنظاره

 .ا  را روی دوشش تنظیم کردو بند کو ه

ب از باالی زانوهای مرد رد شد و سراناام سؤا ی که آندریاپ متعا

 ذهنش را درگیر کرده بود روی زبانش غلتید:

 چرا دستکش  وشیدی؟! -

گرداند، طور که نگاهش را به دنبال یک بادکنک سیاه میمانا همان

داشت تا  ایش به ریشه و بوته گیر نکند. با هایی محتاط بر میقدم
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 جدیت گفت:

بینی بیوفته. شاید الزم بشه ه یه اتفاق غیر قاب   یشهر  حظه ممکن -

 دستت رو بگیرم.

ی محوی از سر گیای کرد و بعد با تمسخر درحا ی آندریاپ تک خنده

 که ابروهایش باال  ریده بودند گفت:

قید و شرط! حاال برای گرفتن و همین یک ساعت  یش بغلم بودی. بیت -

 کنم؟!کنی؟ اشتباه میمیطوری نگاهم دستم... چیه؟! چرا این

ا  را از مانا که ایستاده و سمت او چرخیده بود، نگاه حرصی و غرنده

ای باریک داشت با روی او گرفت و خیره به درخت سمت چشش که تنه

  حنی عاصی به فارسی گفت:

 قدر حرصم میده خدا؟ چرا این -

 سشس سمت آندریاپ چرخید و به آ مانی گفت: 

تونستم راه ای نداشتم! بدون کمک تو نمیی دیگهارهاون  حظه من چ -

 برم.

 آندریاپ با  حنی متمسخرانه گفت:

 . …تو خیلی حساپ و -

ی حرفش ماند. اما آندر فقط  وزخند زد مانا چشم ریز کرد و منتظر ادامه

قدم جلو رفت. مانا از  -ای مانا قدمهای قهوهو با مکث، خیره به مردمک

طور که قلبش به تب و تاب برداشت کرد و هماننزدیک شدن او، بد 
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افتاد، قدمی عقب رفت و به درختی که  شت سر  بود چسبید. می

 گرما، به جانش هاوم برد و آندریاپ، به نزدیک شدنش ادامه داد.

هایش را روی اجزای صور  او گرداند. ی او ایستاد و چشمسینه به سینه

. مانا آب دهانش را قور  داد و ادا ، حرار  مانا را افزایش دخیرگی

 قصد کرد چیزی بگوید که ناگه، صدای ترکیدن بادکنکی که کنار گوشش

 های او را  راند و قلبش را در سینه نگاه داشت.بود، شانه

ی بادکنک مشکینی که آندریاپ مسبب ترکیدنش شده با دیدن الشه

های آندریاپ، بود، نفسش را آسوده خاطر بیرون داد و عصبی از ماناآزاری

ا  کوفت و او را از خود فاصله داد. آندر ی مردانهای به تخت سینهضربه

نیشخندی زد و هیچ نگفت. اما مانا، سعی کرد خونسردی خود را حفظ 

 کند و خشمش را فرو خورد.

ی او جدی دستی به چشمانش کشید و با دمی عمیق، زیر نگاه خیره

 گفت:

 یدیم.کنم رس این آخرین بادکنک بود. فکر -

 کان دادآندر خوشحال از بابت آزار دادن او، با  بخندی  یروز آرام سری ت

 ی چشمانش  شت سر مانا را نشانه گرفت.و بعد، با اشاره

 ه دره. باال  نوشته اقامتگاه.یانتهای اون     -

ی اراده و شرمگین خندهمانا سمت    چرخید. با یاد دقایق  یش، بی

 بعد آرام گفت:صدایی کرد و بی

 األخره. امیدوارم یه تخت گرم و نرم داشته باشه. واقعاً خستم.ب -
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 قدمی جلو رفت که ناگه، بر خالف انتظار ، مردی جلوی رویش قد علم

. کرد. هینی کشید و قدم جلو رفته را بازگشت که به آندریاپ برخورد

شنایی ی مرد شد. صدایی آشنا، به آآندر با تعاب او را گرفت و خیره

هایشان طنین انداخت. به همان اندازه جدی اما آقای ایکس، در گو 

 بار، با هول و وال.این

جا دور بشیم. ه اتفاق خارج از برنامه رخ داده. باید هر چه زودتر از اینی -

 دنبا م بیاین!

ا  را هضم ی او بودند تا بتوانند گفتهزده خیرهآندریاپ و مانا هر دو ما 

ای سر داد و بعد با ی خفهدر نهایت شگفتی آقای ایکس نعره کنند  اما

هو  روی زمین گذاشتن دستش به روی گردنش، زانو خم کرد و بی

ده بر افتاد. آندر بر خالف مانا که حیر  زده و ما  به آقای ایکس افتا

زمین خیره بود، به فرد اسلحه به دست چشم دوخت. این اتفاقا ِ 

ها هنوز در  ی نآسریع رخ دادند که هر دوی بینی نشده، چنان  یش

 هضم کردن ظاهر شدن آقای ایکس بودند.

ا ، با ا  به وضوح مشخص نبود اما صدای زنانهدر آن تاریکی، چهره

 خشونت و جدیت به انگلیسی بلند شد:

 رید.شما جایی نمی -

ی زن شد. قرار  نگاهش را به سرعت باال کشید و خیرهمانا با قلب بی

های مویی داشت و اسلحه را سمت آنان نشانه گرفته بود. از  باپر بیس

ی خشنش  ی برد. آندر زودتر از مانا به خود شد به روحیها  میمردانه
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آمد. اخمی به ابرو نشاند و با دل و جرأ  قدمی جلوتر از دخترک ایستاد 

 و به آ مانی گفت:

 تو کی هستی؟! -

های داداری به  بد، تنها  وزخند صی حرف او نشده بوزن که متوجه

ا  نشاند و باری دیگر با  حنی تهدیدآمیز خطاب به متناسب و کا باسی

 آن دو گفت:

 برید سمت اقامتگاه. سریع! -

 مانا که به قول مادر ، یک چشم سفید خیره سر بود، با وجود هراسی

 کرد، گفت:داد میکه در عمق د ش بی

خواید ما ست. میگم خیلی مسخرهیه باید باگه این هم جزو مراح  باز -

 رو بکشید؟ اره برقی و تبر و جنگ  سیاه؟ چه مرگتون شده؟

ی نامحسوسی به دست مانا وارد آندر با دیدن اخم و نگاه تیز زن، ضربه

ی بلند و  اشنه دار  از تفاو  با چکمهکرد که زن عصبی جلو آمد. بی

طور که نوک اسلحه را همانروی  هلوی آقای ایکس عبور کرد و بعد 

یانه سمت  یشانی آندریاپ نشانه گرفته بود، بازوی مانا را گرفت و وحش

 به سمت    هلش داد. غرید:

 خفه شو! -

 تر ادامه داد:بلندتر و محکم

 برو جلو! -
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ای کرد. ذهنش مانا که بازویش درد گرفته بود چهره درهم کشید و نا ه

 وبه زن  دردسر افتاده بودند؟! نگاه مرددی به کار افتاد. نکند واقعاً به

ه وار باال گرفته بود انداخت. زن اسلحه را بآندریاپ که دستانش را تسلیم

با  وکتف آندر چسباند و او را ه  داد. آندر از روی آقای ایکس رد شد 

 نگاهش به مانا فهماند که هیچ نگوید و اطاعت کند.

ده بود که جای شوخی نشد اما فهمی ی او را متوجهمانا معنای نگاه خیره

و مسخرگی نیست. گویا یک اتفاق جدی و خطرناک در حال رخداد 

 است. با تشر خشن زن به خود آمد و آب دهانش را قور  داد.

 برو سمت اقامتگاه! -

ا  گیر کرد. با تک با د هره و آشوب سری تکان داد و نفس در سینه

وی    سنگی گذاشت که منتهی به ا رای کوتاه، جلو رفت و آرام  سرفه

ی ذهن نویسنده است(. ریتم شد )تنها مکانی که ساختهدرب اقامتگاه می

 لبش یکی بود.هایشان با ریتم ضربان قنفس

ی زن را در ذهن ثبت کرد. ا ، چهرهآندریاپ با اخم روی  یشانی

مویش به همراه چشمان درشت و نگاه تیز و صور  گرد و سر بی

ز ز او یک زن خشن ساخته بود. طی یک تصمیم آنی قب  اا  اوحشی

ی اسلحه که  ا روی    گذارد چرخید و دست روی قسمت بشکهآن

ا  آن را باال گرفت که با دردی  یچیده در گذاشت و با قدر  مردانه

ای زن، کمر خم کرد و با زانو روی زمین شکمش ناشی از  گد حرفه

 نشست.
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ی آندر را شنیده بود سریع چرخید که شاهد هی خفهمانا که صدای نعر

ها برداشت که درگیری میان زن و آندریاپ شد. با تردید قدمی سمت آن

زن موهای آندر را در چن  خود گرفت و اسلحه را درست روی مرکز 

 ا  بلند غرید:های برهم فشردها  گذاشت. از الی دندان یشانی

 جا بکشمت!تحریکم نکن همین -

کرد ستشاچه و مضطرب سکو  کرد. آندریاپ که احساپ میمانا د

با  وچیزی تا کنده شدن موهایش نمانده است نفسش را با درد بیرون داد 

 ا ، آرام برخاست.ی درهم رفتهچهره

 باشه، باشه! -

ی او را سمت مانا چرخاند و هلش داد. میان هر سه نفر دو قدم زن شانه

. ب اشاره نمودرا به مانا داد و با سر به درا  فاصله بود. آندر نگاه عصبی

کوتاه  -های کوتاهمانا با تعل  آب دهانش را قور  داد و درحا ی که نفس

 کشید، به درب نزدیک شد.می

ی ی یخ زدهدستش از هیاان  رز  بسیار نامحسوسی داشت. دستگیره

ت فلزی گرد را میان انگشتانی که در خز دستکشش اسیر شده بودند گرف

که نگاهی به و با چرخاندنش، درب را به روی خود گشود. قب  از آن

. داخ  بیاندازد سر به عقب چرخاند که آندر را در یک متری خود دید

 ی اطمینان تکاندند و مانا، داخ  شد.سری برای هم به نشانه

مکان  یش رویش یک فضای سی و  نج متری چوبی بود. نگاه مضطربش 

زردنور و دو تختی که با فاصله از هم در دو طرف  را روی چراغ آویزهای
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اقامتگاه قرار داشتند چرخاند. اما با دیدن مردی که روی تختِ مالفهِ 

هایش قف  سفید  م داده و با کفش  ا روی  ا انداخته بود، مردمک

 .گشتند

مرد،  بخند خونسردی به روی  ب داشت. تکیه داده به تاج تخت، 

 کرد خشک گفت:هایش را یک اندازه میخندرحا ی که با سوهان نا

 بیا تو! -

ی آندریاپ وارد کرد که به سببش آندر به مانا برخورد و زن هُلی به تنه

تن بعد، مانا قدمی به داخ  برداشت. هر سه وارد شدند و زن  س از بس

 درب، از آن دو فاصله و اسلحه را سمتشان نشانه گرفت. خشن گفت:

 مین!زبذارید  هاتون رو آرومکو ه -

کوباند، ای که قلبشان را میترپ و د هره احساپمانا و آندریاپ همراه با 

ا باطاعت امر کردند. مرد ابروهای خط کشی و  ُر  را باال انداخت و 

یج گهمان  بخند خونسرد،  اهایش را از تخت آویزان کرد و خیره به رخ 

ته بود، سوهان را ن آندریاپ را در چن  گرفی مانا که آستیو سرگشته

ی کتش به درون جیب آستری کتش راند. مکثی کرد و برخاست. دکمه

های را با دو انگشت بست و قدم به قدم نزدیک مانا شد. صدای قدم

 داد. خیره به مانا زن را خطاب قرار داد:محکمش، نشان از ابهتش می

 سوزان! -

 سوزان نگاه طوسی و منتظر  را به مرد دوخت.

 یک؟بله ار -
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ی آندریاپ اریک در مقاب  نگاه ترسان مانا و چشمان سردرگم و ما  زده

با طمأنینه سیگاری آتش زد و کامی طوالنی از آن گرفت. سوزان که 

هوشی به درن  دو تیر بیخبر و بیدانست، بیمعنای این عالمت را می

 گردن مانا و آندریاپ زد.

*** 

د. این چندمین باری بود که گشو نرمک -ا  را نرمهای دخترانهالی  لک

کرد  اما به قدری گیج و سردرگم بود که تصاویر در چشمانش را باز می

ی  یش به هو  دانست که چند دقیقهماندند. میا  نمیذهن و حافظه

طور تا روی تخت آمده و چنین آمده است اما به یاد نداشت که چه

 ده است.ی ناآشنای  یش رویش شگر چهرهرمق نظارهبی

های  ر شت و بلند  گویی که با هربار  لک زدن بر هم مژه

کرد  اهایش توسط چسبیدند. سراناام درحا ی که احساپ میمی

شوند، چشمانش روی هم دستانی دیگر بر روی تخت خمیده و چفت می

 افتادند و به خواب رفت.

که ذهنش اعالم حضور کرد، دمی گرفت که صبح روز بعد،  س از آن

ی کوتاهش شد. با کمک آرنج دست چشش نیم خیز شد و با اعث سرفهب

ی نشسته بر صند ی چشم دوخت. اخمی از خوابا ودگی به مرد غریبه

ا  نشانده بود و با نگاهی های متناسب کا باسی بخند کای به روی  ب

 ا  می کرد.خونسرد نظاره

ین را از ی  یشگذشت،  حظهرساند. هر  حظه که میذهنش یاری نمی
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برد. آرناش را شُ  و سر روی با شت نرم تخت رها کرد. یاد می

 چشمانش را بست و نا ید:

 آه خدا! -

ی هوشی در سر  بود. تاربهگویی هنوز اثرا  گیای ناشی از بی

 یشینش نیز چنین حسی داشت. هنگامی که در هاده سا گی برای 

بر  ه رسیدند و چهطور به خاند چههو  شد، متوجه نشآندوسکو ی بی

 سر  آمده بود.

 هایش  یچید:صدایی غریبه، خشدار و بم در گو 

 به نظر میاد خیلی خسته بودی! -

ای داشت. ی جدیچشم باز کرد و سر به سمتش چرخاند. چهره

گفت  یش از این  بخند  را دیده بود  اما حال که هیچ احساسش می

شک شد. خیره به او، ردی از آن نبود، نسبت به احساپ خود دچار 

ریکاوری مغز  را آغاز کرد. به حافظه داشت که زنی خشن و عصبی 

رد، جا رساند. مردی غریبه غیر این مناگهانی رخ نمایان کرد و او را تا این

سیگاری روشن کرد و سشس سوزشی در گردنش  یچید و با بسته شدن 

 هایش، به خواب رفت. لک

ی حضور این مرد به این  حظه که متوجهاما از زمان به هو  آمدنش تا 

 شده است چیزی به یاد نداشت.

های نافذ  را از روی او باال کشید و خطاب به اریک که در مرد مردمک

 میدان دید مانا نبود به برزیلی گفت:
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 بگو  سرِ رو بیارن! -

مانا دستی به گردنش کشید و روی تخت نشست. سر گرداند و اریک را 

ا ، ذهنش فعال شد و قلبش ی جدیمکثی به روی چهره نظاره کرد. با

ا  به خود  رزید هوشیبه تب و تاب افتاد. از یادآوری تصاویر قب  از بی

خورد و تلو می -و با یک حرکت از روی تخت برخاست. درحا ی که تلو

ا  را میان آن دو مرد دست و  ایش را گم کرده بود، نگاه نگران و آشفته

 قدر عقب رفت که به دیوارِ چوبی اقامتگاه برخورد.گرداند و آن

هایش را  شت سر  مرد نشسته بر روی صند ی، آرام برخاست. دست

هایش با قالب کرد و سمت او چرخید. بر خالف  بخند خونسرد روی  ب

  حنی جدی گفت:

روم با ! تا وقتی که خالف می  من کاری نکنی کسی بهت آسیب آ -

 زنه.نمی

کرد و صدایش ی بریتیش صحبت میو از باال بود. با  هاه نگاهش نافذ

کمی خش داشت. مانا دل نگران و با رعشه، مردمک دور اقامتگاه 

 چرخاند. با ندیدن آندریاپ دل آشوبه گرفت و نگاهش را میان آن سه

ها جلوی درب چون یک بادیگارد قوی هیک  ایستاده نفر که یکی از آن

 کرد.ا  گیر میمده و نفسش، در سینهبود گرداند. زبانش بند آ

کریس که هیکلش نه عضالنی و ضخیم بود و نه الغر و استخوانی، 

 خونسرد گویی که فکر مانا را خوانده باشد گفت:

 ست!نگران نبا  عشقم! زنده -
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ا  گرمای تنش را افزایش مانا اخمی میان ابروهایش نشاند. قلب کوبنده

ی بور کریس د و بعد به چهرهمرد چرخان داد. نگاهش را میان هر سهمی

هایش ترسیم نموده بود. نگاه زُل زد که  بخند کج و محوی روی  ب

 ی چشش خم کرد و گفت:تر شد. سر روی شانهجدی کریس کمی مالیم

 خوام رو اناام بدی قول میدم زنده بذارمت.اری که میکاگه  -

آمد تا اطمینان  حن مهربان کریس، بیشتر تهدیدآمیز و خطرناک می

 بخش! مانا اما سراناام  س از تقالی بسیار  رسید:

 چه... چه کاری؟! -

ا  بود. آب دهانش های کشدار و طوالنیریتم تند قلبش  نج برابر نفس

 را از  س گلوی خشکش عبور داد که کریس با ابروها و تکان ریز سر 

 ت:ای به صند ی زد و دستوری گفاشاره

 بشین! -

ا  را به اریک که دست در د شوره گرفته بود، نگاه هراسیده مانا که

کرد و چند ثانیه قب  تفاوتی نگاهش میجیب فرو برده و با جدیت و بی

اسی دستور بازگشت آندر را با  یامک صادر نموده بود دوخت. سشس با هر

ی که در قلب و جانش افتاده بود، با  رز جلو رفت و آرام و مطیع رو

ی ساده نشست. کریس دم عمیق و بلندی از هوای تازه صند ی چوبی

 اول صبح گرفت که صدایش مو بر تن مانا سیخ کرد.  اهایش را به هم

هایش را میان دو  ایش اسیر نمود که کریس  شت جفت و دست

 های مانا به صند ی گرفت.ا  ایستاد و دو دستش را کنار شانهصند ی
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خم  ه تنش انداخت. کریس کمی سرای بحضور او در باالی سر ، رعشه

 کرد و با  حنی مرموز توأم با جدیت گفت:

 تونی با کشتن فرد مورد نظرم شروع کنی.می -

ا ، اریک با دیدن حیر  و بهت دخترک  وزخندی زد و به زبان مادری

 برزیلی گفت:

 بندم که عُرضَش رو نداره. یک میلیون رِئال!شرط می -

طور همان اطمینان زیادی به دخترک نداشت، که هنوزکریس با وجود آن

ا  کنار گو  مانا بود، با حفظ  بخند  که هنوز کمر خم کرده و چهره

 چشمانش را باال کشید و خیره به اریک گفت:

 قبو ه. -

دم دیگری گرفت و کمر صاف کرد. مانا که هنوز از بابت حرف کریس 

ها ی زبان غریب آنشوکه و شگفت زده بود با نگاهی ملتمس به مکا مه

دید. چشم دوخت. در ذهن و در قلبش، این  حظا  را یک کابوپ می

توانست هضم طور میبیند. چههو  است و خواب میشاید که هنوز بی

 کند؟

جا شد. اریک نیشخندی زد و کریس از  شت صند ی تا مقاب  مانا جابه

دمک باری دیگر دست  شت کمر قالب کرد و نگاهش را میان دو مر

  رزان او گرداند.

 آرام و خونسرد اما تهدیدآمیز گفت:

 تونی به زندگی معمو یت برگردی.که کشتیش میاین بعد از -
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مانا که احساپ خطر وجود  را احاطه کرده بود با تردید به کریس 

های درشت شده از شوک خیره شد. نفسش را  رزان بیرون داد و با چشم

 د:و وحشتش، زبان در کام چرخان

 . …اگه -

  رزید.قلبش به شد  می

 اگه قبول نکنم چی؟! -

ای اخم، کریس  بخند  را جمع کرد و با نگاهی تیز و غرنده بدون ذره

که نگاه از آنا  را در دست گرفت و بیدر یک حرکت سریع کلت کمری

ی مانا بردارد، بادیگارد را مورد هدف تیر  قرار ی رن   ریدهروی چهره

 داد.

های مانا را در جایشان  راند. چشم بست شلیک گلو ه، قلب و شانه صدای

ا و در خود جمع شد. چند ثانیه که گذشت الی چشمانش را باز کرد و ب

جان افتاده بر زمین خیره شد. خون سرخ از ترپ و وحشت به مرد بی

ن  یشانی سفید  راه گرفته و کف چوبی و شیری رن  اقامتگاه را رنگی

 کرده بود.

ده انا با بدنی منقبض شده به صند ی چسبید و حیر  زده به مَرد مُرم

تفاوتی همراه با نگاهی  رتحکم دستانش را به نگاه دوخت که کریس با بی

های صند ی گرفت و روی صور  مانا خم شد. مانا آشفته حال دسته

 حرکت ماند که صدای کریس بلند شد:سر  را عقب کشید و بی

 حاال چی؟! -
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خیا ی آن دو را ، یک دستور غیر قاب   س زدن بود. مانا که بیو این

چارگی بیرون داد تقصیر دید، نفسش را با بینسبت به مرگ بادیگارد بی

نوایش را به چشمان خیره و خونسرد کریس دوخت. و نگاه کالفه و بی

همین حاال یک انسان  یش چشمانش جان سشرد. این دو مرد چه 

 خواستند؟جانش می کسانی بودند؟ چه از

سراناام شرکت در یک بازی معمایی و کسب چند روز هیاان، این شد 

رای بکه نادان و ناچار دست به قت  بزند و حتی د ی  آن را هم نفهمد! 

کرد. راهی جز این وجود نداشت. به نظر زنده ماندن، باید قبول می

رای حفظ آمد که این دو مرد، شوخی داشته باشند. این مسئله، بنمی

 جانش جدی بود!

 -که  حظا ِ گیایِ  س از مشت سوم را گذراند، نفسآندریاپ، بعد از آن

به  نفس زنان و چشم بسته، با صدایی گرفته و خشدار، سر  ایین و مای 

 راست نا ید:

 دونم!نمی... نمی -

ی  بش را تصنعی دستی کشید و  ب به جان با شست انگشت گوشه

 هایش  یچید.زنانه و محکم سوزان، در گو  سخن باز کرد که صدای

 گردونیم. اآلن!بر  می -

ی زیادشان را با گذر از میان جان به عقب چرخید و به سوزان که فاصله

 :کرد خیره شد. با مکث گفتدرختان کم می

 زنه.حرف نمی -
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نگاهش را به آندریاپ بسته شده بر درخت دوخت و خیره به رخ زخمی 

 مه داد:و خونین او ادا

 جاست.دونه کریس دنبال یه فلشه. برای همین این ی مطمئنم که میو -

ا  سوزان همزمان با نزدیک شدنش، موبایلش را در جیب شلوار ارتشی

 قو ، گفت:فرو برد و خیره به آندریاپِ بی

 ریسک جز به هیچکس. نیست مهم  س دونهمی قدرهمین فقط اگه - 

 !کن باز  .کیه دست فلش اون دونهنمی

و مکلت اُتریشی خود را به دست گرفت و نگاه از جان سیاه  وست و کم 

ی آندریاپ بود های خاکی رن  دور سینهکه مشغول باز کردن طناب

ا   رداخت. سردی هوای صبح، برداشت و به چک کردن خشاب اسلحه

 به مذاقش خو  آمده بود.

فت ا  را از زمین گرآندر با رها شدنش از درخت، رخ خرد و خمیر شده

حال و خمار  را به سوزان که صورتش بسیار برنزه و گویی و چشمان بی

تلو خوران  -مسی رن  بود دوخت. آب دهانش را قور  داد و تنش را تلو

 از درخت قطور جدا کرد.  وزخندی زد و خشدار گفت:

 تونه.تونین  یدا  کنین. هیچکس نمیشما نمی -

ا  کرد با اخم ریزی که همیشه میان  یشانیجان که طناب را جمع می

گذشت نشست نگاه تیزی به آندریاپ که با نیشخند از کنار سوزان میمی

 انداخت و گفت:

کار جا چیتونه  یدا  کنه  س اینکنی هیچکس نمیاگه فکر می -
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 کنی؟!می

ا  را در کمربند ای از درد کرد که سوزان اسلحهآندریاپ سرفه

 برد و گفت:مخصوصش فرو 

 ربوط نیست دخا ت نکن جان!متوی کاری که بهت  -

 ستور داد:ی آندر وارد کرد و دهُلی به شانه

 راه بیوفت! -

تر از آن جان با حرص طناب را میان انگشتانش فشرد و درحا ی که عقب

ی قامت خاکی و سست داشت، نگاه غرانش را خیرهدو قدم از قدم بر می

 آندر کرد.

عد هنگامی که به ابتدای    سنگی رسیدند، اریک کام نیم ساعت ب

آخر  را از سیگار  گرفت و آن را بر زمین انداخت. با نوک کفش 

ا ، سیگار  را خامو  کرد و دست در جیب ای سوختهبر وتی قهوه

 ا ، سر باال گرفت.کت مخملی مشکی

ای جدی اما نگاهی مطمئناً درخشان و خطاب به سوزان که با چهره

 آمد گفت:واستنی  شت سر آندریاپ جلو میخ

 دیر کردی! -

سوزان  بخند کای زد و چشم به جمال مرتب اریک دوخت. آندر با 

ی دیدن اریک دندان بر دندان سابید و تیر خشمگین نگاهش را حوا ه

ها رسید و منتظر تعیین تکلیف از اریک خونسرد کرد که جان به آن

 جانب اریک شد.
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 از جلوی    کنار رفت و خطاب به آندریاپ با  حنی اریک با یک گام

 جدی اما خونسرد گفت:

 ر کوچک!ی آخر زنده بمونی  یشرحلهمامیدوارم تا  -

ا  را درحا ی که  ا های درهم کور شدههای غرنده و اخمآندر مردمک

 رام، خود را به درب رساند.آ -گذاشت از او گرفت و آرامروی    می

ی تخت، از درد مچ  ا و زخم  ای چشمش چهره درهم همانا نشسته بر  ب

هایش از هم باز گشته و کشیده بود. دهانش به قدر نمایان کردن دندان

ا  ی جیبیشد. آینها  حبس میبار در سینهنفس هر چند  حظه یک

را  یش چشمانش گرفته بود و با نوک انگشتی که دیگر در حصار 

کرد. با د، روی زخمش را  مس میا  نبودستکش خزدار و گرم مشکی

کشید و درد، صدایی به مانند ی آسیب دیده تیر میهر بار  مس، ناحیه

 کرد.هایش خارج میصدای سیس مار از میان دندان

هایش را از ترپ تیک باز شدن درب و صدای جیر مانند  والیش، شانه

  راند. دست روی قلب گذاشت و سر به سمت درب چرخاند. نا ید:

 ترسیدم! -

ی این فع  همیشگی بود. هنگامی که در کار خود، حتی میان همهمه

شنید قلبش در شد، اگر صدای واضح و جدیدی می یرامونش، غرق می

برد. با دیدن  رید و ناخودآگاه این فع ِ فارسی را به کار میجای می

ا  را به درب بسته شده تکیه داده ی خسته و کوفتهآندریاپ که تنه

 ود، شتابان آینه را روی تخت رها کرد و سمت او روانه شد.ب
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 آندریاپ! -

 ای کرد و تکیه از درب برداشت. با صدای ضعیفش نا ید:آندر سرفه

 خوبم! -

خطر او را دید، تردید برای کمک کردن را کنار مانا که راه رفتن بی

شستنش حرکت ایستاد تا او خود را به تخت برساند. آندر با نگذاشت و بی

ی آن، سر  ایین انداخت و بر ضلع عرضی تخت و گرفتن دستش به  به

نفسش را بیرون داد. مانا که سر و روی زخمی او حیرانش کرده بود 

 د سوزانه گفت:

 .ها  رو بشوریباید زخم -

و  آندر سر  را باال گرفت و به مانا خیره شد. با دیدن  ب  اره شده

 وأم با درد افتاد.ای تا ، به خندهی زخمیگونه

از  مانا تعاب و کناکاوی خود را نادیده گرفت و کنار  نشست. با مکثی

 افکار نابسامان، آرام با نگاهی اندوهگین گفت:

ی  ارازیتی که افتاد قای ایکس گفت تحت هیچ شرایطی نباید دربارهآ -

شده و با هیچکس صحبت کنیم. هرگز! گفت باید فرامو  کنیم که چی

 ادامه بدیم. بازی رو

ی محو  آرام گرفته بود دستش را مشت کرد و اخم آندر که خنده

 درهم کشید. مانا با کالفگی نفسش را فو  کرد و به شا ش دست کشید

 که آندر با مکث بدون چرخاندن سر   رسید:

 ها کی و دنبال چی هستن فهمیدی؟که اوناز این تو چیزی -
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 اند گفت:ا  نرسای یاریمانا که مغز   حظه

 آره. -

 ای تصحیح کرد:هیچ صدم ثانیه وقفهسریع و بی

 . …دونم کهنه! فقط یعنی می -

 اندکی تأم  کرد و سشس گفت:

 رحم هستن.خیلی بی -

 ب بر  ب فشرد و زیر چشمی به جای خا ی جسد بادیگارد نگریست. 

 قرمزی خونش، روی  ارکت مانده بود اما آندریاپ متوجهش نشد. صدای

 م،  رتحکم، تهدیدآمیز و خشدار کریس در ذهنش طنین انداز شد:آرا

ی بین ما و کاری رو که از  خواستم اناام میدی! کسی از مکا مهت -

وقت! در طول بازی فقط به  یروزی فکر فهمه! هیچکس و هیچچیزی نمی

ای. باید به اون مرحله برسی!  س حرفی به کنی نه به هیچ چیز دیگهمی

 زنی و بازی رو ادامه میدی. حواسم بهت هست. همیشه!یآندریاپ نم

ا  که گاه نماهایش سر  را تکانی داد و با نیم نگاهی به ساعت مچی

روی ده صبح مانده بودند خطاب به آندریاسی که درب یخچال کوچک و 

کرد یخا ی کنج اقامتگاه را گشوده و درونش را به دنبال خوراک وارسی م

 گفت:

 دریاپ.نمیشه این اتفاق وسط بازی افتاده آنهنوز باورم  -

های کنسرو را بیرون کشید. خیره به مانا، آندر هیچ نگفت و قوطی
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 ای به کنسروها کرد و گفت:توجه به حرفی که زده بود، اشارهبی

 ها رو برامون گذاشتن.فقط همین -

گاهی هم سر  گیج همه وحشت افتاده و حاال گهمانا که فشار  از آن

رمقی کرد و سکو  را برگزید. ذهن ی بیرفت، از حرکت او خندهمی

 شلوغی داشت.

ها در طول صرف صبحانه، سکو  میانشان حکم فرما بود. هر دوی آن

با  شنیدند اما زبان در کام نگاه داشته بودند تافریادهایی را در سرشان می

 ای برسند.افکارشان به نتیاه

 چکی را که داخ  یخچال جا خو  کردهمانا  م داده روی تخت قاشق کو

غضش را بود به درون کنسرو  وبیا فرو برد و با اخمی از تفکر و اندوه، ب

های هایش، مدام به گذشته و حا تفرو خورد. عاد  داشت در خلو 

توانست های متمایزی که میمتفاوتی که ممکن بود رخ دهد و مکا مه

 شک  بگیرد بیاندیشد.

ها، همان رخدادی بود که به راستی اتفاق افتاد. نترین آاما  ررن 

ورده هنگامی که در برابر کریس، جسار  به خرج داد و با ابروانی گره خ

 گفت:

 کنم!من برای تو کار نمی -

هایش شک  گرفت. ی خونسردی او شد و  بخند کای که روی  بنظاره

مده و اگر عمق د ش به  رز  افتاده بود اما او از کودکی مستق  بار آ

کاری بر خالف میلش باشد، آسمان هم به زمین یور  ببرد، اناامش 
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 ای نداشته باشد!دهد. مگر آن که چارهنمی

ک یبنابراین با تخسی به کریس خیره شد که او  وزخندی زد و با دادن 

چرخش کوتاه به کمر ، سمت اریک نگاهی انداخت و سشس با گرداندن 

 ا  کوفت.سا به گونهرویش سمت مانا، مشتی ضرب آ

ی چشمانش ها از  یش نگاهش، نم اشک را در کاسهگذر آن صحنه

ا  را باال کشید نشاند. بغضش را قور  داد که گلویش به درد آمد. بینی

کشت! راه هایش را گرفت. باید آدم میو با  شت دست، اشک چشم

ت یا کشت که معلوم نیست گناهکار اسگریزی نداشت. باید فردی را می

دانست  سری جوان است برای وجدانش گناه  اما... اما همین که میبی

شد. مگر در آن فلش چه بود که به خاطر  باید جان گران تمام می

 کرد؟! اصالً چرا از میان همه، او؟!دیگری را به جان آفرین تسلیم می

ی دیگر اقامتگاه، آندریاپ قوطی خا ی کنسرو  را روی میز در گوشه

ا  زخمی و چرکین شده بود. بنابراین با ر تختش گذاشت. هودیکنا

ها و هم در ساعد مصدوم دستش دردی که هم در سینه و کتف

  یچید، آن را درآورد و با رویی آشفته و نامیزان، روی تخت انداخت.می

حین باز کردن  انسمان دستش چهره درهم کشید و  س از انداختن آن 

انا خمش کرد و نفسش را بیرون داد. خطاب به مبه روی میز، نگاهی به ز

 که  شتش به او بود گفت:

 های او یه رو داری؟!ی کمکههنوز هم اون جعب -

کرد چشم دوخت. مانا چرخید و به او که منتظر نگاهش می
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 هایش را سمت زخم ساعد او گرداند و بعد با عذاب وجدان نا ید:مردمک

 نه! اون بیرون جا مونده. -

ی دستش شد که مانا با فکری در نفسش را کالفه بیرون داد و خیرهآندر 

که کریس و اریک تنهایش ا  را گشود.  س از آنسر ، زیپ کو ه

گذاشتند، آقای ایکس تماسی با موبای  او گرفت و از این رو، سمت 

که  یام او را ا  روانه شد و موبایلش را در دست گرفت. بعد از اینکو ه

 احتی روی تخت گذاشت.ها را با نارکو ه دریافت کرد،

 یکی از سربندهایش را از جیب اصلی کیفش بیرون کشید و با برداشتن

ها، از روی تخت برخاست. سمت تخت آندریاپ که سوی دیگر  اکت

 اقامتگاه بود بلند گام برداشت و آرام گفت:

رو آلن تنها کاری که میشه کرد اینه که با یک دستمال تمیز دستت ا -

 ببندم.

ی به که بسیار بابت این اتفاق متأسف بود، اما غرور  اجازهبا وجود آن

نگاه به ا  را نداد.  س فقط جلوی او زانو زد و بیزبان آوردن عذرخواهی

ی ی سشیدرن  را به دور دست مردانها ،  ارچهی خیره و درماندهچهره

 ی محکمی زد.آندریاپ  یچید و گره

 د  را بیرون داد و گفت:آندر نفس  ر در

 باید راه بیوفتیم. -

و  مانا که روی نوک زانوهایش ایستاده بود، دو زانو روی  ارکت نشست

 خیره به آندریاپ گفت:
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 ها رو از توی کیفت برداشتم. گفتم که بدونی. اکت -

رمقی کرد و هیچ نگفت. ی بیآندر که در سر  غوغایی به  ا بود، خنده

 ها بیرون کشید و آندر ضعیف گفت:ز  اکتها را امانا عکس

 و رو استفاده کردم.د -عکس سه -

ی تفهیم سری تکان داد. یک ا ی دو دقیقه که گذشت تند و مانا به نشانه

 خشنود گفت:

کر کنم باألخره قراره از این جنگ  کذایی خارج سه نداریم. ف-کس سهع -

 بشیم آندر.

خودِ او معماها را برایش ح   اتحوصله  لکی زد و منتظر شد آندر بی

ت و  س از کمی نگاه کردن به آن، یک را برداش -کند. مانا عکس چهار

ی  سرک روی تصویر قف  های خستهسمت آندریاپ چرخاند. مردمک

ای کرد که مانا عکس را سمت خود برگرداند و خیره به آن با شد. سرفه

 تمسخر گفت:

 شون گرفته؟!شوخی -

ص، ر را با حرص محکم سوی زمین  ر  کرد. با حرتصویعکس سشید بی

 بلند و شاکی به فارسی گفت:

ز یه طرف یه مشت قات  افتادن به جونمون که  اشیم براشون ا -

کار مسخره ما رو اسک  خودشون آدمکشی کنیم از یه طرف یه مشت بی

 کردن.

تر اما همچنان شاکی کرد آرامها را جمع میدرحا ی که با خشونت عکس
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 ادامه داد:

یطونه میگه همین اآلن از همون راهی که اومدی برگرد سر خونه ش -

 زندگیت!

های قدر هم تال  کند، باز هم چیزی از حرفدانست هر چهآندر که می

شود، دفترچه یادداشت کوچکی که همیشه با خود همراه او متوجه نمی

 مانا که داشت را از جیب  شتی شلوار  بیرون کشید و آن را ورق زد.

ا  راه ها را جمع کرده بود برخاست و درحا ی که سمت کو هعکس

 هایش ادامه داد:یافت به غر زدنمی

 کشن!خاا تم نمی -

ها سر چرخاند و ها را  یدا کرده بود سمت یکی از آناو که جای دوربین

 ا  بلند گفت:با نگاه تیز و عصبی

 ها!کردن بدبخت هاتون رو هککنی. دوربینهان؟! نگاه می -

ا  فرو برد. موبایلش را بیرون کشید ها را در کو هروی برگرداند و  اکت

 و با همان خشمش باز ادامه داد:

خبر جا چهتونم یک کلوم برسونم اینترم که نمیاز من از شما بدبختب -

تون هم معلوم شد باهاشون همدسته بوده. اون آقای ایکس صاب مرده

 داره برداره به من بگه باهاشون همکاری کن و خفهوگرنه چه د یلی 

 خون بگیر؟!

های او سرسام گرفته بود بلندتر از داد کردنآندریاپ که از داد و بی

 صدای او گفت:
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دونم معنی کنه. من میر چیزی که داری میگی اوضاع رو بهتر نمیه -

عاَدم ا اون عکس چیه. بدنم آسیب دیده و کم توانه اما هنوز هم مغز فوق 

 جا!رو دارم! بیا این

طور که هایش، به او چشم دوخت. موبای  در دست، همانمانا با اخم

 بار بدون تکاندن زبانش، در د ش غر زد:شد اینسمت او روانه می

صاحابش ین هم که فقط بلده توی هر شرایطی از خود  و مغز بیا -

 تعریف کنه.

های و دست به سینه به نوشته با اعصاب خرابش کنار او نشست و طلبکار

ای کرد و سری به تأسف ا  چشم دوخت که آندر خندهروی دفترچه

 تکاند. زمزمه کرد:

 دیوونه! -

های سبز او کرد و دفترچه را از دستش ی گویای حوا همانا چشم غره

هایی را که چون یک  یست خرید زیرهم هایش، کلمهگرفت. مردمک

 چه خط بدی! ردیف شده بودند کاویدند.

ی او چشم دوخت و سشس سمت  ارکت آندریاپ کمی به کبودی گونه

ی کریس  یدا شده بود تا که سر و کلهاتاق روی گرداند. خشمگین از این

 .تمام زحماتش را نقش بر آب کند، ابرو درهم گره زد و دست مشت کرد

برابر یک سال انتظار چنین روزی را کشید که سراناام بتواند از فلش در 

کریس محافظت کند.  در  روی هوشش سرمایه گذاری کرد و وصیت 

تر و دانست که کریس باهو نمود جای فلش را ایمن نگاه دارد. اما نمی
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هاست. او همیشه یک گام جلوتر و یک مرحله بیشتر تر از این حرفزیرک

 رفت. یش می

 ناگهان با فکری مشغول خطاب به مانا گفت:

 جا بودن؟!؟! چی بهت گفتن؟! چرا اینچی از  خواستن -

که واقعیت را  و نآشمرده بدون  -مانا کمی تأم  کرد و سشس شمرده

 دهد گفت:

گردن که براشون خیلی قط فهمیدم که دارن دنبال یک فلش میف -

هام یکی کشن. جلوی چشممهمه و هر کسی که سد راهشون بشه رو می

شم بونسردی بهم گفتن که برنده از بادیگاردهاشون رو کشتن و بعد با خ

 و با طراح بازی مالقا  کنم. همین!

ای چارگیتوانست با آندریاپ حرف بزند و تمام اندوه و بیای کا  می

نه  که در قلبش نشسته بود را بیرون بریزد. و یکن نه زبانش را داشت،

 جرئتش را.

ه آندریاپ نفسی گرفت و نگاهی به کلما  دفترچه کرد. مانا کالف

 دفترچه را به او برگرداند و گفت:

 تمرکز ندارم. -

 آندریاپ خیره به کلما  گفت:

ها نوشتم. به نظر میاد سرهم کردنشون یک ها رو از روی بادکنکینا -

 متن نسبتاً بلند بهمون میده.
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کند، مقاب  نگاه افراد طور که در خانه رفتار میمانا که دوست نداشت آن

ا  رفتار کند، به جای آن که  اهایش را از وادهی خانخارج از محدوده

هایش را چون یک ژست مردانه باالی زانوهایش تکیه هم باز کند و آرنج

 دهد،  ا روی  ا انداخت و خانمانه دو دستش را درهم قف  کرد.

 خب؟ -

ا  گرفت. دستی به آندریاپ نیم نگاهی به نوع نشستن او کرد که خنده

ا ، به خاطر آن که جوِ اناام با شیطنت ذاتیهایش کشید و سرروی  ب

طور که انگشت متشنج ساعا   یششان را از ذهن دخترک بزداید، همان

 گذاشت  اسخ داد:ها میروی کلمه

خونم. آیا، برای، فارق شدن و آسایش، از مانا، دنبال، بین! به ترتیب میب -

 . …یعد با کلمهی به. جملهجا جمله تموم میشگردی؟! اینراه فرار، می

های شکاکش را دوباره به روی کلما  مانا که با آن جمله مردمک

 گردانده بود، متعاب گفت:

دی؟! حداق  نصف این کلماتی که داری میگی رو مطمئنم که توی ج -

ی من بگه؟ من دختر این نیست. اصالً چرا باید همچین چیزی درباره

 ام! راه فرار؟خوبی

های را دید، خنده نگاه نداشت. درحا ی که دندان آندریاپ که واکنش او

صدایش را ی آرام و بیردیف سفید  را به نمایش می گذاشت، خنده

ا  از شیطنت او افتاد، آزاد کرد و روی از او برگرداند. مانا که دو هزاری

هایش اخمی کرد و به اویی که سر  را  ایین انداخته بود و شانه
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ا  متوقف و از درد کتفش آخش در در خنده رزید مشتی زد که آنمی

 رویی گفت:ی شوخی و شیطنت نداشت، با تر آمد. مانا که اصالً حوصله

 مزه!ی بیحقته! مسخره -

 آندر دست سمت کتف چشش دراز کرد و با ما ش آن نا ید:

 مانا! -

ی دردآ ود او، مکثی مانا که قصد روی برگرداندن داشت با دیدن چهره

 م گفت:کرد و آرا

 وای! ببخشید. -

 آندر نفسش را با درد بیرون داد و گفت:

 خوبم. -

که از خوب بودن حا ش مانا با مکث کمی به او خیره شد و  س از آن

ا  را از سر گرفت. بار دیگر اخم کرد و به اطمینان حاص  کرد، د خوری

 فارسی گفت:

 خونوک! -

ای ی  یروزمندانهخنده آندر که توانسته بود با یک تیر دو نشان بزند،

هایش شک  گرفت. هم حواپ دخترک را از ساعا   یش  ر  روی  ب

 ت:ا  زدود و گفکرد، هم آزار  داد. درد را از چهره

 قهر کردی؟ -

 مانا اخمش را بیشتر کرد و جدی گفت:
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 با من حرف نزن! -

سشس برخاست و در مقاب  دیدگان متعاب و حیران اما خندان و مملو 

ا  قدم برداشت. آندر با  حنی متعاب طنت آندریاپ، سمت کو هاز شی

 گفت:

 دی؟ هی! باها  شوخی کردم دختر ایرانی.جداً قهر کر -

ا  را چشه کرد تا هر چه تفاوتش، کو همانا  ب بر  ب فشرد و با نگاه بی

ی آندریاپ دارد بر روی تخت بریزد. در د ش هزاران ناسزا و نفرین حوا ه

 راند.ها را به  ب نمیآن کرد امامی

 آندر  وزخندی زد و آرام گفت:

 . …تونم باها  شوخی کنم  اماکردم میفکر می -

ا  را ادا نکرد. ی جملهبا دیدن دو چاقویی که از کو ه بیرون افتاد، ادامه

طور که قدم به قدم و کرخت با تعاب از روی تختش برخاست و همان

 آمد گفت:نزدیک می

همه چاقو با خود  آوردی صحبت ی این که چرا ایندرباره خوایمی -

 کنی؟

وها را مانا که از  حاظ روانی، به غایت رسیده بود، نوک تیز یکی از چاق

سمت او نشانه گرفت و سشس با نگاهی تیز به او که خود  را عقب 

 زده به عکس ا عم  مانا خیره شده بود گفت: کشیده و حیر 

ی کافی  سر آ مانی. و ی این دو روز به اندازهمن شوخی سرم میشه  -

اعصابم متشنج شد. نماز دیشب و صبح امروزم رو نخوندم و این داره بهم 
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عذاب وجدان میده. روزم رو با کتک خوردن و تهدید شدن شروع کردم 

های تو ی مردم آزاریی شوخی و خنده ندارم. حوصله س اصالً حوصله

خیال ی تو رو ندارم! امروز رو بیکلمه حوصله رو ندارم و به معنای واقعی

ترین تیکَت کنم که گوشِت بزرگ -من شو وگرنه ممکنه طوی تیکه

 قِطعَت باشه. فهمیدی؟!

وار او حساب برد و آرام خیره در چشمانش آندر از  حن جدی و تحکم

 گفت:

 آره. -

ی هامانا نگاهی را که همچون چاقوی در دستش تیز بود از روی مردمک

 او برداشت و گفت:

های زیادی داشتم  س وبه. از دیشب تا به حال  یغام و میس کالخ -

های میرم بیرون تا جوابشون رو بدم. تو هم مشغول چسبوندن اون کلمه

 مسخره شو!

ا  را به دور چاقوهایش  یچید و با  یدا کردن ایژاکت فیروزه

ا  برگرداند. در و هی روی تخت را در کشده ا ، وسای  ریختههندزفری

ی آندریاپ، اتاق را ترک گفت و درب را محکم زدهبرابر نگاه خیره و ما 

 کی زد.های آندر  رید و  لبرهم کوفت که شانه

 آرام زمزمه کرد:

 نگار توی  ر  کردن حواسش مؤفق نبودی آندریاپ  یشر!خب، ا -

آن دستی به  س سر  کشید و آرام و ش  سمت تخت روانه شد. روی 
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نشست که از درد سینه و فکش آهی کشید. با رخو  دفترچه را برداشت 

 ها را  شت سر هم ردیف کرد.و کلمه

ارای، واحد  ول کشور آ مان، برج، متضاد خیال و رویا، ماازی، د -

ی، ایر ندی، اسشا، های دنیا، کافههای، همسر  ادشاه، یکی از قارهقایق

 ترین کانی.نی  ند، معدن، سختتوچال، رو ر کوستر، بعد از، دیز

زد تا متن در همین  حظا  که آندریاپ کلما  نا یدا را حدپ می

ا  معناداری به دست آورد، مانا در انتهای    سنگی در گروه تلگرامی

 برای دوستانش نوشت:

گران نباشین، من خوبم. فقط از دیشب تا حاال به گوشیم دسترسی ن -

ر بریم که با این ا دن  کله تخم مرغی کافام نداشتم. اآلن وسط بازی

د چون مکان چهارم.  طفاً تا وقتی که خودم بهتون  یام نمیدم  یگیر نشی

 اصالً اوضاع خوبی برای چت کردن و حرف زدن ندارم. فعالً.

ا  جا خو  کرده بود، به سشس با همان اخم ریزی که روی  یشانی

 مادر  زن  زد تا از نگرانی خارجش سازد.

ندریاپ که کلما ِ یورو، واقعیت، ملکه، آفریقا، ا ماپ و غیره را آ

بار و های مستقیم و غیر مستقیم متن کرده بود، یکجایگزین اشاره

چندبار از روی آن خواند. چشمگیرترین راهنمایی، رو رکوستر بود. یک 

شد. معدن ا ماپ و ها یافت میی تفریحی که تنها در شهربازیوسیله

داد قرار است  س های مکان بعدی هم، نشان میباقی ویژگی یوروبرج و

از گذراندن یک روز در این جنگ  نحس و خوفناک، به یک خوشگذرانی 
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 ذ  بخش بروند. شاید که اعصاب مانا هم با فهمیدن این موضوع آرام 

 بگیرد و خطر مرگ آندریاپ کاهش یابد!

لی هم برای سرچ در بایها نداشت و موآندر که آشنایی زیادی با شهربازی

ا  را کنار  ی متوسط و شصت برگی طوسیگوگ  نبود، کالفه دفترچه

ا  برد. با روی تخت انداخت و انگشتانش را الی موهای نرم طالیی

 ایش روی  ارکت ضرب گرفت. افکار  از بازی به سوی کریس و 

 اهدافش  ر  شد.

ای و واهمههیچ کریس، کریس، کریس! مرد مرموز و شروری که بی

کرد. در این گرفت و جان تهدید میای دل بسوزاند، جان میکه ذرهآنبی

یک سال، مشخص شد تنها هدف او  یدا کردن فلش است. برایش مهم 

کنند. میرند و چه کسانی به او  شت مینیست در این راه چه کسانی می

به فلش که دستش کند تا آنگذرد و از موانع عبور میها میاز جنازه

 برسد.

ا  به  سر  مأموریت داد تا در به همین خاطر  در آندر در وصیت نامه

ه به کاین بازی شرکت کند و با تمام قوایش  یش برود. قرار بر این است 

رسید، قطعاً ی آخر برسد و فلش را بیابد. اگر کریس به هدفش میمرحله

ا رید زودتر از او فلش ین رو، آندریاپ باافتاد و از ااتفاقا  سهمناکی می

 کرد. چرا از مانا خواسته بود با طراح بازی مالقا  کند؟ یدا و مخفی می

ا  خنثی با صدای باز شدن درب، سر  را چرخاند و به مانایی که چهره

بست خیره شد. یکی از دالیلی که با داشتن بود و درب را  شت سر می
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خواهد هیچ د این است که نمیآزر ارتنر مخا ف بود و حضور مانا او را می

های کریس بشود. حال که دیگر کار از کار گذشته فرد دیگری اسیر نقشه

 و مانا هم درگیر شده بود.

که نیم نگاهی هم به او مانا که از آندریاپ عصبی و د خور بود، بدون آن

ا  را گشود و کا شن کم حام اما گرم آبی بیاندازد، زیپ کو ه

هایش آزاد دانون کشید. آندریاپ  بش را از اسار  دنا  را بیرآسمانی

 کرد و آرام گفت:

 شناسی؟تو... چندتا شهربازی می -

 وشید با کمی فکر مانا با همان جدیتش درحا ی که کا شنش را می

  اسخ داد:

های کشور خودم رو فاکتور بگیریم، فانتازیا  ند،  ارک گه شهربازیا -

 شناسم.ت! بیشتر نمیفیلم، ارو ا  ارک و باالنی

آمد هنوز آندر سمت تخت مانا گام برداشت. نگاهی به او که به نظر می

ا  را سمت خود کشید. هنوز هم در هم د خور است انداخت و کو ه

 ی قب .ندازهاکرد  اما نه به تنش درد احساپ می

ی جذاب کرد نگاهش حتی برای یک  حظه روی چهرهدخترک، سعی می

ا  هماهن  بود.  وستی ی او با سلیقهدریاپ نچرخد. چهرهاما زخمی آن

روشن و ابروهای  ر و مرتب خرمایی، صورتی مستطیلی و  ب هایی 

های مردانه! چون متناسب و مای  به سرخ. بدون ریش، بدون خشونت

 آمد.ی دبیرستانی بود و این، به مذاق مانا خو  مییک  سر هاده سا ه
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از ویت  وری را  خش و جای  "ر آغو  تود"با همین افکار، آهن  

هایش محکم کرد و آندریاپ را در اقامتگاه تنها ا  را در گو هندزفری

ا  را با ایای آرام و درونی مغشو ، هودی سورمهگذاشت. آندر با چهره

ا  جای داد. سشس هودی سبز  تعویض کرد و وسایلش را درون کو ه

ای دیده بود انداخت و جزئی آن را روی کتف سمت راستش که خرا 

 راه خروج را  یش گرفت.

تر شده باشند. به همین خاطر کمی آمد دردهایش کمی آرامبه نظر می

هایش را بلندتر برداشت و به مانا نزدیک شد. برای حرف زدن، کمی قدم

 تعل  کرد و سشس با رد کردن    سنگی  رسید:

 دونی یورو برج توی کدوم شهربازیه؟!می -

که آندریاپ به او نیاز  یدا کرده است انا  وزخندی زد و از فکر آنم

 وار گفت:کنایه

  رسی؟!میچرا از مغز فوق ا عادَ  ن -

ون او آندر با مانا هم قدم شد. درحا ی که با وجود درد تنش به ناچار چ

 داشت  اسخ داد:تند و بلند گام بر می

و تفریحا  بچگونه  و صرف شهربازی رفتنرچون من وقت باارزشم  -

کنم و بال بازی میام. من بیسکنم. من اه  مطا عه و ماسمه سازینمی

 . …وقت نیازیبه سالمت بدنم اهمیت میدم. اصالً هیچ

 تفاو  گفت:هایش دید بلند و بیمانا که او را میان خودشیفته بازی

ق های خاری کافی با تو و ویژگیهخیله خب دیگه کافیه! به انداز -
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 ا عادَ  آشنا هستم. ارو ا  ارک جاییه که باید بریم.

هایش را طوری برهم آندر از  حن او جا خورد اما خود را نباخت.  ب

ه بفشرد که مانند یک خط نازک شدند و سری به تفهیم تکان داد. مانا 

حوصله بود و آندریاپ، موقعیت را برای شیطنت راستی عصبی و بی

 مناسب نمی دید.

توجه به آندریاپ که در ا  اعتبار نداشت، بیاپ ذهنی یه جیمانا ک

ی افکار  غرق شده بود ایستاد و تکیه به درخت کنار  نهاد. صفحه

ا  شد. سرعت اینترنت موبایلش را روشن کرد و وارد گوگ  مپ گوشی

ی ی چشم متوجهکرد. آندریاپ که از گوشهضعیف بود اما کفایت می

 با تعاب ایستاد و سمت او چرخید. نبود مانا شده بود،

 کنی؟!کار میچی -

مانا دمی گرفت و با نگاه سرد ، از درخت تکیه برداشت و از کنار 

ای باال آندریاپ گذر کرد. آندر متعاب ابرو درهم  یچاند و سشس، شانه

 ی راه او را گرفت.انداخت و دنبا ه

مان هسیدند. ی خود رچندی گذشته بود که سراناام به مکان او یه

ها هایی که اعدادی روی آنهای صنوبر و همان درختمسیر سرخ از برگ

ها دوخت. با خود حکاکی شده بود. مانا ایستاد و نگاهش را به آن درخت

شدند؟ آیا رفتند با چه چیزی مواجه میاندیشید که اگر از آن مسیر می

  حکوم به قتممکن بود که با کریس برخورد نکنند و هیچگاه تهدید و م

 نشود؟!
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آندریاپ با دیدن ماشین نازنینش،  بخند عریض و دندان نمایی روی 

هایش های زخم آ ود  را به درد آورد. قدمهایش ترسیم شد که گونه ب

کدام را بلندتر برداشت که  هلوهایش آزار  دادند. و یکن توجهی به هیچ

ر به دور ک دویی سوییچش را از دردهایش نکرد و با عاله حلقه

هایش را از انگشتش چرخاند. گویی که یار عزیز  را دیده باشد، دست

 هم گشود و بلند و خندان رو گفت:

 من برگشتم عزیزم! -

ا  را روی زمین گذاشت. خود را روی کا و  ماشین انداخت و آن کو ه

ی سینه ی آسیب ای برای درد قفسهرا در آغو  کشید.  س از نا ه

 ه گفت:ورد محکمی با کا و  آهنی داشت، چشم بستا  که برخدیده

 د م برا  تن  شده بود! -

طور که به ا  نشاند که مانا همانای روی کا و  کیا سورنتوِ طوسیبوسه

هایش را برهم ا  را کنترل کند.  بشد نتوانست خندهاو نزدیک می

فشرد و نفس عمیقی گرفت که آندریاپ خنده و روی خوشش را نبیند. 

ا  را کشید.  سرک به ز همین رو، دست روی  بانش گذاشت و بینیا

 مانِست.ها میراستی که چون بچه

ا  را برداشت و قف  آندریاپ از کا و  جدا شد و با نیش بازَ ، کو ه

ها را از ا  را صند ی عقب گذاشت و  اکتماشین را گشود. مانا کو ه

ندریاپ روی صند ی درون آن برداشت. درب را بست و سشس، کنار آ

 شاگرد جا خو  کرد.
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 آندر ماشین را به حرکت در آورد و با دمی عمیق گفت:

 عنتی خارج شدیم!باألخره از این جنگ    -

 مانا  شت چشمی برای او نازک کرد و با دست به سینه، رویش را سمت

ث شیشه گرداند. آندریاپ که واکنش او را دید، به قصد د اویی با مک

 گفت:

خواد ک  عوام  طور میی دوست دارم بدونم این دختر ایرانی چهخیل -

 بازی رو به مهمونی چای دعو  کنه!

ود، مانا کمی روی حرف او تأم  کرد و بعد با یادآوری قو ی که داده ب

هینی کشید و با چشمانی درشت سریع سمت آندریاپ چرخید. دست 

 روی دهان گذاشت و با شگفتی گفت:

 ونی چای!بدبخت شدم  مهم -

 آندر با چشمانی خندان گفت:

 ها عوض شده. ول بشی. نرخفکر کنم قراره بی -

 مانا دست روی سر گذاشت و چشم بسته نا ید:

 ن رو بکش از همه چیز راحتم کن!وای خدا خود  م -

نفسش را بیرون داد که آندریاپ  بخند ملیحی زد و با فشردن  ایش 

 روی گاز گفت:

ی چند هزار یورویی رو ببریم! زهن که اون جایی سعیت رو بکهمه -

 تونی چندین و چندبار مهمونی چای بگیری.وقت میاون
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 روا خندید. مانا که به خنده افتاده بود، جلوی خود را نگاه نداشت و بی

آندریاپ که مؤفق شده بود او را بخنداند و جدیت ترسناکش را دور 

واپ او، مؤفق حر  ر  کردن تر شد. و یکن دبیاندازد،  بخند  عریض

اندیشید و قلبش، نشده بود. مانا همچنان به کریس و تهدیداتش می

 کرد.تابی میبی

اندند. با کمک گوگ  مپ، بعد از دو و نیم ساعت خود را به ارو ا  ارک رس

آندریاپ ماشین عزیز  را در  ارکین   ارک کرد و سشس در حا ی که 

های توجه به زخمطاب به فرمان آن بیشد، خمانا از ماشین  یاده می

 ریزی که روی  وست  شت دستش ایااد شده بود گفت:

دونم برای من هم سخته دونم، میوباره باید از هم جدا بشیم. مید -

 عزیزم و ی قول میدم خیلی زود برگردم.

داشت، به او که گویی ا  را از صند ی عقب بر میمانا که کو ه

 کرد گفت:نواز  میا  را ناز و معشوقه

 ده شو!ی آخر رو بزن و  یاریاپ! بوسهعاله کن آند -

ای آندر  لک بست و روی فرمان چرم مشکی رن  را بوسید. مانا خنده

کرد و بعد، درب عقب را بست. نگاهش را به ورودی شهربازی دوخت. 

ای بزرگ و دومین شهربازی  ربازدید ارو ا  س از دیزنی  ند و ماموعه

 با انواع و اقسام تفریحا .وسیع 

ورودی آن با  رچم چند کشور تزئین شده بود و نام ارو ا  ارک، بزرگ و 

با رن  زرد روی سر در آن نمایش داده میشد. مانا نگاهی به ساعت 
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هایش روی دو و  انزده دقیقه ایستاده بودند انداخت و ا  که عقربهمچی

. دستی به شال هایش را روی جمعیت  یرامونش گرداندمردمک

ا  کشید که آندریاپ مانند مانا زیر نور خورشید کنار  ایستاد ارغوانی

 و با  بخند به  ارک خیره شد.

جا رو ببین! میتونی تا شب دونم که صبح بدی داشتی و ی اینی! میه -

خوام حاال که مابورم بر خو  بگذرونی و بخندی و تفریح کنی. من می

 جا بگذرونم بهترین استفاده رو از  بکنم.خالف میلم وقتم رو این

عقب گام  -رفت، سمت مانا چرخید و عقبطور که قدمی جلو میهمان

 برداشت. دستانش را از هم گشود و ادامه داد:

 منتظر چی هستی؟ بیا! -

ا  را کنار راند.  بخندی گشاده زد های ذهنیمانا از حرکت او، آشفتگی

 آندریاپ رساند. ا، خود را بهصدای کوتاه اما بیو با خنده

ورودی  ارک، چون یک دروازه بود که چند ستون و چند باجه داشت. 

مانا و آندریاپ،  س از چندی کلناار رفتن برای خرید بلیط که یک 

شد، با مکانی چون برگ بلیط برای تمام امکانا  شهربازی محسوب می

های یی با رن هایک شهر زیبا مواجه شدند. در دو طرف آن، ساختمان

ر کرم و سفید قرار داشت و هر سه متر، یک درخت اَفرای برگ چناری د

 ها کاشته شده بود.کناره

هایش به  بخندی رسید،  بمانا از هیاان موزیک شادی که به گو  می

هایش را به اطرافش گرداند و از باز و دندان نما گشوده شد. مردمک
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هایش از نیش باز  افتاد. گونهخوشی جمعیتی که دور  بود به خنده 

تر کرد. آندریاپ زبان روی دندان درد گرفتند که  بخند  را جمع

 هایش را به هم نزدیک کرد.آسیابش کشید و از نور آفتاب،  لک

ای که خو  کمی جلو رفتند که مانا با دیدن مو  خاکستری عروسکی

ا  خنده گفت و یونیفرم آبی کاربنی به تن داشت، بار دیگرآمد می

 گرفت.

ی فردی که درون  وشش عروسکی مو  قائم شده بود، با دیدن خنده

او  مانا به او نزدیک شد و همزمان با تعظیم کوتاهش، آبنباتی را سمت

کرد گرفت. مانا نگاه مرددی به آندریاپ که با تعاب نگاهشان می

انداخت و سشس، آبنبا  رنگارن  را گرفت و به سبب صدای بلند 

 ک، داد زد:موزی

 ممنونم! -

مو  تعظیم دیگری کرد و از سر راهشان کنار کشید. آندریاپ 

تند. نیشخندی زد و به همراه مانا، مسیر مستقیم  یش رویشان را جلو رف

ی کوچکی گذشتند. سی ا ی چه  قدم را طی کرده بودند که از دروازه

ای که چهرهنگریست و آندریاپ، با مانا با شوقی کودکانه اطرافش را می

ای بیش نیستند مردمک جا، دیوانهگویا تمام افراد حاضر در آن

 چرخاند.می

ن آای به آندریاپ زد و توجه او را به خود جلب کرد. از مانا با آرنج ضربه

 جهت که صدای موسیقی دور شده بود، با صدای متعاد ی گفت:
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 جا بودم.هام اینمن قبالً با دوست -

 ا سمت راست گرفت و ادامه داد:انگشت دست راستش ر

 از این سمت بریم. -

قدم،  آندریاپ سری به تأیید تکان داد که مانا  بخند ملیحی زد و تا ده

مسیر مستقیمشان را ادامه دادند و بعد، به سمت راست  یچیدند. 

ها متعاب شده بود سوی گو  ی بعضی از بچهآندریاپ که از نگاه خیره

  رسید:چپ مانا خم شد و آرام 

کشن و به ها ترسناکم؟! خودشون رو عقب میه نظر  من برای بچهب -

 چسبن. فکر کنم درکی از زیبایی ندارن.مادر  درشون می

نگریست، سمت آندریاپ سر های اطرافشان را میمانا که ساختمان

ای باال تفاو  شانها  خیره شد. سشس بیچرخاند و کمی به چهره

 انداخت و گفت:

های صورتته آقای خودشیفته. بهت گفتم باید به خاطر زخم شاید -

 صورتت رو تمیز کنی و ی به حرفم عم  نکردی. کله شق!

 ا  کشید و از درد، چهره درهم کرد. آندر با شک دست روی گونه

 هی! صبر کن! -

ی کوچک دیگری گذشته بود، دوباره به طرف مانا که به تازگی از دروازه

ه بو منتظر به او خیره شد. آندریاپ نگاهی سریع  آندریاپ سر گرداند

 اطراف انداخت و سشس تند و تیز گفت:
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تونم با این قیافه جلوی این مردم ظاهر بشم. باید خودم رو ن نمیم -

 تمیز کنم!

 مانا باز هم شانه باال انداخت و خونسرد گفت:

 باشه. -

تریا که محلی بان سبز رن  ژالنگاهی به دور  انداخت که با دیدن سایه

 های خو  طعم بود، خطاب به آندریاپ گفت:برای صرف بستنی

 مونم.جا منتظر  می س من این -

 ای کرد که آندریاپ سری تکان داد و به مانا  شت نمود.به ژالتریا اشاره

 ای از نبودن آندریاپ زد و با خوشی، سمت ژالتریا قدممانا،  بخند گشاده

ها انداخت و بعد، ای به منوی برخی از بستنیتند کرد. نگاه ذوق زده

های سمت مردی که با  یراهنی سشید و  یشبندی سرخ، بستنی

 ریخت گفت:درخواستی را درون یک ظرف کوچک سفید  الستیکی می

 ببخشید! -

 سر و  سرخی نیز به سر داشت، سمت او نگاه چرخاند.مرد که کاله بی

 طوره؟سالم! حا ت چه -

ی کوتاهی کرد و بعد جلو میت و خو  برخوردی او، خندهمانا از صمی

روی  رفت و بستنی مورد نظر  از منو را اعالم کرد. مرد با مکث کوتاهی

 کرد  رسید:آماده می طور که سفارشش رای او همانچهره

 شده؟!صورتت چی -
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 خاا ت زده دستی به شا ش کشید و گفت:

 چیزی نیست. -

ه بو دیگر هیچ نگفت و مانا نیز آرام  شت مرد، مشکوک سری تکان داد 

او ایستاد و به هیاان جمعیت چشم دوخت. چندی بعد به همراه ظرف 

ی مصنوعی کوچکی که با ا ، سمت دریاچهبستنی کاکائویی و وانیلی

 های زیبا و نارنای رنگی محاصره شده بود روانه گشت.درخت

ی فوق ا عاده زیبا و هبه منظر ها ایستاد و خیرهکنار یکی از آن درخت

 فرحبخش  یرامونش، قاشق سرخ بستنی را در دهان گذاشت.

ا  نمانده بود که آندریاپ، صدایش زد. چیزی تا تمام شدن بستنی

ای که روی سمت او چرخید که با دیدن ظاهر مرتب و عینک آفتابی

هایش گذاشته بود ابرویی باال انداخت. قدمی سمت او برداشت و با چشم

 ا  گفت:ی دخترانهصدا

 حاال بهتر شد! -

طور که با آندر با غرور نگاه کوتاهی به ظرف بستنی انداخت و بعد همان

 چرخاند گفت:دمی عمیق نگاهش را به اطرافش می

 خیلی بزرگه! -

 مانا قاشق آخر بستنی را در دهانش گذاشت و گفت:

 هشتاد و  نج هکتاره! -

د. مانا به دنبال سط  آشغال مردمک ابروهای آندریاپ از تعاب باال  ری



 

 

 WWW.98IA3.IR 179 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

 چرخاند و همزمان گفت:

 گردم!اآلن بر می -

که مانا ای بعد،  س از آنهای او را دنبال کرد و دقیقهآندر مسیر قدم

ظرف و قاشق را در سط  انداخت، نیشخندی به رویش زد. مانا مسیر 

در  کوتاه را بازگشت. همزمان در ذهن خود اندیشید طبق تصاویری که

سه.  -ج میالد بود یا چهاردو تصویر بر -جاده چک کرده بود، عکس چهار

 ؤال کرد:ای نگرفت از آندر سهنگامی که نتیاه

 عکس چندم عکس برج میالد بود؟! -

ا ببا شک به نیم رخ جذاب آندریاپ خیره شد و چشم ریز کرد. آندر که 

  بخندی کج به دختر جوان بلوندی خیره بود آرام  ب زد:

 دو! -چهار -

 مانا که  اسخ سؤا ش را گرفته بود تند گفت:

های کنم باید به یورو برج بریم چون شباهتاشه  س من فکر میب -

 کوچیکی با برج میالد کشور من داره.

 بخند آندر با  بخند دختر غریبه و چشمک کوتاهش، عمق گرفت. 

کش را از ا  برد و عینانگشتانش را الی موهای  ر شت و مواج طالیی

گر حرکا  او بود با گیای این روی چشمانش برداشت. مانا که نظاره

 کند؟!سشال برایش  یش آمد که آندر چه می

دختر که آن سوی دریاچه و میان دو درخت ایستاده بود، خیره به 

آندریاپ با شیطنت خندید. مانا رد نگاه آندریاپ را دنبال کرد که با 
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ای که یک شرتک  ی و م و به شد  برنزهدیدن دختر بسیار الغر اندا

تیشر  صورتی بر تن داشت و با موهای طالیی  خت بلند  برای 

 کرد، ابرو  راند.آندریاپ د بری می

ای متمسخر باز نشود از مانا درحا ی که سعی می کرد  ب هایش به خنده

 او روی برگرداند و خطاب به آندریاپ گفت:

 . …ن زمان نهایتدونم که قراره از ایهی! می -

های بلند ، سمت دختر روانه ی صحبت نداد و با گامآندر به او اجازه

هایش را از هم باز نمود. شد که مانا چشم درشت کرد و مبهو  دست

 خیره به فاصله گرفتن آندریاپ و نزدیک شدن دختر به او، گفت:

 هی! -

 ند، ماناهنگامی که آن دو رو به روی هم ایستادند و مشغول صحبت شد

 هایش به روی هم در دل غرید:عصبی چشم برداشت و با فشردن دندان

  یاقته. کافر فرصت طلب!عنی این مرتیکه رو جون به جونش کنی بیی -

ا  ی شا ش را روی شانهخیال باشد. الیهنفسی گرفت و سعی کرد بی

ا  بیرون مرتب کرد و موبایلش را از درون جیب شلوار جین مشکی

 برای آندریاپ  یغام گذاشت: کشید.

ن میرم یورو برج و بازی رو ادامه میدم. تو هم هر وقت کار  تموم م -

 شد راهت رو  یدا کن و بیا! خو  بگذره!

از  نفسش را به بیرون فو  کرد و با نیم نگاهی به نزدیکی آن دو، قدم

 قدم برداشت.
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مانا  معرض دید یورو برج که هفتاد و  نج متر ارتفاع داشت، به راحتی در

  اند. سربود. بنابراین مانا تنها با برداشتن بیست قدم، خود را به آن رس

وان، جرا باال گرفت و به بلندی برج چشم دوخت. افراد  یرامونش،  یر و 

 شدند.زن و مرد، کودک و بزرگسال، با خنده و خوشحا ی وارد برج می

ای متناسب و ستوانهی ااز  حاظ ساختمانی، مانند برج میالد یک تنه

ای و دوناتی شک  به دور آن مستحکم داشت که آسانسوری شیشه

 کرد.جا می یچیده شده بود و بازدید کنندگان را جابه

هی به مانا که قلبش از هیاان به تب و تاب افتاده بود، دمی گرفت و نگا

ه ورودی انداخت. قدم از قدم بلند کرد و از نور سر ظهر دل کند و ب

هایش را به دور  گرداند. حال ی برج وارد شد. مردمکی سر وشیدهفضا

گشت؟ قرار بر این بود که به چه معمایی باید به دنبال چه چیزی می

 برخورد کند؟!

ریخت بنابراین های اطرافش، تمرکز  را به هم میسر و صداها و زمزمه

ا به روی و رد -ا ، عکس چهارموبایلش را روشن کرد و با رفتن به گا ری

 خود گشود.  بخندی زد و در دل گفت:

وب شد تو ماشین از  عکس گرفتم. وگرنه کی حوصله داشت یه خ -

 . …ساعت

ی تصویر بود، دست از حرف زدن با با دیدن عالمت کوچکی که گوشه

خود  برداشت. چشم ریز و تصویر را زوم کرد. گویی کودکی با دست 

که رن  بر آن بشاشد. ود. بدون آنی کوچک ترسیم کرده بخود، یک گربه
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ها از سمت چپ ی فربه و در کنار ، چهار مثلث که او ین آنیک گربه

 بزرگ ترینشان بود.

هایش به  ایین کشیده شدند و نگاهش گیج شد. ی  بمتعاب، گوشه

ر دل دکمی به ذهنش تقال ا قا کرد و سشس، نوچی به  ب راند و بار دیگر 

 نمود. با خود سخن گفتن آغاز

 خواد؟!هار اسالیس  یتزا میچیه گربه که د ش  -

 به خنده افتاد و نیشش باز شد.

ها؟ مخروط راهنمایی ه گربه توق کوهستانه؟! نه بابا. چیَن این مثلثی -

 ها رد بشه؟!خواد از الی اینرانندگی؟! گربه می

کمی دیگر روی تصاویر تأم  کرد و سشس، به سبب تمرکز بیش از 

 ا ، حس کمبود اکسیژن به سراغش آمد. دمی عمیق گرفت و نگاهاندازه

ا  برداشت. کمی چشم به دور و بر ی موبای  قاب خاکستریاز صفحه

گرداند و سراناام به دخترکی که سرهمی  ی به تن داشت و بادکنک 

 زردی نیز به دست گرفته بود، نزدیک شد.

ه سا ه کرد. دختر کبا مهربانی زانو زد و خود را هم قد دخترک  نج 

های سبز  را سمت او کشاند و موهایی به رن  خرما داشت، مردمک

ی تری زد و بعد صفحهرد که مانا،  بخند عریضکخیره نگاهش  -خیره

 موبایلش را سوی دختر گرفت.

 ای میده؟به نظر  این چه معنی -

های تری داشتند و معنای نقاشیدر نظر ، کودکان ذهن بازتر و خالق
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ای به فهمیدند.  در کودک که کت و شلوار سورمهکودکانه را هم بهتر می

تن داشت و دست دخترکش،  ینا را گرفته بود نگاهش را با صدای مانا 

تکان داد.  -هایش بازی کرد و خود را تکان ایین کشید.  ینا کمی با  ب

 سشس کودکانه در مقاب  نگاه منتظر مانا و متعاب  در ، زبان در کام

 چرخاند.

خواد ها  خسته شده به خاطر همین دیگه نمیین گربه از آجرکا -

 باهاشون بازی کنه.

رد و کمانا نگاهش را از  ینا گرفت و به تصویر داد. کمی روی آن تمرکز 

 سشس با خود گفت:

 رده بودم.از این زاویه بهش نگاه نک -

با صدای  دیدی گوشی مانا می در که تصاویر آشنایی را درون صفحه

 بسیار بمش جدی اما خو  برخورد گفت:

 گردید؟دنبال چیزی می -

 مانا گردنش را باال گرفت و همزمان برخاست. دستی به موهای  خت و

های سبز مرد که ته ریش کمی کوتاه دخترک کشید و خیره به گوی

 داشت و موهایش را به باال شانه زده بود گفت:

خیا م توی یک بازی معمایی رِ بیرتناگه بخوام صادق باشم من و  ا -

 هستیم و این چیزی هست که توی این مرحله باها  مواجه شدیم.

 موبایلش را به طرف مرد گرفت که او هم نگاهش را ریز کرد و به آن

 دوخت. سری تکان داد و گفت:
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 متوجهم! -

 مانا با کمی مکث موبای  را  س کشید و گفت:

 واقعاً... .دونم د یلش چیه و ی من نمی -

 با تک خنده ادامه داد:

کنم که بشه توی فهمم. فکر هم نمیز این نقاشی بچگانه چیزی نمیا -

 که من بلد نیستم.گوگ  سرچ زد یا حداق  این

حنی  مرد  بخند کای زد و با غرور، دست آزاد  را در جیب فرو کرد. با 

 مطمئن گفت:

باید بگم خیلی خو   ستان شناپ نیستید! امابه این خاطره که با -

 دونم.جام و از قضا معنی اون دو عالمت بچگونه رو میشانسید که من این

 مانا چشم درشت کرد و با شگفتی به او خیره شد که مرد  بخند  عمق

 گرفت و درحا ی که نیم نگاهی به همسر  که با سینی حاوی سه  یوان

 سریع گفت: انداختشد میها نزدیک میبه آن ای آب  رتقالشیشه

ین شک ِ گربه نماد یک زن خو  قلب هست و اون چهار مثلث میگه ا -

تونی که یک داستان رقت انگیز تعریف کن! عالئم گنج کوهستانی! می

 دربار  تحقیق کنی.

ها رسید و  بخند مضحکی به مانا تحوی  همسرِ همیشه شکاکش به آن

 ه مرد گفت:داد. مانا  س از سالم و عرض ادب، با گیای خطاب ب

 تون. امیدوارم روز خوبی داشته باشین!ون بابت راهنماییممن -
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مرد سری برایش تکان داد و  بخندی به رویش زد و سشس، سر سوی 

رد همسر جوانش گرداند. مانا با تعاب و چشمانی گرد شده به او  شت ک

 و درحا ی که هیاان زده شده بود گفت:

خواد بدونم وفتیه؟ خیلی د م میه کشت! داستان رقت انگیز دیگه چ -

گذره. این معماها چیه طراحی کرده؟ این توی سر طراح بازی چی می

 !خواد طراح بمیره؟ مغزمهیچ! کریس چرا می

وار دستی به صورتش کشید و سر راست کرد. نگاهش را چرخاند و زمزمه

 گفت:

 از کدوم گوری بیارم؟! حاال من زن خو  قلب -

رای بر کوتاه سفید و عینکی ته استکانی، درحا ی که  یرزنی با موهای ف

کرد و مدام خود  را ورود به آسانسور در مقاب  همسر  مقاومت می

 گفت:کشید میعقب می

های چوبی شرق  ارک بشینم و زیزم من ترجیح میدم روی نیمکتع -

 آب طا بی بنوشم.  طفاً ازم نخواه که... .

ای و شلوار کرم  وشیده بود دست او قهوه و  لیور دار یرمرد که کاله  به

 ی خود اسیر کرد و خیره در نگاهش گفت:را میان دو دست چروکیده

 تونی ک   ارک رو ببینی.جا میهم اعتماد کن! اتفاقی نمیوفته. از اونب -

ا  را به های یک درمیان  وسیدهای زد که دندانسشس  بخند گشاده

ی های رژ خوردهکرد و  ب نمایش گذاشت.  یرزن کمی نگاهش

ا  را برهم فشرد. بعد با ترپ به داخ  آسانسور خیره شد و صورتی
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 دوباره به همسر  چشم دوخت.

 به خاطر تو. -

ه ببا کمک  یرمرد خندان رو، قدم درون آسانسور گذاشت و بیش از  یش 

گر این صحنه بود، نیشش باز شد. در همسر  تکیه نهاد. مانا که نظاره

 گفت:ذهن 

 ترسید ها. و ی به خاطر دل شوهر  قبول کرد.آخی! می -

سته شد. آرام نیشش ب -چند  حظه در همان حال ماند و بعد، آرام

های مغز  روشن شدند. ناگه چشم های مغز  فعال و المپچرخنده

درشت کرد و قب  از آن که درب آسانسور بسته شود، با هیاان قدم 

تش را در هوا . با حرکت آسانسور، عصبی مشها نرسیدبرداشت  اما به آن

 کوبید و با حرص نا ید:

ی خدا! حاال یه ساعت معط  شو که این وامونده بیاد  ایین خیر ا -

 سر !

ظا  کالفه رویش را برگرداند و نفسش را بیرون داد. حتماً در همین  ح

 آندریاپ  ذ ِ اوقاتش را می برد!

زدند، ی که در سر  شیشور می س از چند دقیقه صبر و تحم  و افکار

آسانسور  ایین آمد و تمام افرادی که چندی  یش داخ  شده بودند 

  یاده گشتند.

با دیدن  یرزن که رن  به رخسار نداشت و به همسر  تکیه نهاده بود، 

آرام تا  -تمام توجهش را معطوف آنان کرد.  یرمرد همسر  را آرام
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کمک کرد. مانا مستأص  جلو صند ی رساند و سشس، به او در نشستن 

رفت و با کمی تردید، کنار  یرزن ایستاد. مرد که هراسان گشته بود 

 گفت:

گردم. زود بر جا بشین. بر میآلن برا  آب میارم ا ی. تو همینا -

 گردم.می

ا ، تا حد توانش با قامت خمیده ا  نواخت وای به  یشانیبعد بوسه

ین امر چندان مؤفق نبود. مانا اه در هایش را تند برداشت هرچند کقدم

ش را نگاهش را به ا ی داد و آرام کنار او نشست. دستانش را که موبایل

ها اسیر کرده بود روی  اهایش گذاشت و به او که سر  را میان آن

 کرد خیره شد.حال از  شت به دیوار تکیه داده و نا ه میبی

برای حرف زدن  مناسبی دانست اآلن وقتآب دهانش را قور  داد. نمی

ن زن بود یا خیر  اما از سویی عاله داشت و از سوی دیگر دل به حال ای

های اسشر  سوزاند. کمی با خود کلناار رفت و با کفشفرتو  می

ی براق ضرب گرفت و سشس به ا  روی کف سرامیک شدهمشکی

 باره روی سمت او چرخاند و آرام و با تردید  رسید:یک

 طور بود؟!چه اون باال -

رمقی به مانا انداخت. نفسش هایش را از هم باز کرد و نگاه بی یرزن  لک

 را بیرون داد و گفت:

ی  ارک زیر  اهای تونم تحم  کنم که همهزیبا بود  اما، اما من نمی -

شد اما، اما من قلبم از ی الین هم دیده میمن باشه. جنگ  سیاه و دره
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 . …اومد واین همه ارتفاع به درد 

داد، گرفت و با مکث ادامه میهایش تنفس میی حرفهر چه میانه

حوصله دستش را در هوا تکان داد و رویش را سمت مخا ف بار بیاین

 هایش را برهم فشرد که  یرمرد، با  یوانی آب درحا ی کهچرخاند. مانا  ب

ی کرد سرعتش باعث ریختن آب درون  یوان نشود، با دستشاچگ سعی م

های ا ی چسباند و ی  یوان  الستیکی را به  بها نزدیک شد.  بهبه آن

 گفت:

 ه این حال بیوفتی!متأسفم که باعث شدم ب -

 وار گفت:ا ی بعد از نوشیدن نصف  یوان، با دستش آن را  س زد و زمزمه

 نکن! واقعاً زیبا بود رونا د. خود  رو ناراحت -

نش تی را که ا ی سعی در انکار کردرونا د  بخند تلخی زد. گویا حقیق

کرد حال آن دو بهتر است، با کمی دانست. مانا که احساپ میداشت می

 من و من  رسید:

 ورد کوچیک به کمکتون احتیاج دارم.من توی یک م ببخشید. -

ی مانا شده بود، با کمی اخم و خیرگی نگاهش رونا د که به تازگی متوجه

زد  ذراند. مانا معذب نفسی گرفت و  بخندکرد و سرتا ایش را از نظر گ

 که رونا د با شک  رسید:

 چه کمکی؟! -

ی متعاب مانا چشم دوخت. ا ی که کمی حا ش بهتر شده بود به چهره

جا کرد. مانا چون ماهی چندبار ا  جابهکمی عینکش را روی بینی
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 هایش را باز و بسته کرد و در آخر دل به دریا زد: ب

ن دنبال یه زن خو  ربطی به بازی قدر  ذهن ندارید؟! مشما احیاناً  -

 . …گردم و حس کردم شاید شماقلب می

داد خوشش نیامده رونا د که هیچ از حااب مانا که نشان از دینش می

 بود، بی حوصله گفت:

 دونیم.هایی که میگی نمییزی از اینچنه، نه! ما  -

ی ا ی را گرفت ت چروکیدهسشس در مقاب  نگاه وارفته و ناامید مانا، دس

 و در بلند شدن کمکش کرد.

*** 

ی اغذیه فروشی سیکادا آندریاپ در حا ی که روی صند ی چوبی ساده

روی بِتی، دختر مو بلوند نشسته بود کالفه صورتش را دست کشید. روبه

ور بتی با  بخندی کج،  ا روی  ا انداخته بود و تار موهایش را به د

ز مربعی  یچاند. آندر با انگشتان دستی که روی میا  میانگشت اشاره

 با  ریشانی گفت: ای بود ضرب گرفت وکوچک قهوه

 خیله خب. -

های آبی تکیه از صند ی برداشت و خود را جلو کشید. مصمم به مردمک

 دخترک الغراندام خیره شد و عصبی گفت:

ر ی آخ س فلش کااست؟ اگه راه رسیدن به فلش رسیدن به مرحله -

جام؟ چرا  درم وصیت کرد این بازیِ  عنتی نیست  س من چرا این

شرکت کنم؟! چرا هر کاری برای  ذیرفته شدن من توی این بازی اناام 
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 داده بود؟ به خاطر چی بِتی؟!

رانسوی بتی که از چند دقیقه ی قب ، ابتدا آندریاپ را به اغذیه فروشی ف

دعو  کرده و بعد نرم  که محیط قهوه ای رن  نسبتاً کم نوری داشت

مک در نرمَک به او رسانده بود که از طرف وکی   در آندر آمده است، مرد

 کاسه ی چشمانش چرخاند و خونسرد و بی خیال گفت:

صالً دقت کردی چی گفتم؟! مأموریت تو  یدا کردن فلش نیست.  یدا ا -

تا  یکردن متیو، طراح بازیه. فلش دست اونه و تو باید به متیو کمک کن

دونی بعد از این که کریس فلش کریس دستش به فلش نرسه! هیچ می

 رو  یدا کنه چه جنگی به  ا میشه؟!

ا  دست کشید. الجرعه، از نوشیدنی درون آندر آشفته به  یشانی

  یوانش نوشید که بتی  بخند کای زد. آندریاپ با  لک محکمی گفت:

 طور فهمیده فلش دست متیوئه؟!اون  عنتی چه -

های خود  و  وزخندی زد و با کالفگی، نفسش را فو  کرد. نقشه

 دید و این برایش خوشایند نبود. بتی گفت: در  را بیهوده می

 ایه.چیدهدنیای خالفکارها دنیای  ی -

 سشس  اهایش را کنار هم جفت کرد و جدی ادامه داد:

احه. و فقط دونست که فلش دست طرکنم اون همیشه مین فکر میم -

هم در یک صور  میشه به طراح دسترسی داشت و اون هم این بازیه. 

کنم توی این شش ماه، منتظر شروع این بازی بوده تا خود  رو فکر می

 نشون بده.
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ر  آندر، به گلدان بسیار کوچک و سفید روی میز خیره ماند و در افکا

 غرق شد.

یس را  یشر بزرگ به آندریاپ مأموریت حفاظت از فلش در برابر کر

ست. اما سشرد. فردی از فلش اطالعا  کام  دارد و آن فرد طراح بازی

نشان شد و هیچکس نتوانست با او طراح درست از شش ماه  یش، بی

توانست با طراح مالقا  کند. از آن ی بازی، میارتباط بگیرد. حاال برنده

و  جهت که یکی از رسوما  اختتامیه، آشنایی نفرا  اول با طراح بازی

ها از دیدگاه طراح است، برای  یدا کردن او، آندر بحث بر سر عملکرد آن

ی آخر برساند و جزو نفرا  اول مستلزم این است که خود را به مرحله

 تواند به متیو جهت مراقبت از فلش، کمک برساند.باشد. سشس می

عید مانا که  یدا کردن یک زن خو  قلب را از میان این جمعیت بسیار ب

کنند، گر چه میکه آندریاپ و آن دخترک عشوهتوجه به آندید، بییم

ت از یوروبرج خارج شد و برای اجاره کردن سوئیتی در هت  ب  راک سم

 شمال شرقی  ارک گام برداشت.

کردند. ها آبتنی میهایی سشیدرن  در آنهای کوچکی که اردکدریاچه

ی تمام اسباب به اضافه های شگفت انگیزهای سبز و ترن هواییدرختچه

شد. رقص ا عاده یافت میهایی که در یک شهربازی محبوب و خارقبازی

هایی که گروه نمایش و جشن آن را از و سور و سا  اطرافیانش و کا سکه

خواست هم بردند. حتی اگر نمیاین سر  ارک تا سر دیگر  ارک راه می

ن به جانش رخنه نکند. شد که تحت تأثیر محیط قرار نگیرد و هیاانمی
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به هر حال، او به قدری جوگیر شده بود که در این موقعیت اگر آندر از او 

خواست که در یک آتش سوزی همکاری کند، قطعاً  اسخ مثبت می

 داد!می

خیال تمام افکاری که مغز  را احاطه نیشش تا بناگو  باز شد و بی

هایش ظهر را به ریه یکرده بودند، دمی گرفت و هوای نسبتاً خنک سه

هایش بازگشت. بنابراین مسافت کشید. اما خیلی زود، بار دیگر به مشغله

ای را تا رسیدن به هت  ب  راک طی کرد. فانوپ دریایی سرخ و طوالنی

هایش سرعت بخشید و از زد. به قدمسفید رن ، از دور به او چشمک می

 ها حاضر شد.انکه جلوی ساختمنآی دیگری گذشت تا کنار دریاچه

آمد! از های ارو ا ارک! واقعاً جذاب به نظر میهت  ب  راک، هتلی از هت 

ا  همین رو، نفس عمیقی کشید و به همراه بلیطی که از جیب هودی

ی یک سوئیت خوب، بیرون کشیده بود، وارد شد. باید بعد از اجاره

 کرد.نماز  را قب  از آن که دیر بشود ادا می

زد و با افکار  ک قدم میآرام در  ار -به همراه بتی آرام آندریاپ که

ی بتی ه  داده شد. تعادل خود را حفظ کرد و جنگید، توسط شانهمی

 سر به سمت بتی چرخاند که بتی خندید و گفت:

 خیال! بذار مغز  نفس بکشه!بی -

 جا کرد.ا  جابها  را روی بینی قلمیآندر  وزخندی زد و عینک دودی

 ها بازی کنم!م نخواه که مث  بچهاز -

بتی  بخند شیطنت آمیزی زد و ایستاد. دست به سینه شد و خطاب به 
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 آندریاپ که او هم ایستاده بود گفت:

 طوره؟!شنا چه -

سشس با نگاهش، به  شت سر آندر اشاره کرد. آندریاپ با کناکاوی 

خندی هایش به  بچرخید که با دیدن استخری زیبا و هوپ انگیز،  ب

 خید و گفت:مند باز شد. سمت بتی چررضایت

 چه  یشنهاد وسوسه انگیزی! -

او ین چیزی که  س از ورود به سوئیت و گشودن آن درب سبز رن  به 

ای مستطیلی نصب ا  روی آینهی خستهچشم مانا خورد، انعکاپ چهره

ده شده به روی دیوار  یش رویش بود.  ارکت آبی رن  و دیوار جدا کنن

چوبی کوچکی که در سمت راستش قرار داشت. درون دیوار، یک  ی

ویزان جا باسی تعبیه شده بود که قب  از هر کاری، شا ش را بر روی آن آ

 ا   ایین آورد.ا  را از روی شانهکرد و کو ه

گاه ت و از دیوار گذشت.  ای آینه، یک مب  بدون تکیهآرام جلو رف -آرام

داشت و سر به سمت گاهش را از روی آن برای قرار داشت. نچرمی قهوه

تابید، یک تنه سوئیت را روشن راست چرخاند. نوری که از  ناره می

هایی سفید و تمیز که در کرد. یک تخت خواب دو نفره با مالفهمی

راه  -کنار  یک میز و صند ی کوچک هم قرار داشت. کاغذ دیواری راه

دنور هم، دکوراسیون جذاب ی زربز و آباژورهای سادهس -عمودی سفید

 کردند.سوئیت را تکمی  می

ی مانا که  س از استراحتی کوتاه، نماز  را خوانده بود و از  شت  ناره
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اندیشید که فردا نگریست، به این میی بیرونی هت  میسوئیت به محوطه

آخرین روز مسابقه است و چیزی هم تا رسیدن به آخرین مرحله نمانده 

ا . نی، نزدیک شدن به او ین قت  موفق تمام زندگیاست. و این یع

ا ،  شت به دستی به صورتش کشید و با همان ژست دست به سینه

 ی مستطیلی بزرگ وسط آن کرد.محوطه و دریاچه

جلو رفت و  شت میز سفیدی که به دیوار جداکننده چسبیده بود روی 

ون کوچکی ای رن  نشست. نگاهش را از روی تلویزیصند ی چوبی قهوه

شت که روی دیوار نصب شده بود و نیم متر بیشتر از چشمانش فاصله ندا

 گرفت و سر  را روی میز گذاشت.

ور شد. یک دور، بازی و معمایی که دمی گرفت و باز، در افکار  غوطه

ه در سایت مطرح شده بود را از ذهن گذراند. معمای گم شدن مانوئ  د

رک،  حظاتی وسط یک فرد ناشناپ. دختی یتیم تسا ه و فلورای نه سا ه

ی هایش، جونیور، متوجهقب  از ربوده شدن، توسط یکی از هم اتاقی

شود. و این جریان را با ی  در و مادر  میماجراهای مشکوکی درباره

 گذارد.برادر  مانوئ ، در میان می

ها، برای یافتن  اسخ سؤاالتی که در سرشان شک  گرفته بود، راهی آن

کنند. اما دیگر از آن اتاق ها را زیر و رو میشوند و  روندهق بایگانی میاتا

ی اتاق بایگانی، نشان از خروج آن دو ی باز ماندهآیند و  نارهبیرون نمی

دهد. آثار حضور آن دختر و  سر در بایگانی، تنها یک روبان قرمز است می

 بست.ا  میکه دخترک، همیشه به موهای خرمایی
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ز اتمام چیزی بود که در سایت مطرح شده بود. مراح  بازی نیز، این، 

 ها را  شت سر هم طی کنند تا سراناام به محلیاین قرار بود. باید، مکان

 شدند. اما، باید از هر مکان،برسند که دختر و  سر در آن نگاه داشته می

ی آخر  اسخ کردند تا بتوانند به سؤاال  مرحلهچیزی را گلچین می

ی وا دین تواند باشد؟! چه چیزی دربارههند. کودک ربا چه کسی مید

 طور ربوده شدند و چرا؟!مانوئ  و فلورا مشکوک است؟! چه

گذشت. حال در مکان چهارم تمام این بازی، حول محور همین معما می

ردا از بودند و سه مکان دیگر باقی مانده بود که باید تا قب  از غروب ف

توانست چیزی کشید، نمید. اما هر چه از مغز  کار میگذشتنها میآن

 های  یشین بیابد که ربطی به معما داشته باشد.از مکان

 کالفه، سر  را از روی میز برداشت و نفس گرفت. با بلند شدن صدای

زن  موبایلش، از  شت میز برخاست و سمت میزی که کنار تخت بود 

 ی نام آندریاپ،  وزخند زد.روانه شد. موبایلش را برداشت و خیره

 ر تموم شد؟!خو  گذرونی به سبک یک  س -

 ی استخر تکیه داده بود خیره به بتی گفت:آندر که به دیواره

خوام ادامه بدم. فقط خواستم مطمئن بشم که بدون من از استش میر -

 اشی. کاایی؟! خیلی ساکته!جا بیرون نرفته باین

 روی تخت نشست. با طمأنینه گفت:مانا سری به طرفین تکان داد و 

بازی از هر هت  یک سوئیت برامون اجاره کرده. من هت  ب  راک رو  -

انتخاب کردم و زنی که توی  ذیر  بود اتاق رو بهم نشون داد. 
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دونستی شانس آوردیم؟! واگرنه باید صد و سی هزار یورو فقط برای می

  رداختیم.یک شب می

 شید و گفت:آندر دستی به موهای خیسش ک

دونم هت  ب  راک کااست. خیله خب؟! و ی هت یادآوری! من نمیج -

ون یکم یه  یشنهاد عا ی برا  دارم. از اون اتاق خداحافظی کن و بیا بیر

خو  بگذرون! بتی، همون دختری که باها  آشنا شدم، اون گفت 

خوای چنین موقعیتی رو از  ارک ساعت هفت تعطی  میشه. تو که نمی

 خوای؟!بدی. میدست 

ی چشمانش گرداند و نفس عمیقی کشید. کمی مانا مردمک در کاسه

 چرخید گفت:فکر کرد و بعد برخالف افکار  که حول کریس می

 تو. کنم. و ی امروز، بدونبول می یشنهاد  رو ق -

 آندر نیشخندی زد و گفت:

 خوام.بدون تو. منم همین رو می -

آن  قطع کرد. از جایش برخاست و  س از مانا به خنده افتاد و تماپ را

ای نو تعویض هایش را با ا بسهکه دستی به سر و رویش کشید و  باپ

ن آکرد، با برداشتن کلید سوئیت از هت  خارج گشت. روز قب  چنان در 

ی گرد و غبار گرفته و جنگ ِ مخوف آ وده شد و عرق کرد که حال، قلعه

 هایش بود. مابور به تعویض  باپ

هایش کشید و با انگشتانش بلیط خود را به هوای مطلوب عصر را به ریه

که چیزی تا چروک شدن یا  اره شدنش نماند. درحا ی بازی گرفت تا آن
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ای به  ب داشت و به ذوق اطرافیانش که  بخند ملیح و مهربانانه

دارِ آبی نگریست، سر بلند کرد و به ترن هوایی بزرگ و طوی  و ادامهمی

ها درهم ها با صدای خنده شهربازی چشم دوخت. صدای جیغرن ِ

 آمیخته شده بود.

ای را ی کوچکی گذر کرد و برای ترن هوایی، مسیر طوالنیاز کنار دریاچه

د و تا جنوب غربی  ارک  یش قدم شد. به خاطر آورد که دوازده سا ه بو

د. شوق ترن هوایی داشت  اما محدودیت سنی آن، مثبت هاده سال بو

بار تاربه کند. اما تا بیست و کرد تا هاده سا ه شود و یکدل می -دل

یک سا گی ا  به آرزویش نرسید و موقعیتش  یش نیامد. بعد از آن، 

 ا  بارها  یش قدم شد.خود برای رسیدن به آرزوی دیرینه

 -کوفت، در صف قرار گرفت. تندا  میبا قلبی که از هیاان در سینه

ی  بش را طبق عاد  های سربرآوردهکشید و  وستیتند نفس عمیق م

ا ، جوید. با کنار رفتن فرد جلوییکند و میصرفاً جهت سرگرمی می

ز آن قدمی به جلو برداشت و بلیطش را به مسئول ترن هوایی نشان داد. ا

 س  جهت که یک بلیط برای تمام امکانا  ارو ا ارک قاب  استفاده بود،

 د.شیط را به جیبش بازگرداند و داخ  ی مسئول بلاز اجازه

شد به سختی چشمانش را از خورد، باعث میا  میبادی که به چهره

هایش عبور هم بگشاید. زیر  اهایش خا ی بود و سرما، از تار و  ود  باپ

های کرد. در هر سراشیبی، با توجه به جیغو موی تنش را سیخ می

گرفت کشیدند، در جو قرار میدر ی و گو  خراشی که اطرافیانش می ی
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ا ، با سکو  عاین کرد که جیغ بکشد  اما گویی که حنارهو سعی می

های آمد. تنها می توانست جیغشده بود و جیغ به مذاقش خو  نمی

 ای بکشد و باز دهان ببندد و سکو  کند. حظه

که یک دور مسیر ترن هوایی را طی کرد و از آن باال، همه جا  س از آن

 ای بشا  و تهی از اندوها دید زد و از  حاظ انرژی تخلیه شد، با روحیهر

که  و مشغله خارج شد و هیاان زده، نفسش را فو  کرد. خندید و از این

 آندریاسی وجود ندارد تا کامش را تلخ کند، بیش از  یش سرحال شد.

های ده بود درست کرد و آستینا  را که خراب شایی شال سورمهالیه

ا  را تا قب  انگشتانش  ایین کشید. محض ت چرم، دخترانه و مشکیک

 ا  را هم صاف کرد.ایی سورمهاحتیاط،  شت  یراهن دخترانه

های اطرافش گام با احساپ گرسنگی، سمت نزدیک ترین رستوران

های های خنک و قهوهکه مخصوص نوشیدنی "با تیک"برداشت. از 

که نان شیرینی، رول،  "کافی هوپ"متنوع بود گذر کرد. همچنین از 

و  "مگنوم"کیک و قهوه های متنوع داشت و نیز از بستنی فروشی 

 کرد.رستورانی که ماهی قزل آال سرو می

خواست نه بستنی نه ماهی نه نان شیرینی. ها  داگ، د ش نه قهوه می

گرفت، ا  قرار نمیبا وجود آن که در صدر جدول غذاهای مورد عالقه

آمد. بنابراین، چند قدم بیشتر برداشت و تری به نظر میمناسب یگزینه

 رساند. "موبی دیک"خود را به رستوران ها  داگ 

ای چیزی تا رسیدن به درب موبی دیک نمانده بود که توجهش به دریاچه
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در سمت راستش جلب شد. چند تخته سن  از دریاچه سربرآورده بودند 

کنار دریاچه قرار داشت. یک قایق و یک فانوپ زردرن  کوچک نیز در 

ی تفریحی کوچک هم چند نفر را دور دریاچه میرداند. با دیدن چهره

 خندان آندریاپ، نگاهش قف  قایق شد.

ها گذاشته بود و آن دخترک آندریاپ، دو دستش را از دو طرف روی  به

ای که در دست داشت، برای آندر با آب و تیره  وست، با جام نوشیدنی

کرد. چندبار  لک زد و به  وشش آن دو خیره چیزی را تعریف میتاب 

ای سر چرخاند و با مانای شد. آب دهانش را قور  داد که آندر  حظه

 ایستاده و حیران مواجه گشت.  بخند کای زد و عینکش را روی موهای

اخت. مرطوبش قرار داد. از دیدن تیپ مانا، سوتی زد و ابرویی باال اند

غو  کشیدن بتی، به مانا چشمکی زد که مانا، نفس در سشس با در آ

 سینه نگاه داشت و به سرعت به قایق  شت کرد.

از حاب و حیا، احساپ گرما و گر گرفتگی داشت. چشم بست و در خود 

 گفت:

کشه حیایی قاب  تحسینه واقعاً. خاا ت نمیین حام از شیطنت و بیا -

 مرتیکه!

 سشس قدم تند کرد و غر زد:

 الً به من چه!اص -

دندان روی دندان سابید و  ب بر  ب فشرد. وارد رستوران شد و سفار  

داد و روی صند ی سرخ رن  بیرون محوطه زیر سایبان سفید رن  
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ی انرژی با یکی از نشست. تا زمانی که سفارشش حاضر شود، برای تخلیه

 دوستانش تماپ گرفت.

ا   وشیده شر  مشکیها اس ایش را که با شلوار جین مشکی و کفش

 شده بود، روی  ای دیگر  انداخت و  س از اتصال تماپ بدون سالم و

 احوال  رسی تند گفت:

بین چی میگم معصومه! اگه تا فردا شب خبر سکته کردنم نیومد بر ب -

کنی. بعداً باها  ها رو از طرف من یه بستنی مهمون میداری ک  بچهمی

 کنم. اوکی؟!حساب می

 ه مشغول فیلم دیدن بود، اخم ریزی کرد و با  حن خندان ومعصومه ک

 متعابی گفت:

 سالم. اوکی و ی چرا؟! -

ای که با خنده از  یش چشمانش مانا با حرص نگاهش را به روی خانواده

 کردند گذراند و گفت:عبور می

خود من گیر دوتا خر ه خدا یه بازی خواستم شرکت کنم از شانس بیب -

 حشی!وواقعاً به معنای واقعی کلمه خره. اون یکی وحشیه، افتادم. یکیش 

 معصومه خندید و  رسید:

رِ او ی رو فهمیدم کیه. البد آندریاپ مث  همیشه در محضر خ -

جنابعا ی آتیش سوزونده حرصتون داده. غصه نخور یه روز میام 

 حشیِ دیگه کدوم خریه؟!کشمش راحت شی. خر ومی

آرامی بیرون داد. سعی کرد  حنش آرام  مانا  لک بست و نفسش را به



 

 

 WWW.98IA3.IR 201 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

 باشد و نا ید:

و او ین کسی هستی که بهش میگم معصومه. اصالً فکر  رو هم ت -

ها قاطی بشه. دیشب کردم زندگی روتین من بخواد با این اکشن بازینمی

که جنگ  سیاه بودیم یه زن کچ   یدا  شد رومون اسلحه کشید 

شت. یارویی که انگار وسواپ نظافت دا باور  میشه؟! ما رو برد  یش یه

هوشمون کرد تا این که صبح بیدار شدم دیدم آندر نیست یه مرد بعد بی

 غریبه هم باال سرم وایستاده.

 معصومه که شوکه و حیر  زده شده بود  بخند  را جمع کرد و با دقت

 به مانا گو  سشرد. مانا نفسی گرفت و با  حن  رزانی ادامه داد:

ها این آدم خالفکارها رو طوری توصیفش کنم؟ توی فیلمهببین چ -

خیا ه و در عین حال یکم هم شوخ دیدی که شخصیتشون خونسرد و بی

ای مث  این ها. نه هیکلی و عضلهزنن؟ یه چیزیه توی همین مایهطبع می

 ی جذابی کهورزشکارها بود نه الغر و استخونی. یه هیک  میانه. تنها نکته

ی بریتیششه والغیر. وای معصومه اصالً قلبم د داره  هاهدربار  وجو

زد که تهدید کرد و حرف میزد. یه جوری نگاه میداشت توی دهنم می

 کردم.ی وجودم حس میرو با همه

د معصومه با هیاان و اندکی هم نگرانی، با ذهنی مغشو  و کناکاو تن

  رسید:

 خواست حاال؟مد. چی میقدر رمان جنایی نوشتی سر  اوشت! بیا! این -

توانست بیش از این راز نگاه دارد و مانا مکثی کرد و دل به دریا زد. نمی
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 هیچ نگوید.

صالً خبر ندارم که من رو از کاا گیر آورده و چرا بهم اعتماد کرده  ا -

 . …و ی انگار باید خودم رو

با  با کشیده شدن ناگهانی گوشی از دستش، شانه  راند و هینی کشید که

دیدن کریس با  بخندی کج، قلبش در سینه ایستاد. کریس، با همان 

 بخند، سمت صند ی رو به روی مانا قدم برداشت و همزمان خطاب به 

 معصومه که  شت خط بود به فارسی گفت:

 دار.ی دریافت اطالعا  شما به  ایان رسید. خدانگهالم عشقم. سهمیهس -

سراسر شیطنت، صند ی را عقب سشس، تماپ را قطع کرد و با نگاهی 

کشید و در مقاب  نگاه مبهو  و مسکو  مانا، روی صند ی جا خو  

د. با کرد. موبای  را به آرامی روی میز قرار داد و به صند ی تکیه نها

 خونسردی به انگلیسی گفت:

ها  قتی گفتم درباره ی مأموریتت با کسی صحبت نکن شام  دوستو -

 شد عزیزم.هم می

دانست و نیز از آن که در همه جا حضور که کریس فارسی میما از آمانا ا

 د؟!دارد، مبهو  و وحشت زده مانده بود. آخر ناگهان از کاا  یدایش ش

ی کریسی شد که با  بخند با شک، نگاهی به اطرافش انداخت و بعد خیره

کرد. آب دهانش را قور  داد و در جایش و نگاهی مرموز نگاهش می

 . مردد  رسید:صاف نشست

 خوای؟دوباره چی می -
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کریس، چهره ی متفکری به خود گرفت و کمی به آسمان نگریست. 

 سشس ابرو باال انداخت و به آرامی گفت:

 ا سس اضافه!شاید یه ها  داگ  ذیذ. ب -

هایش نیامده بود، با همان وحشتی مانا که ذره  بخندی هم به روی  ب

 ره  رسید:کرد، دوباکه در قلبش احساپ می

 خوای؟!از من چی می -

کریس خود  را با همان  بخند خرسند  جلو کشید و انگشتانش را 

 روی میز درهم قف  کرد.

جا به کمکم احتیاج داره. شاید توی  یدا رواقع حس کردم یکی ایند -

 کردن زن خو  قلب!

ا مانا که به تازگی از بهت ظاهر شدن کریس خارج شده بود، چشمانش ر

ی او شد. همه جا حضور دارد و همه ی درشت کرد و با تعاب خیرهاندک

آمد یا مرموز؟! با نگاهی مشکوک و گیج، داند. ترسناک به نظر میچیز می

  رزید  رسید:درحا ی که صدایش می

 دونی؟!از کاا می -

 کریس با مکث، با حفظ  بخند   اسخ داد:

مام برسونی حواسم بهت قتی که مأموریتت رو به اتوبهت که گفتم. تا  -

 هست. هر  حظه!

مانا دستی به صورتش کشید تا به خود مسلط شود. نفس عمیقی کشید 



 

 

 WWW.98IA3.IR 204 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

ی کریس کرد نترپ به نظر برسد خیرهای که سعی میو بعد، با چهره

 شد. با  حن مطمئن اما مرتعشی گفت:

 هاست.جاسوپ ها ! حتماً کار اون -

 خونسرد گفت: ا نگاهی مرموزترتر کرد و بکریس  بخند  را اندکی جمع

تونی بفهمی که قدر هم سعی کنی نمیهم اعتماد کن عشقم! هر چهب -

 کنم.کار میمن دقیقاً دارم چی

مانا سکو  کرد و از این همه خونسردی در  حن کریس، آب دهانش را 

ها را به روی میزشان گذاشتند، کریس که سفار قور  داد.  س از آن

 ود را جلو کشید و آزادانه گفت:ها  داگ  ر سس خ

تونی از بین این همه آدم چیزی رو دونی که نمیود  هم خوب میخ -

 و که قراره  یدا کنی، به دست بیاری. اون  سرِ هم که فقط به فکر خ

 ین صور اگذرونیه. اگه نتونی بازی رو ببری واقعاً از  ناامید میشم و در 

 اج داری. اعتراف کن!ممکنه بزنه به سرم.  س به من احتی

عد مانا اندکی به او که خونسرد، از ها  داگش کام گرفت خیره شد و ب

 تر از قب  گفت:مسلط

 تونیم از کسی کمک بگیریم چون خالف قوانینه. این یه بازیه!ا نمیم -

ا  را قور  کریس با حوصله و طمأنینه در مقاب  نگاه منتظر مانا  قمه

 داد و بعد گفت:

ای که یک گذره. بازیین یه بازیه و بگی نگی داره خو  میآره! ا -

کنم میره.  یشنهاد میسمتش به من ختم میشه و در آخر هم یکی می
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 بیشتر بهش فکر کنی.

که گاز دیگری از ها  داگش سشس در برابر سکو  متفکر مانا قب  از آن

 بگیرد گفت:

 نار بذار! وقت بازیه.کدعواهای بچگونه رو  -

 أملی کرد و بعد با نگاه  رتردید و شکاکش گفت:مانا ت

 که قدرتت رو نشون بدی و تهدیدم کنی؟ یعنی نیومدی -

 داد: اراده  وزخندی زد و ادامهسشس بی

 م دارم مقاوم میشم.ک -چون کم -

 ا  را قور  داد و گفت:کریس  قمه

 تی که در راستای هدف من هستی نیازی به خشونت نیست.تا وق -

ها  داگش را جلو کشید و با  د ش آرام گرفته بود، ساندویچمانا که 

 نگاهی مراقب و  ر تردید به کریس، از آن گاز گرفت. ترسش به نسبت

کوبید  اما هنوز هم در حضور ریخته بود و دیگر، قلبش با شد  قب  نمی

 هراسید.این مردِ قات ِ خونسرد، می

شلوار جین تیره، بلوز  نگاهش را به روی تیپ و استای  کریس گرداند.

یقه هفت زرشکی و کت چرمی مشکی. تار موهایش چهار سانت بیشتر 

ای برخوردار نبودند. ته نداشتند و با همین اندازه، از هیچ نظم و شانه

ای هم به روی صور  ریش کم  شت اما تمیز و یک دست خرمایی

های آبی تیره و  ب-های سبزا  روییده بود. مردمککشیده و گندمی
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 آمدند.ا  میدرشت کا باسی رنگش هم، به ابروها و موهای خرمایی

کرد،  بخند کای زد و هیچ نگفت. ی او را نظاره میکریس که نگاه خیره

های شوم و مانا اما، در افکار خود غرق شده بود. از سویی کریس و نقشه

ه مرموز ، از سویی هم تهدیدی که ممکن بود هر  حظه سر باز کند و ب

رحم جانش افتد. مبادا که از مسیر منحرف شود و کریس خشمگین و بی

توانست این بازی را به سراناام طور میرا به جان خود بیاندازد. آخر چه

توانست جان خود توانست کسی را بکشد و نه میبرساند وقتی که نه می

 را به کریس بسشارد؟ دوراهی ترسناکی بود!

از روی صند ی برخاست و آن را به میز  کریس  س از اتمام غذایش،

 نزدیک کرد. در همان حال گفت:

ستراحت و تفریح کافیه عزیزم! بیا بفهمیم این زن خو  قلب کیه. ا -

 باشه؟

سشس موبای  مانا را سمت او ه  داد و بعد، به صور  دخترک نزدیک 

 ا  خیره ماند وی چند سانتی متری، در نگاه هراسیدهشد. در آن فاصله

  حنش را به آرامشی تهدیدآمیز آغشته کرد:

ی بعدی از کنی. دفعهباری باشه که خالف دستور من عم  میخرینآ -

 رحم و مهربونی خبری نیست.

ای از تحکم صدا و نگاه او به خود  رزید و بعد، سر تکان داد. مانا  حظه

ا تواند دوباره آن ترپ و وحشت رگویی که کریس، هرگاه که بخواهد می

سرِ او آرام از روی صند ی برخاست  یبه قلب مانا بازگرداند. مانا، با اشاره
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و  شت سر  را افتاد. نگاهی به دریاچه انداخت که خبری از آندریاپ 

های بلند و محکم کریس را ی قدمنیافت. بنابراین، تنها در سکو  دنبا ه

ایش طلب قدر در د ش از خددانست که دخترک، چهگرفت. تنها خدا می

 کند.ناا  می

کرد. رفت و این، مانا را نیز مابور به تند قدم برداشتن میاندکی تند می

 مانا  س از کلناارهای بسیار محتاطانه  رسید:

 بری؟ا میمیشه بدونم داری من رو کا -

 هایی که دیگر  بخند نداشتند جدی و کوتاه  اسخ داد:کریس با  ب

 ی بعدی.مرحله -

را  که باز هم سؤال بشرسد هراسید. چراکه ممکن بود کریس مانا از این

هایش را در ذهنش کالفه کند.  س زبان در کام نگاه داشت و سؤال

 حبس کرد تا خود بفهمد. به هر حال، احتیاط شرط عق  بود!

اند. مانا که باز آمد که مسیر بازگشت به هت  را در  یش گرفتهبه نظر می

داد. گویی دی به دنبال کردن کریس ادامه میمشکوک شده بود، غیر ارا

های رساند و تنها، با سؤالا  نمیکه مغز  برای تحلی  موقیت یاری

گردند؟ چه در آن وجود کرد. چرا به هت  باز میا  میبیشتر احاطه

ه دارد؟ کریس به راستی چه قصدی دارد؟ نکند بخواهد در خفا او را ب

 قت  برساند؟

که هایش ادامه داد تا آنافتاد با این حال، باز هم به گامتابی قلبش به بی

توجه به زن  شت میز کریس، از درب ورودی هت  عبور کرد و بی
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ی دوم رساند. مانا که فقط با دود ی به  ذیر ، خود را به اتاقی در طبقه

طور آن زن هیچ نگفت داشت، در سر  با این که چهدنبال او قدم بر می

 جنگید.ر و چرای دیگر، میطوو هزار چه

نفس زنان،  -ای به آن زد. مانا نفسروی دربی ایستاد و تقهکریس، روبه

های تر از کریس ایستاد و با همان میزان شک و ا بته سؤالقدمی عقب

د  بیشتر و بیشتر منتظر ماند. بسیار دوست داشت از همه چیز مطلع شو

 دید.اما باز هم سکو  را بهتر می

مو، ذهن مانا برای هر فکری شدن درب و ظاهر شدن همان زن بیبا باز 

درن  داخ  شد. ها کنار رفت و کریس بیقف  شد. سوزان با دیدن آن

وئیت مانا نیز در مقاب  نگاه خیره و وحشی سوزان، آرام قدم به داخ  س

 دار  گفت:گذاشت. سوزان درب را بست و کریس با صدای خش

 بیار ! -

طور ها روانه شد. کریس همانمر کرد و سمت یکی از اتاقسوزان اطاعت ا

 نشست خطاب به مانا گفت:که روی مب  می

 ترسی! بهت که گفتم. فعالً از خشم من در امانی.نگار از یه چیزی میا -

جا ایستاد و انگشتانش را درهم  یچاند. جو اعتماد، در همانمانا اما بی

کرد. تا ید که قلبش را فشرده میداتاق را آن قدر منفی و سنگین می

ی رن   ریده و که سوزان با زنی جوان برگشت. مانا با دیدن چهرهآن

 زخمی زن، تکیه از دیوار برداشت و ما  زده به او چشم دوخت. کریس

 سر به سمت زن چرخاند و  بخند زد.
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 اوه! زن خو  قلب هم  یدا  شد. -

 شت کمر  درهم قالب از روی مب  آبی رن  برخاست و دستانش را 

 کرد. نگاهی به مانا انداخت و گفت:

ی که وقتت رو خریدم و مابور نشدی همهتونی بعداً بابت اینیم -

وجو کنی تشکر کنی! اآلن، فقط بازی شهربازی رو به دنبال این زن جست

 رو ادامه بده!

ی بوری داشت نگاه ملتمسی به مانا کرد که مانا، اخم به زن، که چهره

 برو نشاند و بر خالف ترسی که در قلبش بود، غرید:ا

 ز از خشونت خبری نیست!فکر کردم گفتی امرو -

 تفاوتی بالفاصله جدی گفت:کریس با بی

خوای بازی رو ادامه بدی یا ن در مورد تو حرف زدم. نه بقیه! حاال میم -

 جا متوقفش کنم؟!باید همین

ی چشم گرداند. ر کاسهمانا دستش را مشت کرد و سوزان، مردمک د

 ودوئ  نگاه کریس و مانا، به این ختم شد که مانا نفسش را با حرص 

 خطاب به زن با مالیمت بگوید: وچارگی فو  کند بی

 های بازی. چیزی هست که بخوای بهم بگی؟ن مانام. یکی از بازیکنم -

 وزن که بازویش در حصار انگشتان سوزان بود آب دهانش را قور  داد 

 ا ید:ن

 دن؟تو رو هم مابور به همکاری کر -
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ی مانا بود. مانا نیم نگاهی به کریس که ی زن به روی زخم گونهاشاره

 عد گفت:بکرد انداخت و یره و جدی نگاهش میخ -همچنان خیره

 ست! میشه کمک کنی؟قضیَش  یچیده -

های زن نگاهش را به روی سوزان و کریس چرخاند و بعد با مکث  ب

 را از هم باز کرد.خشکش 

ی غمگین با سه بچه توی یک روستا به انوادهخروزگاری یک  -وزیر -

رحم بود و فقر، اون رو ناچار به فرو  کردن.  در بیسختی زندگی می

ها  دق کرد و ها  کرد. مادر جوون خانواده از درد دوری از بچهبچه

سر  یده بود، ها رو خربندی باخت. کسی که بچه در،  و ش رو توی شرط

ها ی دیگه رو به یتیم خونه فرستاد. ماهتر رو نگه داشت و دو بچهبزرگ

تر خشمگین از این که خواهر و برادر  رو از  دور بعد،  سر بزرگ

ها رو دزدید. مردی که کرده بودن، وارد یتیم خونه شد و شبونه اون

و کشت و ، دو بچه ری این قضیه شدها رو خریده بود وقتی متوجهاون

که  سر باألخره رحمی و شقاو  بزرگ کرد. تا این سر رو در نهایت بی

 یک روز از دست مرد راحت شد.

از  کریس با شروع داستان، چشم از مانا گرفته و به زن دوخته بود.  س

ای ما  و مبهو  ماند  اما آب دهانش را اتمام داستان، نگاهش  حظه

ا  را به مانا خشید. سشس، نگاه خیرهقور  داد و افکار خود را سامان ب

 داد.

 مانا با ذهنی مشغول آرام  ب زد:
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 داستان رقت انگیز! -

ای به خود ی جدیکریس از فکر در آمد. دندان بر دندان فشرد و چهره

چاره کرد و بازدمش را از راه ی زنِ بیهای تیز  را حوا هگرفت. مردمک

ید و با نگاهی ند  بیرون کشا  را از کمرببینی بیرون داد. اسلحه

 ن نزدیک شد.زطور آرام و محکم به خشن، همان

نست مانا نگاهش به دست کریس افتاد. زبانش بند آمد و هرچه کرد، نتوا

 صدا از حناره خارج سازد. شوکه شده بود. از چیزی که در ادامه رخ

داد شوکه و وحشت زده شده بود. سعی داشت چیزی بگوید تا کریس می

هایش تند شده بود و کرد. نفسا  نمیمنصرف کند اما زبانش یاریرا 

نگریست تا بفهمد چه در زد. در سکو ، تنها کریس را میقلبش تند می

 گذرد.سر  می

زن، با دیدن جلو آمدن کریس، رن  باخت و  اهایش سست شد که 

 سوزان، او را نگاه داشت. کریس در چند سانتی متری زن ایستاد. با

رحم به کنترل شده و نگاهی غرورآمیز، تهدیدآمیز و بی خشمی

 زن چشم دوخت. خیره و طوالنی! های آبی  رزانمردمک

ا ، از ترپ و وحشت زن با احساپ سردی نوک اسلحه به روی سینه

سرگیاه گرفت و ضعف کرد که بازهم سوزان او را نگاه داشت. کریس 

 آهسته، با صدای خشدار  گفت:

یزی رو جا چن داستان رو برا  تعریف کرده، یه هر کسی که ای -

 انداخته.
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زده و ما  زن  خش هایش روی صور  یخصورتش را جلو برد. هرم نفس

 شد. با جدیتی خشمگین  ب زد:می

 ود  سر به جهنم فرستاده شد.خاون مرد به دست  -

تفاو  به ا تماپ نگاه زن، گلو ه را سوی سشس  بخند کای زد و بی

کرد. مانا که تا آن  حظه خیره و وحشت زده به کریس  قلبش شلیک

نگریست، با شلیک گلو ه شانه  راند و نفس در گلویش گیر کرد. می

دست به روی قلبش گذاشت و به دیوار  شت سر  چسبید. ناباور و 

ی خون سرخ ژاکت سفید زن و تا شدن آ ود، با تنی  رزان خیره اشک

 رمقش شد.زانوهای بی

تفاو  به جسد زن چشم دوخت. کریس، را عقب کشید و بی سوزان خود

ا  کرد و آن را به درون کمربند  راند. سشس سر  را نگاهی به اسلحه

ش اندکی باالتر گرفت و سمت مانا چرخید. مانا که دستش را روی دهان

 گذاشته بود و با چشمانی خیس به زن می نگریست، با صدای کریس، به

 خود آمد.

 ی بعدی.م مرحلهوقتشه بری -

ی مانا، نگاه درخشانش را سمت کریس گرداند. ناباور، دستش را از رو

ای سرزنشگر، بغض آ ود، اندوهگین، عصبی و دهانش برداشت. با چهره

 بیش از همه شوکه، قدمی به جلو برداشت و فریاد زد:

 !ها سرگرمیته؟کشتن آدم -

ای غرنده و خشنش تر هم شده بود، با صدکریس که عصبی بود و عصبی
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 محکم گفت:

تونستم این ریسک رو بشذیرم که یک نفر دیگه هم از حضور من مین -

 توی این بازی مسخره خبر داشته باشه.

مانا با خشم بغض شکاند و در همان حال با صورتی سرخ شده از 

 عصبانیت داد زد:

  س چرا معطلی؟! من رو هم بکش! -

 اد:محکم ادامه دهایی بر هم فشرده، سشس با دندان

 کنم.ن از این  حظه به بعد حتی یک ثانیه هم برا  کار نمیچو -

ا  غلبه کرده بود، در مقاب  نگاه سرد کریس که عصبانیت بر خونسردی

ا  را بیرون کشید و آن را سمت مانا نشانه گرفت. مانا که سوزان، اسلحه

تشش قلبش  ا  را حفظ کرد. اماآمادگی داشت، نگاه سرزنشگر و شوکه

 غیر قاب  انکار بود.

چندی در نگاه هم خیره بودند تا آن هنگام که کریس، خشمش را 

حن فرامو  کرد و خونسرد شد. دوباره  بخند به  ب نشاند و با همان  

 آزاد  گفت:

 خوای زجر  رو تموم کنم؟اوه! می -

ا  را  ایین آورد و با قدومی خونسرد جلو رفت. سر  را باال اسلحه

های مبهو  مانا شد. با  حنی ی مردمکرفت و از همان باال، خیرهگ

 شرورانه ادامه داد:
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ها، بلکه زجر دادنشون هم سرگرمیمه! شاید باید با ه تنها کشتن آدمن -

 برادر  شروع کنم!

ی ما  او، احساپ نگاه مانا،  رزان و شوکه شد. کریس با دیدن چهره

ی تصنعی به خود گرفت و با شک ای متفکر یروزی و غرور کرد. چهره

  رسید:

 سیزده سا شه. درسته؟! -

 ای گیج و حیران ماند و بعد با د وا سی تشر زد:مانا  حظه

 .  …اگه کوچک -

 روا خندید. با شیطنت خطاب به مانا ابرو باال کریس عقب رفت و بی

 فت:تکان داد. گ -ا  را تکانانداخت و اسلحه

 من رو تهدید کنی. یتی نیستی کهاوه عزیزم! تو توی موقع -

ا  را به  بخندی خبیث بدل کرد ا  دوخت. خندهنگاهش را به اسلحه

 و در همان حال گفت:

 ای جز اطاعت نداره.رهجا یک نفر چان! انگار اینخدای م -

ی گر بود،  وزخندی زد و با تمسخر خیرهسوزان که تا آن  حظه نظاره

ی آزاد هدندان روی دندان فشرد و  ایین الیمانا شد. مانا از سر ناچاری، 

ای باال انداخت و شا ش را میان انگشتانش مچا ه کرد. کریس، شانه

ا  را به جیبش بازگرداند. نفسی گرفت و دستانش را  شت اسلحه

کشید به مانا ای که  یروزی خود را به رخ میکمر  قالب کرد. با چهره

 نگریست و گفت:
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 خب؟ کاا بودیم؟ -

 کثی کرد و گفت:م

 اوه! آره. داستان رقت انگیز! -

 فت:عقب رفت و خود را روی مب  رها کرد. روی آن  م داد و با  بخند گ

 چرا وایستادی؟! -

 به درب اشاره کرد و ادامه داد:

 برو و مأموریتت رو کام  کن! -

ا ، نیم نگاهی به زنِ های گره خوردهمانا شا ش را رها کرد. با مشت

 انداخت و بعد، با خشمی بغض آ ود خطاب به کریس گفت:جان بی

وقت ن کاری که بهش محکوم شدم رو اناام میدم. و ی امیدوارم هیچم -

 به اون فلش  عنتی نرسی!

سشس در مقاب  کریسی که با حرف او  بخند  را جمع کرده بود و با 

نگریست، سمت درب گام برداشت و  س از نگاهی تیز به دخترک می

ش، آن را به هم کوفت. کریس، خیره به درب بود که سوزان نفس خروج

های بسیار، با تردید، ترسان از  رزانی گرفت و  س از کلناار رفتن

 واکنش کریس گفت:

 اشت. قرار نبود بمیره.یه دختر چهارسا ه د -

کریس، به سوزان چشم دوخت. سوزان از نگاه تیز و طوالنی او، خود را 

گاهش را سمت دیگری سوق داد. کریس با خشم جمع و جور کرد و ن
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ا  را به سمتش روانه کرد. بر خالف های بلند و تهاجمیبرخاست و قدم

ی سوزان کوفت که او، روی های دقایق  یش، مشتی به گونهخونسردی

مالحظگی سوزان فریاد زمین افتاد. با صدای بم و خشدار  عصبی از بی

 زد:

ه بچه یتیم بشه اون زبون  عنتیت رو که یی بعدی قب  ایندفعه -

 بچرخون!

سوزان افتاده بر زمین هیچ نگفت و به  ارکت چشم دوخت. کریس سمت 

که خارج شود سمت سوزان درب سوئیت گام برداشت اما قب  از آن

 چرخید و با خشم غرید:

 دختر  رو واسم بیار! -

های سشس درب را باز کرد و  س از خروجش، آن را برهم کوفت. چیز

زیادی برای خشمگین شدن وجود داشت. اول آن داستان رقت انگیز که 

س ذهنش را درگیر کرده بود. دوم کالم آخر مانا که هیچ به مذاق کری

 مالحظی. خو  نیامده و سوم، این بی

فشرد و هایش را برهم میای خیس از اشک درحا ی که  بمانا با چهره

د و سرعت خود را به سوئیتش رسانکرد، به قش را در گلو خفه میه -هق

 با بستن درب  شت سر ، به آن تکیه نهاد و تا روی  ارکت سر خورد.

دستش را روی دهانش گذاشت و  لک بست. دیدن دو مرگ درست  یش 

 روی چشمانش، برای روح  طیف و دلِ نازکش زیاد بود.

را  ای که تنش را احاطه کرده بود، عصبی شا شاز گرمای بیش از اندازه
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از سر  کشید و کتش را در آورد. سر  را به درب کوفت و باز اشک 

ا  را باال بار برخاست. بینیریخت که صدای زن  موبایلش برای هزارمین

ی دهانش را قور  داد و موبایلش کشید و دم عمیقی گرفت. بزاق اضافه

هایش الی مژههایی که البهرا از جیب کتش بیرون کشید. از  شت شبنم

 ا  انداخت.گیر کرده بودند نگاهی به روی صفحه

 بغضش را فرو خورد و تماپ آندریاپ را  اسخ گفت. آندر به محض وص 

ی بتی نشاند و از او ای به روی گونهکه بوسهشدن تماپ  س از آن

 ا  خطاب به مانا گفت:خداحافظی کرد، هم زمان با برداشتن کو ه

تونی تصور  رو هم بکنی که  ی نمیخوام د ت رو بسوزونم وهی! نمی -

قدر به من خو  گذشت. چیزی تا ساعت شش نمونده. یک ساعت چه

 بندن. دارم میام هت .دیگه  ارک رو می

ا  را در خود دفع مانا از حرص  وزخند زد و سکو  کرد. طعنه و کنایه

ک کرد و غمش را فرو خورد. آندریاپ که سخنی از جانب او نشنید با ش

 که  بخند بشاشش را از  بانش کنار بزند اخم ریزی به ابرو نشاندنبدون آ

 و  رسید:

 جایی؟ا و؟ اون -

حواپ به مردی تنه زد و از او عذرخواهی کرد. سشس این صدای آرام بی

 و بغض آ ود مانا بود که با مکث در گوشش  خش شد.

 آره. -

هیچ حرف مانا با درنگی کوتاه از روی زمین برخاست و تماپ را بی
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دیگری قطع کرد. کت و شا ش را از روی زمین چن  زد و مقاب  آینه 

رمق، کتش را از چوب هایش اندکی ورم کرده بودند. بیایستاد. چشم

 رختی آویزان کرد و شا ش را روی سر  انداخت.

تر را انتخاب کند، تر و  ر امکانا دانست اگر اتاق  رنورتر، بزرگمی

ا  را کند. بنابراین، کو هرفتن به روی اعصابش می آندریاپ شروع به راه

ی به دست گرفت و سمت اتاق دیگری که درست، سمت چپ آینه

روی درب، قرار داشت و تنها امکاناتش، یک تخت دو طبقه ی روبه

شد، کوچک به رن  شیری بود راه افتاد. اگر آندریاپ وارد سوئیت می

انا ماتاق خود. که ا بته، اتاق سمت چشش اتاق مانا بود و سمت راستش، 

 درب کشویی چوبی داشت و اتاق آندر از هیچ دربی برخوردار نبود.

یک سوئیت جمع و جور شام  دو اتاق در دو طرف آن. همین و بس! 

ی ها باال رفت و نگاهش را به شمارهآندر سو  زنان با خونسردی از  له

تشان ایستاد و متعاب روی درب سوئیها گرداند. روبهدرج شده روی درب

خاند به کلیدی که روی آن به جا مانده بود خیره شد. با شک کلید را چر

 و درب را باز کرد. سر  را داخ  برد و با مکث صدا زد:

 مانا! -

مانا که سر  را در با شت سفید  فرو کرده بود، با شنیدن صدای 

 شت  ی آندریاپ، سر  را بلند کرد و آرام در جایش نشست.مردانه

 گوشش را خاراند و بلند گفت:

 جام.من این -
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راه آندر که از حضور مانا مطمئن شده بود، داخ  شد و درب را بست. هم

با کلید، جلو رفت و نگاه کناکاوی به دو طرفش انداخت. سمت راست 

ی دوم تخت قاب  هیچ نبود و سمت چپ،  اهای آویزان مانا از طبقه

 د و خندان جلو رفت. گفت:تشخیص بود. گردنش را صاف کر

 اوه دختر ایرانی! -

ی چشم گرداند و از نردبام فلزی آبی رن  تخت مانا مردمک در کاسه

ی او،  ایین آمد.  ا روی زمین گذاشت که آندر با دیدن صور  ورم کرده

 سکو  کرد. نگاه کناکاو و شکاکش را یک دور به روی چشمانش گرداند

 و بعد با اخم  رسید:

 کردی. چیزی شده؟باری که دیدمت داشتی تفریح مینآخری -

 مانا دست به نردبام گرفت و با کنترل بر احساساتش  اسخ داد:

مون خوشایند بود. معما رو  یدا کردم. توی ه. حداق  امروز برای یکین -

  اکت من چیزی که بهش مربوط باشه  یدا نشد. میشه  اکتت رو بدی؟

 م  رسید:ای اخم آراآندریاپ با ذره

 کسی اذیتت کرده؟ -

گر او چشم دوخت و بعد،  وزخند تلخی زد و مانا کمی به نگاه  رسش

برای رفتن به سرویس بهداشتی که کنار اتاق خود  بود از آندریاپ 

 گذشت. در همان حال با اوقا  تلخی گفت:

   مهمه.یه جوری نشرپ که انگار برا -
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چ گرفت و او دیگری بردارد از م که قدمآندر عصبی دست او را قب  از آن

را چرخاند. مانا با اخمی غلیظ به نگاه خشمگین آندر خیره شد که 

 آندریاپ غرید:

ون تشنم باشم و ی حیوگذره مین هر چیزی که توی فکر  میم -

 نیستم!

 با شد  دست او را رها کرد و بلندتر با تأکید گفت:

 عوضی نیستم! -

رعت سا تا این حد خشمگین ندیده بود، به مانا که تا به حال آندریاپ ر

ها گونه مسائ ، خط قرمز او بودند و نسبت به آننتیاه گرفت که این

داد. با یادآوری کریس و قتلی که  یش رویش رخ حساسیت نشان می

ا  را از درون سوزاند. داد، بار دیگر اشک چشمانش را  وشاند و بینی

 تر گفت:تر و مالیمتر شد. آهستهمآندریاپ با دیدن خیسی نگاه او، آرا

 شده؟حرف بزن! چی -

ا  را مانا بغض شکاند و صورتش را  وشاند که آندریاپ ما  ماند. کو ه

 به سرعت روی زمین انداخت و دو دست او را از صورتش  ایین کشاند.

ا سر مانا را بلند کرد و با گرفتن دو طرف صورتش خیره در چشمانش ب

 مکث  رسید:

کنی غیر روی کردم؟ فکر میکنی زیاده! نکنه به خاطر منه؟ فکر میهی -

 قاب  تحم  شدم؟

ترین مشکلش مواجه شده بود، غیرارادی به خنده افتاد. مانا که با کوچک
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عش را باال کشید و دستان آندریاپ را  س زد. با صدایی که از بغض بینی

 و خنده آمیخته شده بود گفت:

 و ی...تونه این باشه. می -

هایش آمده بود با عالمت سؤال ی او  بخند محوی به  بآندر که از خنده

 به او نگریست که مانا با تکان دادن سر  ادامه داد:

 خیال!بی -

در سشس به تندی، به آندر  شت کرد و به سرویس بهداشتی  ناه برد. آن

شماری شک  گرفته بود، با درگیری فکری های بیکه در سر   رسش

ا  را روی ا  را برداشت و اخم آ ود سمت اتاق خود راه افتاد. کو ه هکو

 ا  را از تنش بیرون کشید.آن تخت دو نفره گذاشت و هودی

که آبی به رویش  اشید و بر خود مسلط شد، از سرویس مانا  س از آن

ر بهداشتی بیرون آمد. ابتدا سرکی به اتاق خود کشید و بعد سمت آند

 -ا در حال تعویض رکابی مشکین رنگش دید. کمی خیرهچرخید که او ر

 خیره نگاهش کرد و بعد، نفسی گرفت و رویش را سمت آینه برگرداند.

 ورم صورتش کاهش  یدا کرده بود.

 خواستی.فکر کنم  اکت من رو می -

مانا با صدای بم آندر به خود آمد و سر به سمت او چرخاند. رکابی سفید 

ا  بدون تغییر مانده ای تیرهوار جین سورمهجذبی به تن داشت و شل

بود. مانا نگاهش را از روی موهای مواج طالیی او گرفت و خیره در 

هایش را به روی  اکت نگاهش تکیه از دیوار برداشت. آرام مردمک
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 چرخاند. سری تکان داد و آن را گرفت.

 چی  یدا کردی؟ -

 اسخ داد:  ها با صدایی آهستهمانا با بیرون کشیدن عکس

 داستان رقت انگیز! -

ی متفکر و کناکاوی به خود گرفت. حق آندر دست به سینه شد و چهره

 طور به دست آمده است؟دانست که چنین چیزی چههم داشت! چه می

ها را یکی  س از دیگری مانا روی مب  چرمی زیر آینه نشست و عکس

د. تمام نشده بوکنار زد. عایب آن بود که هنوز کارشان با این  ارک 

ی بازی  لی استیشن بود که باالی آن ستهدسه، عکس دو  -عکس چهار

 شد.ای دیده میچنین نوشته

ها  رو باز کن!  یدام کن! بازی کن! کلید رو به دست بیار! شمچ -

 حقایق معما رو از داستان رقت انگیز به دست بیار! برنده شو!

 ت. معترض گفت:مانا  وزخند زد و آندر ابرو باال انداخ

ی ی اون توضیحاتی که دربارهاال نوبت  لی استیشنه؟  س همهح -

 . …ارزشمند بودن وقتم داده بودم چی؟ گفته بودم که

 و  رید:اخیال سریعاً میان کالم مانا بی

 دونن. این به خاطر منه نه تو.ها این رو میروم با ! من گیمرم و اونآ -

ها روی مب ، برای ز انداختن عکسسشس از رو مب  برخاست و  س ا

 چر  زدن به سمت اتاقش گام برداشت و گفت:
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 ها  باشه.ی تو و کتابدرباره همیشه که نباید -

ی آندر قطع حوصله، درب کشویی را چفت کرد که مسیر نگاه خیرهبی

ها کسعشد. آندر کمی فکر کرد و بعد، شانه باال انداخت و با مرتب کردن 

 :وار گفتزمزمه

 خب آره. -

که با هزار فکر و خیال که مانا، با وجود آندو ساعتی گذشته بود تا آن

خوابش برد، از سر و صدای بیرون از اتاقش چشم گشود. چند ثانیه 

هایش را باز و بسته کرد و بعد، کش و قوسی به تنش داد. روی تخت  لک

بلند نشست و مشکوک، گو  تیز کرد. صدای آشنای آندریاپ آن چنان 

 خواند.بود که گویی آواز می

ی دوم تخت  ایین  رید که رگ  ای راستش گرفت. چهره مانا، از طبقه

ی آندریاپ، درهم کشید و چندی به  ایش نرمش داد که صدای مردانه

 نازک شد.

 کنم.تیکَت می -با همین چاقو تیکه -

 ود.مانا با چشمانی درشت شده اخمی از گنگی کرد و درب اتاقش را گش

ی خود تر به گو  می رسید. با صدای مردانهبار واضحصدای آندر این

 گفت:

 شون بده دختر ایرانی!نبیا جلو! جرئتت رو  -

ی  رسشگر ، سر  را سمت سرویس بهداشتی مانا با همان چهره

های حمام، قضیه را به او چرخاند. صدای برخورد قطرا  آب به کاشی
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 لوتر رفت.فهماند. دست به کمر نهاد و ج

ترسم؟ تو و اون چاقوهای قالبی و بچه گونَت کر کردی من از تو میف -

 ی من هیچی نیستین.های هوشمندانهدر برابر حقه

مانا ابتدا از این که شخصیت و رفتارهای آندریاپ، به راستی چون 

ی متأثری به خود اراده خندید و بعد، چهرهمانِست، بیها می سربچه

 سینه شد.  وست  بش را جوید و گو  ایستاد. گرفت و دست به

خواست تو رو از نده بودنت رو هم مدیون منی. اگه من نبودم کی میز -

 اون اره برقی ناا  بده؟

ی حمام شد. ی درب بستهمانا با نگاهی معترض و چشمانی درشت، خیره

 صدا گفت:بی

 هان؟ -

که  به درب چسبانددیگر صدایی از آندر بلند نشد. مانا گوشش را آرام 

گفت ی آندریاپ در گوشش  یچید. به آرامی چیزی را میصدای آهسته

 که مانا دست و  ا شکسته چنین فهمید:

 آره. من بردم! -

ی تمسخرآمیزی کرد و ناگهان به درب کوفت که آندر در میان مانا خنده

های روی موهایش، شانه  راند و سمت درب روی گرداند. مانا کف

 ما خندان گفت:معترض ا

 ها رو مستقیم نمیگی آقای برنده؟!چرا همین -
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ن آندر که غافلگیر شده بود کمی مکث کرد و بعد دهان برای  اسخ داد

گشود که سر  زیر قطرا  آب قرار گرفت و کف موهایش را تا روی 

 صورتش سرازیر کرد. به سرعت  ب بست تا کف تلخ وارد دهانش نشود و

  اسخ مانا را بدهد. این، باعث شد نتواند

ای زد و ابرو باال انداخت. سشس به حمام مانا با  یروزی  بخند گشاده

 شت کرد و تصمیم گرفت که کنسول  لی استیشن را  یدا کند. ساعت 

ی مشکینی که خود از هشت و نیم شب گذشته بود که آندریاپ با حو ه

ی خیس را با آن  وشانده بود سو  زنان از حمام خارج شد. موها

 ا  بر خالف همیشه در هم گره خورده بودند و نظم نداشتند.طالیی

 ومانا که مشغول راه انداختن  لی استیشن بود با صدای سو  ریتمیک 

مالیم آندریاپ، سر چرخاند. آندر خشک کردن موهایش را با کاله 

 خیره به کنسول متعاب  رسید: ا   ایان داد وحو ه

 کاا بود؟! -

هم  ریعی به سرتا ای او انداخت و بعد، فوری چشم برداشت.مانا نگاه س

های بازی به کنسول با استفاده از بلوتوث  اسخ زمان با وص  کردن دسته

 داد:

 زیر تختت. -

ا  زیر میز آندر نگاهی به تختش انداخت و بعد سری تکان داد. کو ه

ستشاچه  ایین تلویزیون بود. قدمی به جلو برداشت که مانا خاا ت زده د

ی بازی از دستش روی میز افتاد. صدای برخورد آن به میز، شد و دسته
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 ای نواخت و گفت:تر  کرد. آندر تک خندهدستشاچه

 خوام کیفم رو بردارم.آروم با ! فقط می -

ا  را از کنار  ای مانا بردارد. مانا نفسی گرفت و سشس خم شد تا کو ه

ده بر نت آمیزی کرد و زانو زی شیطنیم قدم عقب رفت که آندر خنده

ا  را گشود. نگاه کای به مانا  ارکت، با طمأنینه و آرامش زیپ کو ه

انداخت که مانا رویش را به سرعت برگرداند و با دست به سینه تک 

 ای کرد.سرفه

هایش را بیرون کشید. قصد کرد برخیزد که آندر نیشخندی زد و  باپ

را درهم کرد. مانا از این صحنه به  ا ی میز خورد و چهرهسر  به  به

ا  آزاد نشود. آندر قهههایش را برهم فشرد تا قهخنده افتاد اما  ب

ای به مانا، از زیر میز های خندانش را جمع کرد و با نگاه حرصی ب

 بیرون آمد و گفت:

 راحت با  بخند! -

اه ا  را کنترل کند. بنابراین دست جلوی دهان نگمانا نتوانست خنده

گر در ا  را آزاد کرد. آندر  وفی کشید و سرزنشصدا خندهداشت و بی

 سکو  به مانا خیره شد. مانا با  حن خندانی گفت:

 ی صدام بزن!هر موقع  باسا  رو  وشید -

ی خروج او شد. سشس، آندر با مسخرگی دست به کمر گرفت و خیره

دندان آسیابش هایش را با حرص روی تخت انداخت و زبان به روی  باپ

  غزاند.
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رده خطاب ک "دختر ایرانی"اندکی بعد، مانا با صدای آندریاپ که او را 

یاپ بود، به همراه موبای  و  اکتش از اتاقش خارج شد و به اتاق آندر

شلوار  رفت. آندر ابروهایش را صاف کرد و مانا، نگاهش را یک دور به روی

سمت کنسول رفت و اسشر  مشکی و تیشر  طوسی او گرداند. سشس 

 راه اندازی آن را تمام کرد.

 تا حاال سول کا یبر بازی کردی؟! خب! به من بگو -

ی گنگی ای ناآشنا به گوشش خورد، چهرهآندریاپ که احساپ کرد واژه

 به خود گرفت و  رسید:

 سول؟! -

های مانا همزمان با بیرون دادن نفسش سر  را تکان داد. یکی از دسته

 آندریاپ گرفت و به فارسی زمزمه کرد: بازی را سمت

 خدا به خیر کنه. -

 بلندتر ادامه داد:

 ست. بگیر!ای دو نفرهیه بازی مبارزه سول کا یبر! -

ی انگشتان مانا آندریاپ با اخمی ظریف و محو دسته را گرفت و خیره

ا  انداخت. به دستهی تلویزیون راه میشد که بازی را بر روی صفحه

 گیج  رسید:نگریست و 

 . …نظر  چیه قبلش بگی -

 تر گفت:دسته را تکان داد و آرام
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 رد؟با کدوم کلید چه کاری میشه ک -

ای زد و چند دقیقه را صرف توضیحاتش کرد که در مانا  بخند دوستانه

ی تفهیم، سر تکان داد. مانا آخر آندریاپ دم عمیقی گرفت و به نشانه

یانگووا را برگزید. آندر ود، کارکتر شها را گشود و برای خ یست شخصیت

ی هایش کشاند و چشم ریز کرده، اندکی به صفحهزبانش را روی  ب

هایش را از روی کارکترها گرداند و در تلویزیون نزدیک شد. مردمک

ی خشنودی به خود گرفت و شخصیت کیلیک را انتخاب نهایت، چهره

 کرد.

ی مردابی داشت که با یک ال های کارکتر شینگووا، موهایی به رن  قهوه

های بنفش، سفید و آبی که به ای با رن بنفش تزئین شده بود. نیم تنه

ای بنفش و روی آن، یک کت کوتاه سِت هم  وشیده بود. گردنبند حلقه

 شرتک به رن  آن. سالح او، شمشیر  بود.

ی شینگووا، کیلیک با زخمی به روی در مقاب  ظاهر ظریف و دخترانه

ای، رسید. موهای  خت و نیمه بلند قهوهتر به نظر میا ، خشنهگون

ی راستش. تنها ای برای شانهی بنفش و زره فلزی باپ و شلوار  وشیده

 سالح او، چوب ووشوی سرخ رنگی بود که به دست داشت.

ی عرضی تخت شان، عقب رفتند و  بههای بازیهر دو به همراه دسته

یک ویدئو آغاز شد. ویدئویی که مکا مه و نشستند. بازی، با شروع 

ندریاپ آرجزخوانی دو کارکتر را نشان می داد. مانا نیم نگاهی به نیم رخ 

 انداخت و گفت:
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 زنه.بینی؟ کیلیک مث  توئه. فقط حرف میمی -

ی کارکتر شینگووا بود با صدای مانا  وزخندی زد و آندریاپ که خیره

 گفت:

 ث  تو نیست.ردی اصالً ماما اینی که تو انتخاب ک -

 سشس زمزمه کرد:

خیال  سر. طوری این جیگر رو بزنم؟ بیتره. آخه من چههتر و جذابب -

 . …انصراف بده و باها 

 مانا میان کالم او  رید و با خنده گفت:

 خفه شو! -

ی که آندر  بخند کای زد و نیم نگاه شیطنت آمیزی به مانا انداخت. باز

  که به خود بیاید توسط مانا ضربه خورد و گاردشروع شد، قب  از آن

نواخت وقفه ضربه و حرکت میدرن  و بیداد. بی ایین آمد. مانا امان نمی

 کاست. آندریاپ معترض صدا بلند کرد:و از جان کیلیک می

 کن! صبر کن!  عنتی... مانا! هی، هی، هی! صبر -

ر و ا چهره ای ناباومانا با خنده شخصیتش را عقب کشاند که آندریاپ ب

 معترض گفت:

 قته که بازی نکردی؟وچه مرگته دختر؟ چند  -

 مانا دوباره خندید و گفت:

تونم! جا ا بته که میشاید توی واقعیت نتونم بهت آسیب بزنم و ی این -
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 حواست رو جمع کن!

ی بازی، آندریاپ به های دستهبا  غزیدن انگشتان مانا به روی دکمه

ز را معطوف مبارزه کرد. گارد خود را نگاه داشت و ا سرعت حواپ خود

ای با ی چرخشیدر ی مانا جلوگیری نمود. سشس، ضربههای  یضربه

ی  یروزی هیاان زده ی شینگووا نواخت. به نشانها  به  یکرهاسلحه

 دادی زد و گفت:

 ن  عنتی نشون بده چی داری!همینه مرد! به ای -

دیگر جنگیدند و و همراه با آندریاپ، با یکمانا با شد  بیشتری خندید 

 رجز خواندند.

دانست. مانا ها را نمیها و کلککار بود و بسیاری از تکنیک آندریاپ تازه

ی اول را به نفع خود تمام کرد. اما به قدری مهار  داشت که دو مبارزه

آندر که همچنان به خود اطمینان داشت، دست از تمسخر برداشت و 

ی سوم و چهارم را بُرد. مانا که مبارزهنه عم  کرد تا آنهوشمندا

خواست که  یروز بازی باشد چرا که دوست نداشت شاهد نمی

ی ی آندریاپ شود. بنابراین، مبارزهسرخوردگی و شکستن غرورِ مردانه

 تر گرفت و اجازه داد تا آندریاپ  یروز شود. نام را آسان

 وارهایش به رخ کشید و مانا،ا با داد و هها  را چون  سربچهآندر  یروزی

 با خنده سکو  کرد و سر به طرفین تکان داد.

 باشه آندریاپ! تمومش کن! -

 آندر هیاان زده روی تخت نشست و با خشنودی گفت:
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 همه چیز بهترم یا نه؟ بهت ثابت شد که توی -

ریاپ ندآمانا با تمسخر ابرو در هم  یچاند. بعد خندید و سر تکان داد که 

  بخند غرورآمیزی زد و سر به سمت تلویزیون چرخاند.

 هی! -

د د،  بخنمانا رد نگاه او را دنبال کرد. با دیدن ویدئویی که آغاز شده بو

تر شد. کیلیک، با خستگی و رخو  سمت شینگووا که ا  آرامگشاده

 یچید گام برداشت. با کمک چوبش، روی زمین افتاده بود و به خود می

ای میانشان آغاز شد و زانو زد و سر  را در آغو  گرفت. مکا مهکنار ا

ی یک نیروی قدرتمند شیطانی قرار داد کیلیک، تحت سلطهکه نشان می

دو  گرفته است که به او فرمان داد به شینگووا آسیب بزند. وگرنه، آن

 دیگر بودند.عاشق یک

ک سامانش اش شینگووا که این موضوع را متوجه شد، با همان حال نا به

هایش ریخت و کیلیک، عاشقانه آغاز کرد. مانا چندبار  لک زد و مردمک

ی ویدئو بود متعاب را به درب و دیوار سوئیت گرداند. آندریاپ که خیره

 و معترض گفت:

 کنی؟شوخی می -

ا رسر به سمت مانا چرخاند و خطاب به او که همچنان با نگاهش سوئیت 

 کرد  رسید:متر می

 دونستی؟میتو  -

 مانا آرام سمت او چرخید و آهسته  اسخ گفت:
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 قریباً! خود  کیلیک رو انتخاب کردی.تخب... آره.  -

 آندریاپ انگشتانش را میان موهایش فرو کرد و نا ید:

  عنتی! چرا باید اآلن بفهمم! -

هایش را برهم فشرد و با حس سرخوردگی مانا که به خود گرفته بود،  ب

 :انداخت که آندریاپ ناگهان سر بلند کرد و بلند گفت سر  را  ایین

 زدمش!دونستم عشقمه که نمیاگه می -

د و شمانا ابرویی باال انداخت و به آندر چشم دوخت. تصور غلطش اصالح 

ا  به خنده افتاد. آندر نفسش را فو  کرد و ی گرفتهبعد، چهره

 وار گفت:زمزمه

 امروز روز بدشانسی منه! -

ه بار، خبر از مبارزایان یافت و باز، ویدئوی دیگری آغاز شد. اینویدئو  

ا  را کشته بود، راهی سفری نبود. کیلیک اندوهگین از آن که معشوقه

انا و طوالنی شد. در سفر، با افراد زیادی به مکا مه  رداخت که برای م

ز اآندریاپ معلوم کرد قصد دارد آن نیروی شیطانی را از خود براند. 

گذشت تا به مقصد برسد. در این راه، با ها میها و رودخانهها و کوهتدش

بلند  مردی جوان و خشن به نام گِرُو برخورد کرد که موهایی  خت و نیمه

ای به همان رن  به تن کرده بود. چشم به رن  آبی داشت و زره  وشیده

 چشش با یک چشم بند بسته و نگاهش، خشمگین بود.

 مانا فوری گفت:

 کنم باید باها  بانگی. بده به من!من فکر می -
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دستش را سمت دسته دراز کرد که آندریاپ دسته را  س کشید و 

  رسید:

 چرا؟! -

 مانا  اسخ داد:

 تونم شکستش بدم. بده!ن تاربَم از تو بیشتره. من میمچون  -

 آندریاپ با تمسخر  وزخند زد و مصمم کلید شروع مبارزه را فشرد.

 ی هستم که تو رو شکست داده.  س تماشا کن!و من کس -

 :مانا  وفی کشید و با کالفگی، کفری به بازی خیره شد. در دل غرید

 دم ببری.  سرِ جوگیر!شحاال خوبه من باعث  -

افتاد، به همان رحمانه به جان کیلیک میهر قدر گرو قدرتمند بود و بی

ا  اه متمرکز و خیرهنگ شد. آندریاپ بااندازه از جان کیلیک کاسته می

ی مشکی را محکم های دستهاخم غلیظی بر چهره داشت و دکمه

 فشرد. مانا سریعاً گفت:می

 بازی. بده به من!داری می -

ی کیلیک آندریاپ به او توجه نکرد. مانا نگاهش را میان جان باقی مانده

 و گرو گرداند و بعد در میان صدای بازی بلند گفت:

 ثلث رو با اِل یک، فشار بده!هر وقت گفتم م -

آندر باز هم هیچ نگفت اما به محض شنیدن صدای مانا، هر دو دکمه را 

ی جان کاهی فشرد که کیلیک، گویی که جان دوباره گرفته باشد ضربه
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به تن گرو کوفت و او را عقب راند. با عقب رفتن گرو و کاهش ضرباتش، 

مانا نیم نگاهی به  بخند  آندریاپ اخم باز کرد و  بخند به  ب نشاند.

هایش به آندریاپ انداخت و  بخند زد. سشس، تا آخر مبارزه با راهنمایی

 آندریاپ یاری رساند.

ی داد مبارزهمبارزه اول  ایان یافت و ویدئویی آغاز شد. این نشان می

دومی در کار نیست. کیلیک، سمت گروی آسیب دیده گام برداشت و از 

ای میانشان شک  گرفت که خبر از کارکتر مکا مهباال به او نگریست. 

ای سرنوشت ساز که اگر با شکست مواجه داد. مبارزهقدرتمند دیگری می

ی بعدی صعود کنند. اما اگر  یروز توانستند به مرحلهشد، هرگز نمیمی

توانستند به صندوقی دست یابند که حاوی اطالعاتی برای شدند، میمی

 گر بود.سلطهشکست دادن آن نیروی 

ی آندریاپ که متوجه شده بود، سری تکان داد و کلیدی را برای ادامه

 جوید، نفس عمیقی کشید و گفت:بازی فشرد. مانا که  وست  بش را می

 حساپ شد! -

ا به آندریاپ که همین نظر را داشت، نگاهی به مانا کرد و بعد، دسته ر

 آندریاپ آرام گفت:سمت او گرفت. مانا متعاب به آندر نگریست که 

جا ببر! باید این بازی  عنتی رو ارزه!  طفاً ما رو از اینه ریسکش نمیب -

 ببریم.

دانست منظور آندریاپ از بردن بازی، قدر  ذهن بود یا مانا دقیق نمی

سول کا یبر! اما همراه با تکان دادن سر ، دسته را گرفت و در جایش 
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ای مخوف و که با قلعهکرد تا آن ها گذرجا شد. کیلیک، از صخرهجابه

ها گذشت و در خفا، به درون ساختمان سشیدرن  مواجه شد. از نگهبان

قلعه نفوذ کرد. همان  حظه، گِرا ت، مردی عظیم جثه و میان سال با 

ریش و موی بلند سشید و صورتی  ر خش، جلوی راه او را گرفت و 

 ان داد.ی آسیب زا توسط شمشیر  نشخشمش را با یک ضربه

تند به روی  -هایش را تندطور که مردمکمانا که غافلگیر شده بود، همان

گرداند، از گرا ت عقب کشید. گرا ت خطاب به کیلیک دسته و صفحه می

 گفت:

 زَ ! نگو که بهت هشدار نداده بودم.خب! تشیع جنا -

هایش گذشته بود. بازی سول کا یبر از تمام آن تفریحا  و بچه بازی

بعدی   ارک و مکان -یک    عبور حاوی اطالعاتی مهم میان ارو ا حال،

 رفت.به شمار می

ای طوالنی آغاز شد. جن  طاقت فرسایی بود. مانا مبارزه  س از مکا مه

هایی که بلد بود استفاده ها و فنکرد که از تمام تکنیکبسیار تال  می

اما به همین های کارکتر کیلیک را به رخ گرا ت بکشد کند و مهار 

هایش را به زانوهایش ها، آرنجآسانی نبود. آندریاپ نیز مانند مضطرب

 تکیه نهاده و با  ایش روی  ارکت آبی رن  ضرب گرفته بود. زیر  ب

 کرد:زمزمه می

 بزنش! -

جان کیلیک زرد و رو به  ایان بود اما گرا ت، آبی و همچنان مملو از 
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هایش به بیرون راند که از میان دندانای انرژی! مانا عصبی غر  دخترانه

نفس زد. گرا ت به او نزدیک شد  -رمق، نفسکیلیک بر زمین افتاد و بی

و  وزخندی به  ب نشاند. مانا با خشم دسته را فشرد و آندریاپ ضرب 

  ایش را متوقف کرد.

 باختی؟! -

ا به ه رداد اما به واقع، باخته بودند. دستتند فشار می -مانا کلیدها را تند

روی تخت  ر  کرد و سر  را در دستانش گرفت. آندریاپ که 

 هایش درشت شده بود بلند گفت:چشم

 واقعاً باختی؟! -

 مانا نا ید:

 متأسفم. تقصیر من بود. -

بغض کرد و ناچار ماند. فکر  سمت کریس  رواز کرد. حال او را هم 

آمد؟ ا  میآمد؟ چه بر سر خانوادهناامید کرده بود. چه بر سر  می

 ی او زد و گفت:ای به شانهآندریاپ کفری ضربه

ه همین زودی عقب کشیدی دختر ایرانی؟! قرار بود شکستش بدی ب -

  س بیا و تمومش کن!

 مانا  وزخند تلخی زد و سر بلند کرد. با  حنی تند گفت:

ی رو تموم کنم؟ بازی تموم شد! ما باختیم آندریاپ. دیگه حتی چ -

 ی بعدی.ز این  ارک  عنتی بریم مرحلهتونیم انمی
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 ار باالآندریاپ نگاه متعابش را آرام کرد و  بخند زد. ابروهایش را چندب

 انداخت و دسته را سمت مانا گرفت. با آرامش گفت:

کنی که کامالً شکست خوردیم! و ی انگار کارکتری هان  س فکر میآ -

 یم بشه.که تسلتر از اینه که من با هوشمندی انتخاب کردم قوی

ی دوم آغاز شده بود. مانا با شک سر  را سمت تلویزیون گرداند. مبارزه

 یک آن نور امیدی در قلبش روشن شد. هیاان زده با انگشتانی  رزان

درن  جن  را آغاز کند دسته را از دست آندریاپ کشید و قصد کرد بی

 :ی او گذاشت و گفتکه آندریاپ دست بر روی شانه

 س عمیق بکش! آروم با ! هیاانی تصمیم نگیر!هی! نف -

که به او بنگرد، دم عمیقی گرفت و قلبش را آرام کرد. او مانا بدون آن

تری برای بردن داشت. کریس! کلید شروع را فشرد ی بزرگاکنون انگیزه

و در مقاب  گرا ت قرار گرفت. همچون قبلی، جن  سختی به نظر 

کرد. هر دم راهنمایی مینسکو   رسید. اما این بار، آندریاپمی

گفت که مانا، کیلیک را به کدام سو ببرد و از کدام سو رساند و میمی

ای را بگیرد! با این حال، گرا ت هنوز هم ضربه بزند و جلوی چه ضربه

  .تر بود. اما نه مانند سری قبقوی

د، ها جان کمی در بدن داشتنی دوم درحا ی که جفت آنبنابراین، مبارزه

به حساسیت قاب  توجهی رسید. آندریاپ کمی به مغز  استراحت داد 

هایش را از نو گرفت. بدین صور ، مانا با آخرین ضربا  و بعد، راهنمایی

 سهمگینش،  وز گرا ت را به خاک ما ید.
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*** 

ا  را های درون گا ریی افکار کریس که عکسبا صدای اریک، رشته

 نشست،  اره شد.عتی را به تماشا میورق میزد و برای هر کدام، سا

 کریس! -

کریس که روی مب  آبی درون اتاق سوئیتش  م داده بود سر از گوشی 

بیرون کشید و به سمت اریک گرداند. با دیدن دخترک ترسان و رن  

ی اریک شده بود، ای که مچ ظریفش اسیر انگشتان مردانه و کشیده ریده

 با خیرگی گفت:

 تونی بری!می -

ریک اندکی به کریس چشم دوخت و بعد، سری به تأیید تکان داد و ا

 دست دخترک را رها کرد.  س از خروج او، کریس  بخندی زد و از جای

ا  را درآورده بود و حال،  باپ آستین بلند برخاست. کت چرم مشکی

ا  مانده بود. به دخترک نزدیک شد و جلوی رویش یقه هفتی زرشکی

ندکی با ترپ خود  را عقب کشید که کریس، ذره زانو زد. دخترک، ا

 ا  نکاست.ای از نگاه مهربانانه

ا او که احتمال می داد دخترک انگلیسی نیاموخته باشد، به آ مانی ب

 آرامش و عطوفت گفت:

 ی. کسی اجازه نداره اذیتت کنه.الزم نیست بترس -

 -بزهای سدختر هیچ نگفت و آب دهانش را فرو فرستاد. کریس مردمک

ا  را یک دور به روی صور  سشید و موهای حنایی او چرخاند و بعد آبی
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با شعف دستی به گیس نرم او کشید. سشس به نگاه بغض آ ود دختر 

 چشم دوخت و با اندوه و تأسف گفت:

ادر  زن خیلی خوب و خو  قلبی بود عزیزم. مطمئنم که اآلن توی م -

 کنی؟نمیطور فکر گذرونه. اینبهشت داره خو  می

دخترک، بغض ترکاند که کریس با شرمندگی، سر او را در آغو  کشید 

 و روی موهایش را بوسید. جهت آرام کردنش، زمزمه کرد:

 دونم.دونم. میشیش! می -

دم عمیقی گرفت و سر دخترک را فاصله داد.  بخند مهربانی به روی 

های نهدخترک  اشید و با انگشتانش، صور  خیس او را عاری از دا

بلورین اشک کرد. سشس برخاست و با گرفتن دستش به نرمی، تا روی 

 مرده و نرم گفت:ش -تخت هدایتش کرد. در همان حال با  حنی شمرده

 یف کردن دارم.های جذابی برای تعرکنی اگه بگم چه قصهاور نمیب -

شید و دختر را با ناز و نواز  به زیر  تو برد و خود، در کنار  دراز ک

مای تنش را در آن سردی هوا، نثار وجود  کرد. دخترک، از شوک گر

 خبر مردن مادر ، الل شده بود.

ی روزی روزگاری  سری توی شهری از شهرهای زیبا و خارق ا عاده -

کرد.  سر ی اصلیش به همراه نا دریش زندگی میبرزی  دور از خانواده

ها رو به خاطر که فقط چهارده سال داشت، بر خالف نا دریش که آدم

ها و کرد، دل رحم و د سوز بود. روزها رو با گ کارهای بدشون تنبیه می

های مختلف رو یاد خوند و زبانها درپ میکرد و شبها سشری می روانه
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شد از ترپ خشم گرفت. اون عاشق علم و طبیعت بود و ی مابور میمی

از هر شروری نا دریش، در خفا کار  رو اناام بده. چون نا دریش 

رحمانه تنبیه ترین اشتباهاتش، بیشرورتر بود و اون رو به خاطر کوچک

 کرد.می

ای  ی یه چیزی وجود داشت که اجازه نداد  سرک این ماجرا،  حظهو -

ها تر از اینه که به این زشتیدونست دنیا بزرگناامید بشه. اون می

و  دیده بود. اون ا خواص متفابهای رنگارن  رو محدود بشه. اون گ 

ای نداشتن. حتی خوندن و هیچ غصههایی رو دیده بود که آواز می رنده

هایی که توی قفس زندانی ی  رندهتونست صدای خندهها میبعضی وقت

ی مورد عالقش کاکادو بود. یه طوطی سفید که شدن رو بشنوه.  رنده

داد. هو  زیاد ، او ین چیزی بود که  سر رو تحت تأثیر قرار 

هایی که هر کدوم طرح خاص و منحصر به فرد خودشون رو  روانه

ها رو هاشون خیابونهایی که عاشق هم بودن و با عاشقانهداشتن. زوج

ها بود. خیلی کردند. راستش رو بخوای، خیلی بیشتر از اینزیباتر می

دادند و باعث چیزها بود که دنیای بیرون رو برا  خارق ا عاده نشون می

شدند که امید  رو از دست نده و خو  بین باشه. اما خب... خوبی یم

 هم گاهی اوقا  کم میاره عزیزم.

ای، دهانش آرام گرفت و فکر  مشغول شد. گویی که متیو، برای  حظه

داند. از عصر تا به حال، به این بیش از یک فلش از زندگی کریس می

ا برای او بازگو کرده اندیشید که چه کسی آن داستان رقت انگیز رمی
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 کرد.است. اما هیچ به ذهنش خطور نمی

دم عمیقی گرفت و نگاهش را سمت دخترک خفته چرخاند.  بخندی به 

ا  باال کشید. سشس، غلتید و  شت به او رویش زد و  تو را تا روی شانه

 به دیوار سشید  یش رویش چشم دوخت. با یاد آن روزهای شیرین،  لک

ها تری نسبت به باقی شبی زد. شاید که شب آرامبست و  بخند محو

 شد.کرد نمیداشته باشد. و یکن هر چه تال  می

ی گرد طالیی را چرخاند و درب اتاقش را به روی خود اریک دستگیره

زد. گشود. سوزان بر روی تخت نشسته بود و با  ایش تیک عصبی می

رد و ش را باز کی کتاریک با خونسردی درب را بست و جلو رفت. دکمه

 :ی او آرام و محکم گفتخیره به کبودی گونه

 هت هشدار داده بودم که دست از  ا خطا نکنی.بفکر کنم  -

ب سوزان سر  را تیز سمت او چرخاند. کمی مکث کرد و بعد با  حن عتا

 زده ای گفت:

زنه ون غیر قاب   یش بینیه. یک  حظه با خنده و شوخی حرف میا -

تونه  حظه بعد طوری خشمگین و وحشتناک میشه که می و ی دقیقاً یک

فهممش اریک! اصالً تفاو  یکی رو بکشه. من نمیخیلی راحت و بی

قدر برا  اهمیت داشته باشن! اون ها اینکردم که بچهفکر  رو هم نمی

 کنه.هم کسی که توی یک چشم بر هم زدن قت  عام درست می

سواپ درآورد. آن را روی جا باسی اریک  بخند محوی زد و کتش را با و

انداخت و گرد کوچکی که روی آن نشسته بود را برداشت. کراواتش را 
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ی ش  کرد و آرام سمت سوزان گام برداشت. در کنار  نشست و خیره

 چشمانش گفت:

ریس مرد دمدمی مزاجیه سوزان. دیگه باید بعد چند ماه کنار ما ک -

 بودن این رو فهمیده باشی.

ی که ا  وزخند سری به طرفین تکان داد و هیچ نگفت. اما با فکرسوزان ب

ی او را داد، کام  سمت اریک که زخم گونهها در سر  جوالن میمد 

کرد چرخید و اندکی نزدیکش شد. با ا تماسی که در نواز  می

 زد گفت:چشمانش موج می

 جا بریم.اریک! بیا با هم از این -

 را کج کرد. با کالفگی گفت:اریک دم عمیقی گرفت و سر  

های روع نکن سوزان! چندبار باید تکرار کنم که من و کریس دوستش -

 ذارن.ها هم رو تنها نمیقدیمی هستیم؟! دوست

 تر ادامه داد:سشس نگاهش را به سوی دیگری انداخت و آرام

 اال که به هدفش نزدیک شده بیشتر از هر موقعی به من نیاز داره.ح -

 ید سوزان رن  باخت. معترض نا ید:آخرین ام

کنه تا به ی اجساد عبور میین فلش  عنتی چی داره که کریس از تشها -

تونه مهم باشه؟ مگه چی داخلشه قدر میدستش بیاره؟ مگه یه فلش چه

 ترسه؟قدر از نداشتنش میکه این

خیره نگاهش کرد و  -حسش را به سوزان داد. اندکی خیرهاریک نگاه بی
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 گفت: بعد

 ا ت نکنی!بهتره توی کارهای کریس دخ -

ی سا م او را نواز  کرد. دستش را بلند و با  شت انگشتانش، گونه

های ذهنش را  بخندی به رویش زد و نزدیکش شد. سوزان، سؤال

ی کراوا  اریک را ش  کرد. هنگامی که حواپ خامو  گرداند و حلقه

هوشی باقی مانده ین تیر بیاریک کامالً معطوف سوزان شد، سوزان، آخر

 د.را از زیر با شتش چن  زد و گردن اریک را مورد اصابت آن قرار دا

نفس  -ای آرام دست به تیر گرفت و عقب کشید. سوزان نفساریک با نا ه

 زنان از روی تخت برخاست و گفت:

 متأسفم اریک! -

ه اریک، آخرین نگاهش را به او انداخت و بعد،  لک بر هم گذاشت ک

ا  و چک کردن خشاب آن، به معطلی، با برداشتن اسلحهسوزان بی

 سر و صدا هت  را ترک گفت.سرعت و بی

*** 

ا  با گرا ت هیاان زده مانا که هنوز هم بابت  یروزی در آخرین مبارزه

و  رانرژی بود،  س از خواندن نماز  به سرعت سمت آندریاپ که با 

 کرد بازگشت.بتی چت می

 رسیدی؟ به جواب -

آندریاپ سر از موبای  باال آورد و نگاهی به سرتا ای مانا انداخت. هنوز 

های تیره رن . های عصر را به تن داشت. همان  باپهم همان  باپ
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ا  را روی میز کنار تخت خونسردانه بدون خداحافظی از بتی، گوشی

آرام سمت  -طور که آرامگذاشت و برخاست. دست به سینه شد و همان

 داشت  اسخ داد:مانا گام بر می

 ه من توی تیم باشم و به جواب نرسیم؟!مگه ممکنه ک -

کننده  این حام از اعتماد به نفس و خودبرتربینی، دیگر برای مانا کالفه

 ن، خندید و گفت:داد. بنابراینبود و او را حرص نمی

 یشه بگی چی فهمیدی؟منه ممکن نیست. حاال  -

 به موهایش کشید و به تلویزیون نزدیک شد. آندریاپ با غرور دستی

 اه.خبر بد! باید بگردیم جنگ  سی -

 مانا اندکی گیج نگاهش کرد و بعد چشم درشت شده  رسید:

 باید برگردیم؟! -

 درواقع نه! -

 ی گیای ابرو در هم  یچاند که آندریاپ با اندکی فکر گفت:مانا به نشانه

ی الین رو به   سیاه و درهکه جنگ وورتنبرگ یه جنگ  ملی داره -

قدر شلوغ ذاره. اما نگران نبا ! اونها و افراد بومی به نمایش میتوریست

 بری نباشه.کنم از اره برقی خهست که تضمین می

 مانا متفکر دست به سینه شد و گفت:

 طور این رو فهمیدی؟میشه بگی چه -

 آندریاپ نفسی گرفت و گفت:
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ی بازی توی ه دیدن ادامهب  عایبت رو خب، وقتی که تو اون عباد -

 . …او ویت قرار دادی و من مابور شدم تنهایی صندوق رو  یدا کنم

برو "ی ی چشم گرداند و دستش را نمادین به نشانهمانا مردمک در کاسه

ا  را ی جملهگرداند که آندریاپ مکث کرد و ادامه "سر اص  مطلب

 چنین گفت:

طور تونسته معمای مد نظر  رو که بازی چهآم... خب برام سؤال شده  -

وارد سول کا یبر کنه. اما اگه فرض رو بر این بگیریم که یک هکر 

 ای دارند.رفهای یا یه برنامه ریز ححرفه

 مانا کالفه دستی به صورتش کشید و گفت:

 آندریاپ! چی توی صندوق بود؟ -

ا  بخندی آندریاپ که شیطنتش گ  کرده بود، به میز تکیه نهاد و ب

 شیطنت آمیز گفت:

 تونستی بمونی و خود  بفهمی!می -

ه بدخترک، یکه خورده به او نگریست و بعد نگاهش را تیز کرد و قدمی 

 آندر نزدیک شد که آندریاپ فوری گفت:

 ها  توی صندوق بود.باشه آروم با ! عکس -

هایش ا  را با مکث آرام کرد. هر بار که آندریاپ با حرفمانا چشم غره

کرد شرط بندی و قرارشان در کتابخانه گذاشت، قصد میسر به سر  می

بار هم، هیچ نگفت و فقط، سمت بست. اینرا یادآور شود اما باز، دهان می

 ی بازی چرخید.صفحه
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 جدی  رسید:

 ؟ای هم فهمیدیچیز دیگه -

 آندریاپ که غرق در افکار خود، بُعد خشمگین و وحشی مانا را مورد

ا  از فکر خارج داد، با صدای دخترانههای رکیکش قرار میحرف عنایت

 شد و جواب داد:

 . …نه. اما -

 حنی  متفکرانه تکیه ا  را از میز گرفت و نگاهش را به  ارکت دوخت. با

 که گویی سخت در حال تازیه و تحلی  است گفت:

تر وی اون داستانی که برام تعریف کردی گفته شده بود که  سر بزرگت -

تونیم جواب خواهر و برادر  رو از یتیم خونه دزدید. از همین سرنخ می

تر مانوئ  و های معما رو بدیم. کودک ربا، برادر بزرگخیلی از سؤال

ما فلوراست. چرایی دزدیدنشون هم که مشخصه! خواهر و برادر  بودن. ا

شکوکه ی وا دینشون مکار رو کرده و چه چیزی دربارهطور ایناین که چه

 هنوز مشخص نیست.

 مانا که مانند او در فکر فرو رفته بود،  س از مکثی طوالنی گفت:

بین آخرِ معما گفته بود در نهایت جونیور فرار کرد. جونیور از کاا ب -

ی مرگ وا دین این خواهر و برادر فهمیده که یه چیز مشکوک درباره

تر؟ و اصالً چرا زرگا سر رسیدن  سر ببطور همزمان شد وجود داره و چه

 فرار کرد؟!

مانا کمی به او نگریست و بعد هیچ  اسخی برای سؤا ش نیافت. سعی 
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دانست. آندریاپ کالفه چنگی به کرد تمرکز  را جمع کند اما واقعاً نمی

 موهایش نواخت و گفت:

 های بعدی باشه.وابش توی مکانجخیله خب! شاید  -

 ی که دران داد و بعد آشفته از شرایطمانا ناامید از یافتن  اسخ، سری تک

 آن بود گفت:

 آندریاپ! من یه  یشنهاد دارم. -

 آندر منتظر و  رسشگر به او نگریست که ادامه داد:

ردا آخرین روزه و سه مکان مونده. این به خاطر اینه که وقت زیادی ف -

 مانمونرو توی کتابخونه و جنگ  گذروندیم. از این به بعد باید خودمون ز

 رو مدیریت کنیم.  س... نظر  چیه همین امشب راه بیوفتیم؟!

کرد تا او دل می -ی خود فرو رفت. مانا دلآندریاپ اندکی در اندیشه

ها ی نبود آنکرد تا کریس متوجه یشنهاد  را بشذیرد. با خود گمان می

رای بشود، به مقصد خواهند رسید و در امان خواهند ماند. این را راهی 

دانست. در نهایت، آندریاپ که وقت را تن  دید، دن از کریس میدور ش

ا تبا  یشنهاد او مؤافقت کرد و مانا خوشحال و راضی، به اتاقش رفت 

 وسایلش را مرتب کند.

دانست که کریس به محض فهمیدن چنین خبری، چه اما چه کسی می

 کرد.یعکس ا عملی خواهد داشت؟! شاید، مانا باید بیش از این احتیاط م

ی ماشین به فضای تاریک و برهو  جاده مانا مضطرب از شیشه

هایش اسیر بود اما نه به نگریست. ناخن بلند شستش میان دندانمی
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قصد شکسته شدن و یا جویده شدن. تنها حضور داشت تا مانا، تیزی و 

هایش بکشد. نگاهش نگران و آشفته بود. هر چند بلندای آن را به  ب

کرد که ای کا  هرگز نمود و آرزو میر خود را سرزنش میبادقیقه یک

آمد چه؟ اگر داد. اگر به مذاق کریس خو  نمیاین  یشنهاد را نمی

 کرد چه؟ا  او را قانع نمیبهانه

ی موزیک نوستا ژیک آندریاپ نیز، در سکوتی که با ریتم آرام و آهسته

ش و متیو. به ه فلاندیشید. بآمیخته شده بود، به نهایت این بازی می

ها گذشته بود؟ آن فلش حاوی چه وصیت  در  و کریس. چه میان آن

شد؟ هنوز هم، چیز مهمی بود که باید در برابر کریس محافظت می

های اطرافش در شد که اصالً، کریس و آدمگاهی درگیر آن میفکر  گه

د کردند خواستند؟ چرا تنها با مانا برخورها چه میآن جنگ  و از جان آن

ها نو از خود ، فقط سعی داشتند اطالعا  بگیرند؟ چرا آقای ایکس با آ

 همکاری کرده است؟

دادند و بان  جواب، در سر  جوالن میهای بیتمام این  رسش

زدند. مانا که از استرپ بیش از حد، د ش به خار  افتاده بود و می

ت تا حال برادر  آمد، نگران موبایلش را برداشنفسش به سختی باال می

که کریس با نبود او مواجه شود و بخواهد ترسید از آنرا جویا شود. می

ای خبر و ناگهانی تهدید  را عملی کند. مشخص بود که در هر نقطهبی

ا  راحت است. بزاق آدم دارد و دسترسی به مانی، برادر سیزده سا ه

پ نیم نگاهی ی دهانش را قور  داد و دمی عمیق گرفت. آندریااضافه
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تفاو ، خمیازه کشید. مانا، با شنیدن صدای سمت او حوا ه کرد و بی

ی زیادی داشت، نفسش را با ی مانی که هنوز تا بم شدن فاصلهکودکانه

آسودگی فو  کرد و خواهرانه، احوال برادر  را  رسید و خبر از خانواده 

 گرفت.

 محکم دستی به افتادند.می کمَک روی هم -هایش کمَآندریاپ،  لک

جا شد. سشس شیشه را اندکی  ایین هایش کشید و در جایش جابهچشم

اپ را داد تا باد سرد به سر  بخورد و خواب از چشمانش بگریزد. مانا تم

ا  را سمت آندریاپ چرخاند. اندکی مکث به قطع کرد و نگاه خسته

 ی بور او کرد و بعد گفت:روی چهره

 برا  خوبه. بزن کنار! یه چر  کوتاه -

 آندریاپ با گیای سمت مانا نگاهی انداخت و بعد با مکث  اسخ داد:

 نه. الزم نیست. -

 ا  را تکرار کرد و از آندریاپ،مانا که مقاومت او را دید مکرراً توصیه

خیال شد و شانه باال انداخت. تری شنید. بیهمان را با صدای محکم

 د:رویش را سمت شیشه برگرداند و زمزمه کر

 هر طور راحتی. کَج بحث! -

ا  را به شیشه تکیه نهاد و  لک بست تا اندکی از اضطراب سشس  یشانی

ی درونش بکاهد. اما افکار  به قدری  ر سر و صدا بودند که به او، اجازه

های مختلفی که ممکن بود دادند. مدام حا تای آرام گرفتن نمی حظه

های متفاو  را یک دور امتحان  یش بیاید را در ذهن تاسم و مکا مه
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خواست آماده بشود که در برابر هر حرف کریس، چه کرد. شاید میمی

 جوابی بدهد.

داد. چهار نام مسیر طی شده بود و ساعت، دو نیمه شب را نشان می

ی کافئین داری که از ا  را با نوشیدن قهوهآندریاپ که خواب آ ودگی

کرد، نگاهی به مانای غرق کنترل می های بین راهی خریده بودفروشگاه

در خواب آرام انداخت و باز، به جلوی راه تاریک  یش رویش چشم 

دوخت. نزدیک به سه و نیم صبح، به مقصد رسیدند. همه جا تاریک، 

ر دمسکو  و مخوف بود. نگاهی به اطراف انداخت و بعد، از سرمایی که 

ش را بیشتر کرد. هر شینی حرار  بخاری ماتنش افزایش یافته بود درجه

کرد. چرخاند، هوپ خواب میبار که نگاه سبز  را سمت مانا می

که اثر کافئین را از تنش بزداید، بطری شیری که بنابراین، برای آن

هایش به خریده بود را سر کشید و بعد، نیم ساعت بعد درحا ی که  لک

 خبری سشرد.روی هم بودند، ذهنش را به دست بی

کردند و در ی سوئیت سر و صدا میهایی که دم  نارهشکصدای گنا

خوردند، الی ها ساخته شده بود، دانه میهایی که مخصوص آنالنه

های کریس سبک خواب را باز کردند. کریس که سحرخیز قهاری  لک

بود، اندکی در همان حا ت به ساعت کوکی روی میز عسلی خیره شد و 

دادند، برخاست. روی ش صبح را نشان میهایی که شبعد، با دیدن عقربه

تخت نشست و چشمانش را ما ید. احساپ خوبی داشت  احساپ 

سرزندگی و نشاط. امروز روز آخر بازی بود و اگر مانا برنده میشد، به 
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 یافت. فلشش دست می

آرام، سمت دخترک چرخید که او را در خواب عمیق دید.  بخندی به 

ه به یرون رفت که اریک را آشفته تکیه دادرویش  اشید و بعد از اتاق ب

چهارچوب درب اتاقش دید. کریس با دیدن او، یکه خورده سر تا  ای 

نظمش را از نظر گذراند و بعد، مشکوک شد. اریک نگاهش را باال بی

کشید و به کریس دوخت. دستش را مشت کرد و از بهتی که در آن 

ای نامعلوم خیره به نقطه اد و بعدزد خارج شد. صاف ایستدست و  ا می

 ای نامشخص، محکم گفت:به روی وسیله

 سوزان فرار کرد! -

 کریس اندکی نگاهش کرد و بعد، با همان شکی که در نگاهش به غلیان

مگین افتاده بود تند جلو رفت و اتاق اریک را از نظر گذراند. بُعد خش

 وان فشرد وجود  ابتدا در ذهنش نمود  یدا کرد. کریس، دندان بر دند

و وارسی کرد. سشس، جلوی درب جای سوئیت ر -با همان افکار، جای

 سرویس بهداشتی ایستاد. اریک به او نگریست و گلوی خشکش را با آب

هیچ اخمی، نگاه تیز  را به اریک دوخته تر کرد. کریس که بیدهانش

هایش را بر هم سابید و  بهایش را برهم میطور که دندانبود، همان

فشرد، قدمی سمت او برداشت. تنفسش، چون یک گاو نر وحشی بود. یم

آور  یش صدا. اریک برای شکاندن آن سکو  خفقانداغ، با شد  و بی

 قدم شد.

 کنم. یدا  می -
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کریس  لک بر هم گذاشت و چند دم عمیق برای  س زدن خشمش 

ما اکشید. سوزان چندان مهم نبود که خشم او را بیش از این برانگیزد 

هراسید که در  ی این فرار، خیانت جریان داشته باشد. کریس، از این می

اریک که خیا ش آسوده شده بود، آرام به اتاقش بازگشت تا هر چه 

ا ، سوزان را از زیر سن  تر، کت بر تن کند و با برداشتن اسلحهسریع

 ای را دیدهم زمان با گشودن درب سوئیت، مرد رن   ریده بیرون کشد.

 من افتاد که -کرد. مرد با دیدن اریک، به منکه برای زن  زدن تعل  می

 کریس به داد  رسید.

 بیا داخ ! -

ی کریس، از جانش از چا ه به چاه افتاده بود. صدای محکم و گرفته

کاست. اریک مشکوک اخمی کرد و خود را کنار کشید.  رسشگر، به 

 لبه کرده بود خیره بهکریس نگاه کرد که او، درحا ی که بر خشمش غ

 اریک با  حنی دستوری گفت:

 زنده بیار ! -

ی او به سوزان را دید، متوجه شد که باید تنهایشان اریک که اشاره

بگذارد. سری تکان داد و بعد، از کنار مردی که جرئت داخ  شدن 

ا  نداشت به تندی و با قدومی محکم و بلند گذر کرد. کریس نگاه جدی

 ت. به برزیلی گفت:را به مرد دوخ

 طمئن شو که جا  توی ویال امن باشه!توی اتاقه. م -

هایی سست داخ  شد. کریس مرد با نگاه  رزانش سری تکان داد و با قدم
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دید. باری بود که او را در وحشت میمشکوکانه نگاهش کرد. این او ین

ا  خم چشم ریز کرد و به قامت  رزان او نگریست. سر  را روی شانه

که او، درست ا  نشاند. با یادآوری آنای اخم روی  یشانیرد و ذرهک

دهد، بیش از  یش ها را گزار  میست که اخبار دوربینهمان کسی

 مشکوک شد.

 صبر کن! -

گرفت، با این تر میمرد که با هر قدم فاصله گرفتن از کریس، د ش آرام

ا  تا روی شانیصدا قا ب تهی کرد. با قلبی کوبنده و عرقی که از  ی

 غلتید، غیر ارادی ایست کرد اما نچرخید.ا  میشانه

طوری خوام فکر کنم که این وحشتت طبیعیه و ی تا به حال اینیم -

 ندیده بودمت  وئیز! بچرخ!

ت.  وئیز که کمر  خم شده بود، با مکث آرام چرخید و سر  ایین انداخ

هن  بود. کریس ا  همای زمخت و زخمیسر کچ  و براقش با چهره

مه هت.  وئیز از این آرام جلو رف -نگاهی به سرتا ای او انداخت و بعد آرام

ی او توانست سر ا بماند. کریس سینه به سینهنزدیکی او، به سختی می

 ایستاد و درحا ی که یک سر و گردن از او باالتر بود آرام گفت:

 به من نگاه کن! -

کشت تا   خود  خود  را میاندیشید که ای کا وئیز با خود می

که به دست کریس بمیرد. آب دهانش را به سختی قور  داد و سر باال آن

کرد نگاهش روی نگاه آرام اما مشکوک کریس گرفت. به سختی سعی می
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ثابت بماند اما ترپ، به قدری برایش ملموپ بود که ناخودآگاه 

یش از چرخیدند. کریس خشدار و بهایش در جهت دیگری میمردمک

 حد آهسته  ب زد:

هایی که من برای به حرف کشیدن دارم واقعاً جذاب و جا ب و ر -

 هستن و ی قطعاً نه برای تو.  س بهتره خود  حرف بزنی.

های خشونت که نکند کریس بخواهد یکی از آن رو  وئیز از ترپ آن

 آمیز را اجرا کند تند نا ید:

 . … ارتنر  و .. اون دخترِاون... اون... اون دختر. -

خبر سکو  کرد و این سکو ، صبر کریس را تمام کرد. ناگهان و بی

ی انگشتان یک دستش را بند گلوی  وئیز کرد که او مابور شد خیره

ا  باعث شد نگاه خشمگین کریس شود. کریس با نگاه خیره و غرنده

 اراده در دهان بچرخد.زبان  وئیز بی

 جا رفتن.ز ایناون دخترِ و  ارتنر  دیشب ا -

های آبی و هایش را برای هضم این گفته، روی مردمککریس مردمک

ترسیده ی  وئیز گرداند. گویی،  تکی بر سر  کوبیده بودند. انتظار  را 

طور نداشت و این، برایش گران تمام شده بود. از فکر خارج شد و همان

جلو قدم  فشرد، محکم بهی  وئیز الغراندام را میچارهکه گلوی بی

عقب رفت و بعد، کریس  -برداشت که  وئیز تحت تأثیر فشارهای او عقب

داد و او صورتش او را به دیوار چسباند. در حا ی که گلویش را فشار می

زد، صورتش را جلو برد و هرم داغ تنفسش را روی رو به کبودی می
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 صور   وئیز  خش کرد.

ز با صدایی آرام اما خشدار و رمق  وئیهای بیبا نگاه تیز  خیره به چشم

 خشمگین غرید:

 کردی؟! س تو دیشب چه غلطی می -

توانست حرف بزند و نفسش بند آمده بود،  لک بست که  وئیز که نمی

ان کریس دوز خشمش باال رفت و طاقتش سر آمد. هر اندازه که فرار سوز

ر داهمیت نداشت، فرار مانا برایش گران تمام شده بود. ذهن خونسرد  

مین رو، هاز ابتدا به جانش افتاده بود زانو زد. از  برابر این همه خشم که

 و بعد، کریس همزمان با نعره زدنش،  وئیز کم جان را از دیوار فاصله داد

ار با قدرتی که از شد  عصبانیت به دست آورده بود، سر او را به دیو

بار اد و اینکوفت. خون، روی سفیدی دیوار نقش بست. سر او را فاصله د

 زدیکی بود کوفت.نی میزی که در همان به گوشه

 وئیز دیگر جان در بدن نداشت و کریس هنوز خشمش خا ی نشده بود. 

هایش به روی هم قف  شده بودند، ی دندانطور که فکش به واسطههمان

ایش نفس زنان ره -چندین و چندبار سر او را به میز کوفت و بعد، نفس

خا ی شده بود و آرامش از بهر کشتن  وئیز به  کرد. حال، خشمش

 وجود  جاری شد.

توجه به جسد خون آ ود  وئیز سمت قف  فکش را گشود و با تنی آرام، بی

بطری نوشیدنی روی میز قدم برداشت و خونسردانه، آن را سر کشید. 

 کرد؟ذهنش حوا ی مانا  رسه زد. با او باید چه می
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ت بایلش را از جیبش خارج نمود. به سرعبطری را روی میز کوبید و مو

ی اریک را گرفت و منتظر  اسخ دادنش ماند. در همان حین، خم شماره

یده شد و سوئیچ ماشین  وئیز را از جیب شلوار او بیرون کشید. با  یچ

 شدن صدای بم اریک در گوشش، تند و سریع گفت:

 کاایی؟ -

اسخ ب  از هر اقدامی  اریک که به تازگی ماشینش را روشن کرده بود، ق

 داد:

 کنم.دارم حرکت می -

راند، شد و سوئیچ را به جیبش میطور که سمت اتاق روانه میهمان

ه قضیه را به طور خالصه برایش شرح داد و از او خواست که خود را ب

 جلوی درب هت  برساند. سشس تماپ را فوراً قطع کرد و نگاهش را از

، از دختربچه اما دنبال دخترک گشت. ا  باال کشید و بهروی گوشی

ای قائم شده ی کریس ناگهانی برخاسته بود و حال، در گوشهصدای نعره

ی برهم ریخته ی  تو، اخم رزید. کریس از ندیدن او و الیهو به خود می 

وجوگرانه چشم گرداند. با بسیار محو و ریزی به  یشانی نشاند و جست

ی درب نیمه باز کمد ش را خیرهذهنی متفکر و جسمی آرام، نگاه

دیواری کرد. نفسش را آسوده خاطر بیرون داد و جلو رفت. درب را 

یره نگاهش خ -خبر از هم گشود که با دیدن دخترک، نشست و خیرهبی

 کرد.

تر شد. کریس، زد، به خود  رزید و جمعدخترک که قلبش در دهانش می



 

 

 WWW.98IA3.IR 257 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

 دستش را سمت او دراز کرد و با آرامش گفت:

ی دیگه تا جایی که متأسفم که ترسوندمت. قول میدم تا چند دقیقه -

 میشه از من فاصله بگیری.

دخترک نگاه مرددی به دست او انداخت و بعد با  بخند کریس، آب 

 دهانش را قور  داد. دست در دست گرم او گذاشت و از کمد خارج شد.

های نه تار موکریس که هنوز هم نشسته بود، سر  را بلند کرد و مهربانا

 ی دخترک رن   ریده را صاف کرد. سشس گفت:برهم ریخته

خوام های رنگارنگه. میهای بازیگو  و گ ایی که میری  ر از  رندهج -

 ازشون مراقبت کنی. باشه؟

تر شد و دخترک با مکث سری به تأیید تکان داد که  بخند کریس عمیق

ون از به همراه خود به بیربعد برخاست. کت چرمش را به تن کرد و او را 

که اتاق برد که نگاهش سمت  وئیز روانه شد. به سرعت قب  از آن

. دخترک او را ببیند عقب کشید و به تبع، دختر هم به عقب کشیده شد

 کریس فوری به او گفت:

که به جایی بخوری؟ ها  رو ببندی و راه بری بدون اینلدی چشمب -

. نظر  چیه خالفش رو بهم  سش بر میام بندم من بهتر از تو ازشرط می

 ثابت کنی؟

د ی  سر تکان داد و فهمید، باز هم بیدخترک که معنای کار او را نمی

بعد کریس از او خواست که چشمانش را ببندد و حرکت کند. از سویی 

مراقب بود که به واقع به جایی برخورد نکند و از سویی دیگر هم 
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نش را نگشاید. به درب که رسیدند حواسش جمع بود که ناگه چشما

سریعاً آن را گشود و بعد، دخترک را خارج کرد و نفسش را بیرون داد. 

کلید سوئیت را برداشت و درب را  شت سر  بست. جلوی او ایستاد و 

 ها، سر به تعظیم فرود آورد و گفت:چون شاهزاده

 م  رنسس! انگار شما رو دست کم گرفته بودم.تبریک میگ -

ی دخترک جا خو  های ترک خوردهی نرمی روی  بخره، خندهباأل

ایت کرد که کریس نیز  بخند دندان نمایی زد و او را تا  ایین هت  هد

ا  زدود و دم عمیقی گرفت. با صدای اریک که کرد.  بخند را از چهره

 نام او را بر زبانش راند، به  شت چرخید و خیره در نگاهش گفت:

 ای فرعی بشی دوست من.باید سرگرم کاره -

اریک نگاهش مشکوک و سوا ی شد که کریس با اشاره به هت  با تکان 

 سر ، ادامه داد:

ود  ترتیب جسد  وئیز و اون زنَ رو بده! این دختر رو هم بسشر به خ -

 مارسلیا!

که کریس همراهی او را آ ود از آناریک با بیرون دادن نفسش اخم

ک چرخید و با بوسیدن ریس سمت دخترخواست سر تکان داد که کنمی

 موهایش گفت:

 قدر خو  قو م!فهمی که چهحاال می -

حرف، سشس سوئیچ ماشین  وئیز را به دست اریک سشرد که اریک نیز بی

ای به ی دوستانهسوئیچ ماشین خود  را به کریس داد. کریس ضربه
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خارج شد و ای نگاه به چشمانش، از ارو ا ارک ی او زد و بدون ذرهشانه

توجه به خود را به بورگوارد مشکین و تمیز رساند. فرز و سریع، بی

تفاو  به معدود افرادی که آن سرمای هوا، کت و بلوز  را درآورد و بی

ا  را تن کرد و نیم  ا توی حوا ی بودند، بلوز آستین بلند نوک مدادی

د و هایش را در ساک کوچکش مرتب کرمشکینش را  وشید. سشس  باپ

 با بستن زیپ آن، فوری  شت فرمان نشست.

رِ مانا که سه ساعت قب ، از صدای آالرم موبایلش برخاسته و با دردس

ه و وضو گرفتن در آن هوای بسیار سرد، نماز صبحش را کنار جاده خواند

ی آندریاپ های آشفته س از آن دوباره خفته بود، حال از صدای نا ه

ی آندریاپ شد. اخمی به چهره کرده ی صور  عرقچشم گشود. خیره

م نشاند و مسکو  به او نگریست که آندریاپ، ناگه با هینی کشیده چش

 گشود و در جایش صاف نشست.

 مانا دست بر روی قلبش گذاشت و نا ید:

 ترسیدم! -

که گاه  ریشانش را به اطراف دوخت و بعد از آننفس زنان، ن -آندر نفس

ستما ی د  فو  کرد و  لک بر هم نهاد. مانا دمانا را دید، نفسش را با ش

ا از جا دستما ی روی داشبورد چن  زد و آن را سمت آندریاپ گرفت. ب

 نگرانی  رسید:

 خوبی؟ -

آندر سری به تأیید تکان داد و دستمال را با تشکر از او گرفت. عرق روی 
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 صورتش را  اک کرد و گفت:

 دیدم.خوبم. خواب می -

رد و بعد ا برای دانستن آن خواب وهم انگیز سرکوب کا  رمانا کناکاوی

ش موبایلش را به دنبال دیدن ساعت روشن کرد. با دیدن ساعت نه، قلب

ایست کرد و جانش سرد شد. دستشاچه سر بلند کرد و از آندریاپ 

  رسید:

 چند ساعت طول کشید تا برسیم؟ -

 آندریاپ که بهتر شده بود اندکی فکر کرد و  اسخ داد:

ای. دوازده حرکت کردیم. سه و نیم رسیدیم. با یک توقف بین جاده -

 طور؟!چه

 ای گرفته نا ید:چاره و آشفته دست به سر گرفت و با چهرهمانا بی

 وای خدا نه. -

که  س از نماز خوابش برده بود  عن و نفرین اندکی بر سر خود بابت آن

؟! از رکت کردن نداشتفرستاد. این فرار چه فایده وقتی تفاوتی با صبح ح

که بیش از این وقت را هدر دهد ابتدا هم اشتباه کرده بودند.  یش از آن

 خطاب به آندریاپ تند گفت:

 یم. باید همین اآلن شروع کنیم.خیلی عقب افتاد -

آندریاپ دستمال را در سط  آشغال کوچک ماشینش انداخت و با تکان 

طور که هایشان، همانتن کو هسر ، از ماشین  یاده شد. هر دو با برداش
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کرد، در جنگ  بکر  ارک ملی هایشان رقص بخاری در هوا ایااد میبازدم

 ایید و حواسش جای اطرافش را می -غرق شدند. مانا نگاه نگرانش جای

 گفت:های آندریاپ نبود که می ی حرف

ی یوناه که شد به کلبهو ین عکسی که توی صندوق بود مربوط میا -

 اطرافه. مانا! همین

ه قدم مانا دندان از  ب جدا کرد و سر به سمت آندریاپ گرداند. از او س

فاصله داشت و جهت حرکتش هم سوی دیگری بود. آندر مشکوک چشم 

 ریز کرد و گفت:

 خیلی نگران به نظر میای. -

 مانا خنده ی تصنعیِ د وا سی کرد و گفت:

 چیزی نیست. -

ای به مسیر درست اد و بعد با مکث اشارهآندر به آرامی سر  را تکان د

 کرد. گفت:

 از این سمت. -

حرف و آرام  شت سر مانا که د شوره امان از آرامشش بریده بود بی

هایش را در جیب هودی آندریاپ به حرکت درآمد. آندریاپ که دست

ای سر  را به اندیشید،  حظهسبز خود فرو کرده بود و به کابوسش می

ای بعد سر بلند کرد که با دیدن قامت  ایش داد و  حظههای زیر برگ

درن  ایستاد. به سبب شان، بیی کریس در هشت متریبلند و مردانه

جوید به آندر برخورد کرد که رفت و  ب میآن، مانا که  شت او راه می



 

 

 WWW.98IA3.IR 262 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

ا  ا  نگریست. د هرهسر  را باال آورد و یکه خورده، به موهای طالیی

کرد، به نهایت خود که رد نگاهش را دنبال  س از آنافزایش یافت و 

رسید. د ش، هری  ایین ریخت و جان از تنش ربوده شد. زبانش بند آمد 

آمد، سر  را کج کرد و نگاه و رن  باخت. کریس که به نظر خونسرد می

 آرامَش را به مانا دوخت. مانا در ذهن خود خطاب به خدایش نا ید:

خدا. خدایا خود  نااتم  م خدا. به دادم برپبدبخت شدم. بدبخت شد -

 بده!

دید، شوکه شده بود و بار بود کریس را از نزدیک میآندریاپ که او ین

نگریست که کریس  بخند زنان جلو آمد. مانا که تنها مسکو  به او می

عاد ش را از دست تعقب رفت که  -اختیار عقبجلو آمدن او را دید، بی

هایش  رزید که کریس ای کرد و مردمک. تنش رعشهداد و بر زمین افتاد

ی آندریاپ در شوک مهابا مشتی به گونهتر شد و بعد بینزدیک و نزدیک

 فرو رفته کوفت و او را به درختی در همان حوا ی کوبید.

حرف، چون آرامش قب  از طوفان، با زدودن  بخندی که بر  ب سشس بی

ا  را دور بازوی مانای  رزان نهداشت، خم شد و با شد  انگشتان مردا

زند، گره زد و با خشونت بلند  کرد. مانا که کم مانده بود زیر گریه ب

خواست نفس در سینه نگاه داشت و درد دستش را نادیده گرفت. می

 حرفی بزند و ا تماسی کند اما زبانش بند آمده بود.

رد کرده بود، ی درخت برخوآندریاپ که دردآ ود بر زمین افتاده و به تنه

بهتش را کنار زد. خطاب به کریس که مانا را به دنبال خود، با قدومی 
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 کشاند گفت:محکم و کوبنده، بلند و مردانه، خشن و عصبی می

 کریس! -

  کریس با  یچیده شدن صدای آندریاپ مانا را با خشونت رو به جلو ه

رن  دت آندر چرخید. بیخبر ناگهان سمحرف و بیداد و خود، بی

ای که در دست داشت را سمت آندر نشانه گرفت و بعد از مکثی اسلحه

ا بکوتاه، دو گام به سمتش برداشت. هر دو دستش را به اسلحه گرفت و 

 صدای خشدار و تهدیدآمیز  غرید:

 !نوبت تو هم میشه آندریاپ  یشر -

ی او را به هوا فرستاد که مانا، شلیکی به مچ  ای آندریاپ کرد و نعره

وحشت زده دست بر روی دهان گذاشت و با دست، بدن سست خود را به 

تفاو  به آندریاپ که از درد به خود درخت تکیه نهاد. کریس بی

 رخید و بازویش را چن  زد.چ یچید، سمت مانا می

کریس که مانا را با خود به مقصدی نامشخص  نفس زنان به -آندر نفس

ا ش برخیزد اما از درد طاقت نبدکشاند چشم دوخت. قصد کرد به می

هایش ای از الی دندانفرسای مچش، باز بر زمین افتاد و نعره ی خفه

دانست که ها برساند. تنها خدا میآزاد کرد. بعید بود بتواند خود را به آن

 کریس با این حام از خشم و عصبانیت، با مانا چه خواهد کرد.

و بدنش از ترپ و وحشت  مانا که ضربان قلبش روی دور تند رفته بود

های خیس از اشکش، خطاب به کریس  رزید، با ذهن نگران و چشممی

نگریست و فشار ای جدی و عصبی جلوی رویش را میکه با چهره
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 کرد نا ید:ا  تن  میانگشتانش را دور بازوی نحیف دخترانه

 کریس! -

ا که باالجبار های محکم و بلند  ادامه داد. مانتوجه، به قدمکریس اما بی

 داشت بغض شکاند و بار دیگر ملتمسانه نا ید:تند قدم بر می

 کریس!  طفاً! -

نت به هنوز به مقصد نرسیده بودند که کریس با صدای مانا، او را با خشو

ی مستحکم درختی در همان نزدیکی ه  داد و خیره در سمت تنه

ی ش به تنهش را به کنار گوشا ، جلو رفت و دستی رن   ریدهچهره

ی مانا خیره شد. مانا درخت گرفت. صورتش را جلو برد و در نگاه شوکه

خت را که انتظار این عکس ا عم  را از او نداشت، درد کوبیده شدن به در

ی چند سانتی متری، نادیده گرفت و از هاوم او به سویش و این فاصله

 چسبید. تانفس در سینه نگاه داشت. زبانش بند آمد و به سقف دهانش 

ای  رزانش های قهوهی درخت چسباند و با مردمکتوانست خود را به تنه

 ریس شد.آبی ک -های تیز سبزی مردمکخیره

کریس نفس خشمگینش را از راه بینی بیرون داد و دندان روی دندان 

طور که سابید. به سرعت عقب کشید و موبایلش را در دست گرفت. همان

ا همان نگاه ود گوشی را کنار گوشش گذاشت و با ، مانا بهدف اسلحه

 غرانش  س از مکثی کوتاه در مقاب  مانای مبهو  گفت:

 ترتیب مانی رو بده! -

مانا با شنیدن این سخن، هری د ش ریخت و قلبش ایست کرد. با جان 
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 نداشته ا  تند و سریع گفت:

 کریس! کریس نه.  طفاً! -

نیم  ا توی کریس را در مشت  هایق افتاد و جلو رفت.  بهه -به هق

 گرفت و با ا تماپ گفت:

کنم کریس. ست. اون فقط سیزده سا شه. ا تماست میطفاً! اون بچه  -

 بذار توضیح بدم!

نگریست. درحا ی که مانا های مانا میکریس اما با خونسردی به ا تماپ

 هایگشت، دستش را بلند کرد و دور مشتبه دنبال رحمی در نگاه او می

ا  به آرامی  ایین ها را با زور مردانهی او گذاشت و آنسرد و گره خورده

 کشاند. مانا امیدوارانه نا ید:

 رحم کن! -

کریس، گویی که د ش خنک شده باشد، خشمش را  س زد و سر کج 

 کرد. با جدیت خیره در نگاه ناچار مانا گفت:

نی. شاید نظرم رو   بیاد حرف بزکه بالیی سر برادرز اینبهتره قب  ا -

 عوض کردم.

 مانا اندکی با بهت و ما  زدگی به اوی آرام نگریست که کریس گفت:

 یک دقیقه فرصت داری. -

خواست سشس، عقب رفت و نیم گام میانشان فاصله انداخت. مانا که نمی

این فرصت را از دست بدهد، با سر و سامان دادن افکار ، دم عمیقی 
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ی های خیرهغم و اندوه چشم دوخته به چشمگرفت و بعد صادقانه با 

 کریس گفت:

که ترسم کریس. از اینکه مابور شم آدم بکشم میترسم. از اینیم -

آسیب  اسیر اجبارهای تو شدم هر  حظه نگرانم. نگران این که به خانوادم

سد بزنی. نگران این که با همون خونسردیت جونم رو بگیری. به عمرم ج

ی. تو توی یک روز دو نفر رو جلوی روم به قت  رسوندندیده بودم و ی 

ترسم کریس. از نگاهت از صدا  از وجود . من یک دختر عادی از  می

ت فشار بودم که درگیر این قضایا شدم. این برام خیلی زیاد بود. خیلی تح

خواستم هر چه زودتر از  فاصله بگیرم و یک نفس راحت بودم. فقط می

 دونستم هر ثانیه حواست بهم هست.ز هم میبکشم. درحا ی که با

تر شد. کریس که به صداقت او از نگاه و  حنش  ی برده بود، اندکی آرام

 هایش کم کرد و نفس گرفت. مانا ادامه داد:از فشار دندان

ی حواسم  یش تو بود. که راه افتادیم همهیشب به محض ایند -

دونستم کردم. میش می شیمون بودم. خودم رو بابت این تصمیم سرزن

وی تکه اگه خالف تو حرکت کنم چه عاقبتی داره و ی باز هم نور امیدی 

می  د م روشن بود. امید به این که رحم کنی. هر چند که از نظرم بعید

رسید و ی... من نسبت به همه چیز توی این دنیای خاکستری خو  

 ی تو کریس!بینم. حتی درباره

ا  ا  را به بینیی مشکیستین کت دخترانههایش، آهق -در میان هق

 کشید و چشم بسته و سر  ایین انداخته از صمیم قلب نا ید:
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 خوام.معذر  می -

ی او را دید، به آرامی تکان ریزی به سر  کریس که عذرخواهی صادقانه

ا  کاهش یافت. تنها صدایی که در داد و فشار انگشتانش به دور اسلحه

شد، های سبز و بعضاً نارنای شنیده میدرختفضای روشن جنگ  و 

ا  را در کمربند  فرو ی مانا بود. کریس، اسلحهی مظلومانهصدای گریه

ه قدر بکرد و موبایلش را به درون جیبش راند. قصد  این بود که مانا را 

خواست با یک جن  روانی، کافی بترساند و او را در ناچاری قرار دهد. می

 و مؤفق هم شد. او را تنبیه کند

های مانا را از روی صورتش برداشت. مانا جلو رفت و با دمی عمیق، دست

ی کریس شد. کریس با حوصله ا  بند آمد و با قلب ناآرامش، خیرهگریه

ی او مرتب کرد ی مانا را، به روی شانهی شال مشکین و برهم ریختهالیه

 و به آرامی گفت:

رار نبود قمن نیستن. از اول هم  یوقت توی برنامهها هیچبچه -

 ترین بالیی سر برادر  بیاد.کوچک

ی که نگاه مانا مبهو  و شوکه شد که کریس ابرویی باال انداخت و درحا 

 ای اضافه کرد:حا ت نرمال خود را داشت، با  حن عادی

 بته این به این معنی نیست که با سایر اعضای خانواد  کاری ندارم. ا -

 بچه نیستن عزیزم. در و مادر  

ی کریس مانا نگاه ما  و ناباور  را سمت موبای  در جیب فرو رفته

 چرخاند که کریس گفت:
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 . گو ت زدم.اوه راستی! اون فریب بود -

ون با  بخند شیطنت آمیز و نگاه خندانش به مانا چشم دوخت که مانا چ

د و گذارد، نفسش را فو  کرای که بار سنگینش را بر زمین میمورچه

تر بود. چشم بست و خود را بر زمین انداخت. ضعفش اکنون ملموپ

خدایش را شکر گفت که کریس جلوی رویش زانو زد و  بخند  را جمع 

رمقش را سمت او کشاند که کریس با آرامش و تحکم کرد. مانا نگاه بی

 گفت:

 این رو یاد  باشه! -

ا گرفت. دم مانا سر  را با رخو   ایین انداخت و اشک چشمانش ر

بار خدایش را شکر گفت. کریس برخاست و  رزانی کشید و برای هزارمین

نفس عمیقی از هوای تازه و بکر جنگ  گرفت. سشس با آرامش و 

 خونسردی گفت:

عرضَت وخیم نشده باشه شاید بتونم کمکش گه اوضاع اون  ارتنر بیا -

 کنم.

مین رانی و د هره برای چندندریاپ بود، نگای که در  ای آمانا با یاد گلو ه

بار به وجود  سرزیر کرد. به سرعت برخاست که کریس نیز و هزارمین

ا  را های بلند و مردانهمعطلی با  بخندی رضایتمند و خشنود، قدمبی

بینی و سمت آندر برداشت. مانا هنوز هم در شوک اعمال غیر قاب   یش

 ی کریس بود.فریبنده

یگر با آندریاپ فاصله داشت، نگاهش را از کریس که تنها چند قدم د



 

 

 WWW.98IA3.IR 269 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

ی او گذراند و به  ای غرق در خونش خیره شد. ی رن   ریدهروی چهره

ا  را از جیب  شتی شلوار نوک مدادی جینش بیرون چاقوی جیبی

که بر سطح زمین بنشیند، زانو کشید و جلوی او روی  اهایش بدون آن

ر انداخت و بعد در سکو ، با ی آندهای نیمه بستهزد. نگاهی به  لک

 ی شلوار او را باال داد.خشونت و حرص  اچه

ی مانا که کنار آندریاپ به تقلید از کریس زانو زده بود دست بر رو

 رمقش صدا زد:و خیره به صور  بی ی آندر گذاشتشانه

 آندریاپ! -

هایش را گشود و آندر که صدای مانا را شنید، هوشیار شد. الی  لک

شد. با دیدن هایش باال و  ایین میا ، از نفسسر کج کرد. سینه اندکی

آمد جز آن زخم روی گونه و  ارگی ی مانا که به نظر میچهره

ی  بش، آسیب دیگری ندیده است، آب دهانش را ی گوشهبهبودیافته

 قور  داد و زمزمه کرد:

 ام.زنده -

ای آندریاپ وی مچ  ری دید  را به صدای کریس درحا ی که زاویه

 کرد با جدیت برخاست:درست می

 ره بری.تونی ببینی بهتنهایتی رو متحم  بشه. اگه نمیراره درد بیق -

مانا نگاهش را سمت کریس روانه کرد که با دیدن  ای سوراخ شده و 

خونی که تمام آن را دربرگرفته بود، د ش ریش شد و ضعف کرد. فوری 

ای به این اندیشید که ر ذهنش،  حظهرویش را برگرداند و نفس گرفت. د
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ی او بود. کریس که رحم، حاال به فکر روحیهطور مردی چنین بیچه

ا  های بر هم فشردهسکو  او را دید به مانا نگریست و خیره به چشم

 گفت:

 برو! -

مانا نفسش را بیرون داد و چشم گشود.  شتش را به کریس و زخم 

 فت:دردمند آندریاپ با صدای  رزانش گآندریاپ کرد و بعد خیره به رخ 

 نه. -

کریس با مکث سری تکان داد و مشغول بیرون کشاندن گلو ه شد. فرو 

ای که از عمق رفتن نوک چاقویش به درون  ای آندریاپ همانا و نعره

ا قلب بجان آندر برخاست همانا. مانا که غافلگیر شده بود شانه  راند و 

ی آندریاپ و ی مچا هی چهرهیرها ، چشم درشت کرده خکوبنده

داد شد. سعی کرد رویش را سمت کریس دهانی که نعره بیرون می

ی نگرداند و در عوض، با بغضی که هنوز در گلویش  رسه میزد شانه

 آندریاپ را با حس هم دردی فشرد.

 نذار تکون بخوره! -

با فرمان کریس، با سرعت یک دستش را روی زانوی آندریاپ فشرد و 

ی یک دستش را به تن رناور او گرفت. با فشار دستش بدن او را به تنه

درخت چسباند و نگاه داشت. بینی و چشمانش از زور اشک و بغض به 

ی هایش گریخت. نعرهای از  س مژهسوز  در آمدند و بعد قطره

داد و این، به  یچید، نشان از درد بسیار  میآندریاپ که در جنگ  می
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افزود. کریس با یافتن گلو ه، چاقو را با حرص بیشتر فرو بغض مانا می

کرد که بار دیگر، فریاد دردآ ود آندریاپ باعث سلب آسایش  رندگان آن 

ای نامعلوم حوا ی شد. کریس گلو ه را خارج کرد و آن را به گوشه

 ا  کشید و خطاب به مانا گفت:انداخت. سشس، آستینش را به بینی

 م.باید  ا  رو ببند -

دانست چه کند و نگاهش را با سردرگمی به مانا اندکی تعل  کرد. نمی

گرداند. در نهایت، با تردیدی بسیار شا ش را از هایشان میروی  باپ

که برگردد، آن را سمت کریس گرفت. کریس آنسر  برداشت و بی

معطلی نگاهش را به روی موهای ده سانتی و فندقی او گرداند و بعد، بی

ا تمام بشکین را از او گرفت و دور  ای آندریاپ  یچاند. در نهایت، شال م

ی محکمی زد که آندر دندان خشم و حرصش از آندریاپ و  در او، گره

ا  را در نطفه خفه کرد. مانا آب دهانش را قور  بر دندان فشرد و نعره

حال داد و با صدای کریس روی گرداند. کریس نیم نگاهی به آندریاپ بی

که ممکن است برای شنیدن کم جان انداخت و بعد با احتمال آنو 

 هایشان جان در بدن داشته باشد،  ب به فارسی گشود:حرف

 خوام یه قو ی بهم بدی.می -

که تعابش را از فارسی صحبت کردن کریس  س زد، نیم مانا  س از آن

م ی نگاه مصمی آندریاپ انداخت و بعد خیرهنگاهی به  ای بسته شده

وانست او را مابور کند؟! شاید به تکریس شد. چرا قول وقتی که می

 رده، صریح، که او، او ین و تنها کسی بود که ترسش را بیخاطر آن
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صادقانه و مستقیم به صور  کریس کوباند. هر کسی که با کریس مواجه 

بند وجود  جریان داشت اما هرگز زبان  -شد، یقیناً ترپ در بندمی

ا  کنند، یا با کردند مخفیچرخاند. یا سعی میراف در کام نمیبرای اعت

عذر و بهانه کریس را قانع کنند. مانا تنها کسی بود که بهانه نیاورد و 

ترسش را عیان کرد. حسی که آن  حظه به کریس دست داد، متفاو  

 بود.

به او  از این رو، اندکی مدارا در وجود  به غلیان افتاد. شاید اگر همه

شود، کار به خشونت قدر موجب ترپ و وحشتشان میگفتند که چهیم

خواست اهدافش صور  بگیرند و تنها راه اطمینان رسید. او فقط مینمی

کم و کاست اجرا کنند و بدین یافتن، این بود که دیگران فرمانش را بی

ها ها در برابر کریس بود. کریس اطاعت آنترتیب، تنها راه چاره، ترپ آن

کرد، بیان آن بود که مانا، خواست و چیزی که او را مطمئن میا میر

 او ین بیان کننده شد.

 مکثی که میانشان شک  گرفته بود، با صدای محکم کریس شکسته شد.

ی تمرکز و دقتت رو به این بازی  عنتی بدی. قول بده به ول بده همهق -

کنی. در مالقا  میهر قیمتی که شده برنده میشی و با طراح بازی، متیو 

 کنم.عوض من هم امنیت تو و خانواد  رو تضمین می

 ای مانا با اطمینان اضافه کرد:سشس با مکث خیره در نگاه ما  و قهوه

 مخصوصاً از طرف خودم! -

 مانا اندکی در ذهنش با افکار  جنگید و بعد به فارسی نا ید:
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 تونم آدم بکشم کریس!من نمی -

ا  را باال کشید و شت و سر  ایین انداخت. بینیکریس  لک بر هم گذا

 دوباره سر باال گرفت. با تحکم گفت:

  یدا  کن! -

ی هرهچمانا با بیچارگی، ا تماپ به نگاهش بخشید و ابرو در هم  یچاند. 

 ناراضی و ناالن مانا باعث شد کریس با درنگی کوتاه بگوید:

ن و نگران باقیش خوام خودم تمومش کنم.  س تو فقط  یدا  کمی -

 نبا !

هایش من توانست از شر نگرانیای بود. باألخره می یشنهاد وسوسه کننده

باب امنیت خانواده و خود ، همچنین بابت قتلی که در  یش داشت 

توانست در آرامش و آسایش، بازی را ادامه دهد و در عین راحت شود. می

آمد  س د یلی یخطر محال، کریس نیز به هدفش برسد. به نظر  بی

که جان یک نفر برای قبول نکردنش وجود نداشت. اما هنوز هم بابت آن

هایش را به روی را به این قات  بسشرد، احساپ بدی داشت. مردمک

های منتظر کریس گرداند. اندکی خیا ش راحت شده و د ش آرام مردمک

 گرفته بود. بنابراین سؤا ی را که در ذهن داشت به زبان راند:

 توی اون فلش چیه؟ -

رد و بعد همزمان با باال انداختن کخیره نگاهش  -کریس کمی خیره

 ابروهایش جواب داد:

زمانش که برسه بهت میگم. دیگه الزم نیست به خاطر من نگران باشی  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 274 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

 کنی.مانا. قول بده که متیو رو  یدا می

فت. ر رمانا، در مؤافقت کردن مردد بود. کمی سکو  کرد و با خود کلناا

توانست جان شخص دیگری را به خطر بیاندازد اما اگر مؤافقت نمی

افتادند. در این دو راهی سخت، دم ا  به خطر میکرد، خانوادهنمی

 عمیقی گرفت و سر تکان داد. آرام گفت:

 قول میدم! -

 کریس که صداقت را از چشمان او خواند، نفسش را آسوده خاطر بیرون

های ریاپ چرخاند. از روی زمین برخاست و دستداد و سر به سمت آند

ورد خونینش را اندکی از تنش فاصله داد تا با نیم  ا توی مشکینش برخ

 ای به آندر کرد و گفت:نکنند. مانا نیز به تبع برخاست که کریس اشاره

کنم تا خود  تنهایی بازی رو تونه راه بره. با استیو صحبت میمین -

 ادامه بدی.

و که سؤال مانا را از ذهنش خوانده باشد، نگاهش را سمت اسشس گویی 

 حوا ه کرد و ادامه داد:

 ایکس! اون طرف منه. -

 مانا مغموم اخم کرد و  رسید:

 اون رو هم تهدید کردی؟! -

 ای اخم و جدیت، در نهایت آرامش و خونسردی گفت:کریس بدون ذره

بینی از من می باور کن عزیزم! هر کسی رو که در کنار من یا  شت -
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 روی تهدید و اجبار کنارمه. در غیر این صور  مقابلمه.

 رد:کهمزمان با باال انداختن ابروهایش تکانی هم به سر  داد و اضافه 

استش رو بخوای اگه بین من و اریک هیچ رفاقتی وجود نداشت اون ر -

 کرد.هم بهم  شت می

ر گام هه  شت کرد و با مانا در افکار خود غرق شد و کریس، با مکثی کوتا

 ها فاصله گرفت.بلند ، یک متر از آن

ا  کنار زد. آرام به ا  را از روی  یشانیمانا آهی کشید و موهای آشفته

ها درخت کناری آندریاپ تکیه نهاد و زانوانش را در آغو  گرفت. مکان

کرد. تا آن هو  بود، باید صبر میدانست و حال که او بیرا آندریاپ می

سر و هایش را به یکی از زانوهایش چسباند و در افکار بی حظه،  ب

ا  سوخت. اما هایش به اشک نشست و بینیور شد. چشمسامانش غوطه

ا  را باال کشید و که اشکش دم مشکش بود، به سرعت بینیعصبی از آن

ی دهانش را قور  داد و سر  را اشک چشمانش را گرفت. بزاق اضافه

 چرخاند. سمت آندریاپ

هایش رخ جانی روی  بچشمان او، نیمه باز بودند و نیشخند محو و بی

 هایش را از زانویش جدا کرد و نگران  رسید:کرد. مانا  بنمایی می

 خوبی؟ -

ی آندر نفسی گرفت و با کمک دستانش، تنش را از آن حا ت آزاردهنده

کشید و به نیمه خوابیده و نیمه تکیه زده خارج کرد. خود  را عقب 

ی درخت، تنش را آزرد اما ی درخت چسبید. تیزی و زمختی  وستهتنه
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های خشکش کشید و با صدایی گرفته توجه نکرد. زبانش را روی  ب

  اسخ داد:

ای سا می برام نمونده. دستم چاقو،  ام گلو ه و صورتم مشت خورده. ج -

 کنی خوبم؟!فکر می

 رمق نا ید:ی ریزی کرد و بیخنده

 ام.عا ی -

هایش را برهم فشرد. عذاب وجدان داشت. اگر آن  یشنهاد مانا  ب

کرد، خورد و اگر حواسش را جمع میداد، آندر گلو ه نمیمزخرف را نمی

کشید. با این حال، غرور  اجازه نداد عذرخواهی دست او را چاقو نمی

. کند.  س فقط شرمگین دوباره  بش را به زانویش چسباند و سکو  کرد

 ت:آندریاپ با یادآوری کریس، تکانی به  ای سا مش داد و با جدیت گف

کنی. حاال مطمئن شدم! تو زدم داری یه چیزی رو  نهون میدپ میح -

 کنی؟!داری به اون عوضی کمک می

تواند در این وضعیت چنین طور میمانا با خود اندیشید که آندریاپ چه

تواند مغز و زبان او را از کار یحا ی نمصحبت کند؟ گویی که ضعف و بی

صبی بیاندازد. نیم نگاهی به آندریاپ انداخت و باز سکو  کرد. آندر ع

 ای کرد و گفت: وزخند زد و  لک بست. سرفه

که فکر کنه و به کسی اهمیت بده هر شناسیش. اون بدون اینو نمیت -

 کشه.کی رو که بخواد می

عد  وزخند زد. از کدام نشناختن ی او کرد و بمانا مکثی به روی گفته
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دانست که مانا، دو قت  را  یش چشمانش توسط گفت؟ میسخن می

ی بادیگارد را بداند و ی خود کریس مشاهده کرده است؟! شاید قضیه

تقصیر را هم دیده است؟! با تمام گناه و بیداند که مرگ زنی بیمی

در حیر  آن بود که  ها، باز هم  زومی ندید که چیزی بگوید. و یکناین

شناسد. آندر، چه ربطی به این مرد طور میآندریاپ، کریس را چه

 رحم داشت؟بی

 آندریاپ با غضب دستش را مشت کرد گفت:

 کنم.ن فرصتی رو که گیر بیارم صرف کشتن اون کثافت میاو ی -

ی ابطهرمانا اما در این رابطه هیچ اظهار نظری نکرد. افکار  را من باب 

کثی مآندریاپ و کریس، به کنار راند و خود را آرام کرد. سشس با  میان

 تر گفت:طوالنی، با  حنی آرام و فکری آرام

دیدم به اسم روزی قتی نوجوون بودم، یه سریال آمریکایی میو -

یال یکی وارد سر -روزگاری! طی هفت فص  شرورهای دیزنی یکی

ها رو ن. من اونکردها سلب میدم خوبآشدن و آسایش رو از می

دیدم های موجود میهمیشه به عنوان بدذا  ترین و بدترین شخصیت

ها رو ی اونگشت عقب تا گذشتهو ی و ی اون سریال همیشه بر می

 نشونم بده.

ی نگاه کناکاو و دقیق آندر که به تازگی چشمانش را به نگاهش را خیره

 ث ادامه داد:ود کرد. با مکی موهایش شده بمانا دوخته و متوجه

آندریاپ! هیچکس بدذا  به دنیا نمیاد. باور کنی یا نه... هر شروری که  -
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ی تاریک و غمگین که ی تلخ و دردناک داره. یه نیمهبینی یه گذشتهمی

ها به خاطر چی به این دونی اونهیچکس جز خود  خبر نداره. تو نمی

 کنن.ن زندگی میها هر روز و هر شب با غمی که دارروز افتادن و اون

نگریست به درختی که به آن طور که به آندر میسر  را از  هلو، همان

 تکیه نهاده بود چسباند و اضافه کرد:

ی کنم داره با همههای کریس خیره میشم حس میر بار که به چشمه -

کشه. انگار دست و  ا  رو بستن و اجازه نمیدن که وجود  فریاد می

دونم. و ی این اید به خاطر غرور  باشه. من نمیغمش رو نشون بده. ش

 رو مطمئنم که کریس هم یه سرگذشت تلخ و تأسف برانگیز داره. ممکن

کنم که طور به دنیا بیاد. دارم به این فکر مینیست یک نفر از اول این

طوری قدر زجر دیده که حاال اینتونه چی باشه. چهی کریس میگذشته

های بد رو درک کنم. چون معتقدم دارم که آدمشده؟ من قدر  این رو 

هیچکس کامالً سفید یا سیاه نیست. حس د سوزی فعا ی نسبت به 

 کریس دارم آندریاپ.

ی سر  را درست کرد و سکوتی میانشان حاکم شد که مانا، دوباره زاویه

های اطرافشان، هر چه از جاده رویش خیره شد. دار و درختبه روبه

ها، شدند. بعضی از درختتر و  ر شاخ و برگ تر مید انبوهگرفتنفاصله می

ص ها، سبز و مای  به زرد.  اییز بود و وقت رقنارنای بودند و بعضی از آن

 های ریز بود.های سبز و شاخهها در هوا. زمین نیز،  ر از گیاهبرگ

ای که مانا به جانش انداخته بود را مرتب کرد و بعد آندریاپ افکار تازه
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ای از ذهنش نگاه داشت. سشس هنگامی که احساپ کرد بیش در گوشه

از  یش ضعف کرده است، تصمیم گرفت برخیزد و خود را به ماشین 

برساند. آب دهانش را به سختی قور  داد و دستش را به زمین گرفت. به 

ی درخت و  ای سا مش برخاست که زمین فشار وارد کرد و به کمک تنه

 تند گفت:مانا با دیدن او 

 تونی راه بری.صبر کن! نمی -

ی سشس از روی زمین بلند و قدمی به او نزدیک شد که آندریاپ به تند

 ای در هم رفته و عرق کرده، دستش را باال گرفت و گفت:با چهره

 تونم.می -

ا  را روی مانا مردد ایستاد که آندریاپ با احتیاط  ای گلو ه خورده

ی درخت برداشت و این موجب شد روی تنهزمین گذاشت. وزنش را از 

ود خکه درد تا مغز استخوانش  یش رود و جانش را بستاند. سریعاً وزن 

ی درخت چسبید. دندان بر دندان فشرد را از روی  ایش برداشت و به تنه

 و  لک بست که مانا نگاه سرزنشگری به او کرد و در ذهن خود غرید:

 آدم کج بحث چی بوده دیگه؟! -

 س جلو رفت و با حرص گفت:سش

 بار هم که شده  اباز نباشی؟!میشه برای یک -

آندریاپ که توان مخا فت نداشت، سر تکان داد و آرام با صدای 

 ا  گفت:گرفته

تونی وزن من رو تحم  کنی. توی ماشین یه چوب بیس بال تو نمی -
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 دارم. برام بیار !

بعد،  ی کرده بود نگریست ومانا اندکی به  ای او که حال شال را هم خون

ود بسوئیچ را از آندریاسی که آن را از جیب شلوار جینش بیرون کشیده 

گشت و به آندریاپ نگاه گرفت. با قدومی تند، در حا ی که مدام بر می

ای که روز اول بر سر کرد، خود را به ماشین رساند. ابتدا شال ارغوانیمی

نداخت. سشس بعد از ای موهایش ا  بیرون کشید و روداشت را از کو ه

وجوی فراوان و سریع، چوب یک کیلوگرمی بیس بال را از زیر کف جست

 های ماشین را قف  کرد. و  صندوق عقب ماشین بیرون کشید و درب

کوباند و به آندریاپ که از درد جان فرسای  ایش، سر  را به درخت می

اهش را از روی شال ا چشم گشود. نگگفت، با صدای مانکریس ناسزا می

ارغوانی روی سر  گذراند و چوب را گرفت. سعی کرد چوب زیبای یک 

ترین خواست به آن کوچکا  را مانند عصا در دست بگیرد اما نمیمتری

 آسیبی وارد شود. مانا که تعل  او را دید با کالفگی گفت:

 دونی که وقت زیادی نداریم. خون زیادی ازندریاپ! خود  خوب میآ -

دست دادی. رن  صورتت سفید شده و ضعف کردی. باید زودتر بری 

 توی ماشین تا به اورژانس زن  بزنم.  ا  باید بخیه بخوره!

رمق سر تکان داد و سر  هن چوب را بر زمین گذاشت. سر آندریاپ بی

نازک چوب را میان انگشتانش فشرد و بعد، سعی کرد گامی بردارد و وزن 

ش بیاندازد. درد اندکی در جانش  یچید اما، خود را روی  ای سا م

توانست تحم  کند. بنابراین، آب دهانش را قور  داد و با گیای، به می
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 کمک مانایی که آرناش را گرفته بود، تا ماشین به سختی قدم برداشت.

مانا که اضطراب زمان را داشت،  س از تماپ گرفتن به اورژانس، 

هایی که آندر در آن نام تمامی مکان آندریاپ را تنها گذاشت  منتهی،

وجو کند و ظاهر و صندوق دیده بود را یادداشت کرد تا در اینترنت جست

 شد.مکانش را دریابد. اگر مؤفق می

شد. از هوا به قدری سرد بود که بخار رقصان بازدمش، در هوا مشخص می

آن جهت که انگشتان دستش به سرما بیش از اندازه حساپ بودند، 

ا  را  وشیده بود. موبای  به دست و های چرم مشکیباره دستکشدو

اپ و یک چشمش  یطور که یک چشمش به جیکو ه به  شت، همان

 داشت.به جلوی راه بود، تند قدم بر می

ی یوناه رسید، ما  فضای  یش رویش شد. یک هنگامی که به کلبه

فضای کامالً  سیار کوچک با چوبی به رن  طوسی و یکب -ی بسیارکلبه

 سرسبز و تمیز. تا چند متری کلبه، درختی وجود نداشت  به جز چهار

هایی به رن  نارنای داشتند. جلو رفت و ها، برگدرخت که سه تای آن

 خود را به کلبه رساند. او ین چیزی که توجهش را جلب کرد، دوربین

 باالی کلبه بود.

شد. از دور هم دیده میکلبه، هیچ دربی نداشت. فضای تاریک درون آن، 

ی یک میز کوچک در مانا، نور موبایلش را به داخ  آن انداخت که متوجه

وسط و تعداد زیادی کار  تصویری روی آن شد. داخ  شد که بوی 

رطوبت چوب در مشامش  یچید. او که از این بو خوشش آمده بود، دم 
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رای عمیقی گرفت و  بخند محوی زد. میز به قدری کوچک بود که ب

ا  را بر زمین گذاشت و به زد. کو هاِشراف داشتن به آن، باید زانو می

 ی فلزی میز تکیه داد. ایه

ها حاوی عالمتی بودند. در سی کار  شش در هشت که هر کدام از آن

ها آمد که باید، کار آن میز فلزی، سه جایگاه تعبیه شده بود. به نظر می

ها متحانی، یک دور سه کار  را در آنکرد. اها جایگذاری میرا در آن

دی کار گذاشته شده به دور میز، قرمز شد. اتفاق ایقرار داد که نوار ال

دیگری که رخ داد، شمار  معکوپ با شروع از عدد ده بود که با 

ی کلبه به نمایش گذاشته شده بود. های نئونی سرخ، بر روی دیوارهچراغ

ها کردند، ابرو باال انداخت و کار ار میطور کها چهکه اینمتعاب از آن

 را برداشت. حال باید، از این سی کار ، سه کار  مناسب را انتخاب

دانست. ده کار ، حاوی عالئم ستاره کرد. اما بر چه اساسی؟ نمیمی

شناسی  یندا گودمن، ده کار ، حاوی عالئم انگشتی و ده کار  هم 

 حاوی اعداد باینری بودند!

توان عکس را طور مید اینترنت موبایلش شد تا بفهمد چهفوراً وار

ها ی آن فهمید. سشس، از هر کدام از آن کار بایگذاری کرد و درباره

آمد را هایش، هر چه که برایش باال میعکس گرفت و با حرکت مردمک

کرد. اما خواند. زمان زیادی سشری شده بود و احساپ گرسنگی می

ام کار ، موبای  را بر روی میز گذاشت. اندکی متوقف نشد و  س از اتم

های تفکر کرد و بعد، کار  ماه جدی، کار  دو انگشت و یکی از کار 
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 دی قرمز شد.الصفر و یک را جایگذاری کرد که باز هم نوار ال

کار ینابا خود اندیشید که شاید باید ترتیبشان را تغییر دهد. قصد داشت 

 ضرب تکرار کند اما تنها ده بار دیگر را بیست و هفت بار طبق اص 

ها را بچیند. با اعصاب خوردی، گمان کرد که شاید توانست آنمی

ها انداخت و ها مشک  فنی دارند. بنابراین، نور موبایلش را روی آنجایگاه

ار  کچشم ریز کرد. تازه، متوجه شد که هر جایگاه متعلق به کدام دسته 

 ها حک شده بود.ستهها، نام داست. درون جایگاه

 د:در خود غر ز ها رفت و عقب کشید.ای به آنچشم غره

ها که روشون نوشته مال کدوم دسته هستن. منِ خن  رو ببین ینا -

 خدا!

هنگامی که فهمید هزار جور چینش وجود دارد، وا رفت. دست به سر 

با توانست وقت را تلف کند. بنابراین گرفت و چشمانش را فشرد. اما نمی

شاید  خود فکر کرد که امکان ندارد او را در چنین هچلی انداخته باشند.

گشت. از همین رو، از جای تر اطرافش را میباید کمی بیشتر و دقیق

داخت. هیچ چیز دیگری جای کلبه ان -برخاست و نور موبایلش را به جای

ه داد. از کلبا  را افزایش میجز آن میز وجود نداشت و این، کالفگی

 خارج شد و به دور آن چرخید.  شت کلبه، چند تخته چوب قرار داشت.

 ی فلزی مواجه شد.ها را کنار زد که با یک جعبهجلو رفت و آن

به سرعت بر زمین سبز جنگ  نشست و صندوق را برداشت. درب آن 

ا  را باال کشید و به تکه قفلی نداشت و به سهو ت گشوده شد. بینی



 

 

 WWW.98IA3.IR 284 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

ها را یکی آن -درون صندوق چشم دوخت. یکیی کاغذهای  وسیده

 ها، به انگلیسی نوشته بود:بیرون کشید. او ین آن

اهی که من فرار کردم، ماهی که من متو د شدم، ماهی که فلورا و م -

 مانوئ  دزدیده شدند!

کنم! دومی: برو گمشو! برو به جهنم! من دارم حقیقت را بازگو می

 دوستت دارم! ببخشید!

ای نداشتم! اون فریبم داد! گناهم! من گناهکارم! من چارهبی سومی: من

 من شیطانم!

 کار کردم؟!من چی تونی حدپ بزنی کهو آخری: می

ها، به همراه کاغذها و موبایلش گیج و ما  از جمال  ضد و نقیض کار 

میز  برخاست و به درون کلبه بازگشت. دوباره زانو زد و کاغذها را روی

ه و ا  را خاراند و نگاهی به ساعت کرد. ساعت، از یازدگذاشت. شقیقه

 ونیم گذشته بود.  وست  بش را به بازی دندان گرفت. با کمی تمرکز 

ند. تفکر، فهمید که جمال  کاغذ دوم، همه متعلق به عالئم انگشتی هست

های دیگر سوا شده بود ی مربوطه که از دسته س آن را به روی دسته

ی عالئم ستاره ل مشخص بود که متعلق به دستهقرار داد. کاغذ او

های سال بودند. بنابراین، کار  شناسی هستند چرا که هر کدام نام ماه

 ی اعداد باینری بود.سوم هم متعلق به دسته

توانست از آن ده کار ، شد.  س می نج جمله در کاغذ سوم مشاهده می

ی کاغذ مام  نج جملهحداق   نج کار  را دور بیاندازد. از همین رو، ت
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ی گوگ  به اعداد باینری تبدی  کرد. چیزی که سوم را به وسیله

دانست این بود که باید به چه زبانی وارد کند. انتخابی، زبان آ مانی را نمی

 برگزید.

هایی که با صفر، را به آ مانی وارد کرد و کار  "گناهممن بی "ی جمله

رفت ند را برداشت. سر  گیج میدوتا یک، صفر، یک، دوتا صفر داشت

کرد.  س فقط، چند رقم ابتدایی آن را ی کد را هم چک میاگر ادامه

 ن شد که دو کار  حذف شدند.نمود. این چنیبررسی می

طور باقی جمال  را هم چک کرد و در نهایت، شش کار  باقی همین

م چک های بیشتر را هماندند. برای آن دو کار  شبیه به هم، باید رقم

ها را کنار انداخت. ناگه نگاهی به اعداد کرد که سراناام، یکی از آنمی

 کرد و بعد نا ید:

 ای هستن.نوشتم مال چه جملهوای! ای کا  می -

بار، با نوچی کرد و دوباره با سرعت بیشتر آن اعمال را اناام داد و این

روی  ه بود، جمال  راا  بیرون کشیدای که از کو هخودکار مشکی

 کدهای مربوطه نوشت. حال، نوبت به عالئم انگشتی رسیده بود. وارد

داد. بدین صور ، سایتی شد که معنای تمام آن عالئم را توضیح می

عالمت  نج انگشت، دو انگشت، بار دیگر  نج انگشت، سه انگشت به 

ا صورتی که دو انگشت میانی بسته باشند و در نهایت، انگشت اشاره ر

های اضافی را روی زمین انداخت و محاسباتش را از سر کار جدا کرد. 

 گرفت.
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ا  را حال، از آن هزار چینش، دویست و  نااه چینش مانده بود.  یشانی

 فت:گخاراند و فکر کرد. کمی به جمال  کاغذ اول نگریست و بعد با خود 

ب جونیور همون شبی که فلورا و مانوئ  دزدیده شدن فرار کرد. ا بته خ -

طور باشه  س رسماً فقط باید دو اگه این در مورد جونیور باشه. اگه این

ز خه من اکار  رو  یدا کنم. جونیور چه ماهی به دنیا اومد؟!  عنت به تو آ

 کدوم گوری بدونم؟!

ا  افزایش یافت. اما این، باعث نشد که مغز  از کار بیوفتد. به گرسنگی

ها را بیرون کشید. کار  مکان ا  را باز کرد و  اکتسرعت زیپ کو ه

ه چشم یک روی آن ب - نام را  یش روی چشمانش گرفت. عدد  نج

 خورد. غر زد:می

کردی! امروز خن  شدی ها رو چک مین  خدا خب زودتر  اکتخ -

ین امانا! خن  شدی! خدایا مغزم درگیر کریسه! درستم کن بذار رد کنم 

 ی  عنتی رو!مرحله

ط به شخصیت آندریاپ در آمده بود، چنین عکس که از  اکت مربو

 ای به زبان آ مانی داشت:نوشته

ها برخورد روم / و یه جایی راهروی و من به راست میو به چپ میت -

کنند / اگر بخواهیم دوباره هم را ببینیم / هی! وقتی همه چیز در می

ما  روم / اماروی و من به راست میکند / تو به چپ میدایره حرکت می

 کنیم / تا وقتی که دوباره همدیگر را ببینیم.کدام توقف نمیهیچ

توانست قدر آندریاپ میکه چهتر شده بود، در دل به آنمانا که گیج
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ای بعد که چشمش به اکنون کمک حا ش باشد اعتراف کرد. اما دقیقه

کلما  دایره، چپ و راست خورد، نظر  برگشت. گویا خود  به تنهایی 

 آمد. سش بر میهم از 

ها شباهت بیشتری به دایره داشت. نگاهی به عالئم کرد. تنها یکی از آن

توانستند بیانگر حرکت همزمان به چپ و ها هم میماه ثور! و  نج تا از آن

های حم ، جوزا، میزان، سرطان و حو ! بنابراین، چهار راست باشند. ماه

دویست و  نااه چینش، کار  از این دسته حذف شدند. اکنون، از آن 

ها را امتحان توانست چینشصد و  نااه تا مانده بود و تنها، ده بار می

 کند.

روی و من به تو به چپ می"بار دیگر سراغ متن شعر رفت. مصرع بعد از 

بنابراین، کمی  "کنندها برخورد مییه جایی راه"گفت می "رومراست می

را  و د ی بسیار، سرطان و میزانبیشتر از مغز  کار کشید و با شک و د

ست. صد چینش کرد انتخاب اشتباهیکنار گذاشت. هرچند که حس می

 تر شد.ا  را به دندان گرفت و کالفهباقی ماند.  وست  ب بیچاره

ریکی دوباره ذهنش سمت آندریاپ  ر کشید. دل را به دریا زد و در آن تا

اما هر چه منتظر ماند،  ی آندریاپ را گرفت دوست داشتنی کلبه، شماره

ی  اسخ نداد. شاید که مسکن خورده و خوابیده است! نوچی کرد و گوشه

توانست کرد؟! نمیگارد طوسی موبایلش را به دندان گرفت. چه می

ریسک کند و بیش از این هم مغز  کشش نداشت. از آقای ایکس کمک 

 گرفت؟!می
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ی ایکس از قب ، به آقاتر ساعت دوازده و ده دقیقه شده بود که مضطرب

 ی او در گوشش  یچید:زن  زد. کمی که گذشت، صدای مردانه

 بله مانا؟ -

 مانا مکثی کرد و گفت:

 خوام.یسالم. آم... یه راهنمایی م -

ایکس که در سا ن سشید ساختمان اصلی بازی ایستاده بود و دست در 

 نگریست گفت:جیب، به مانیتورها می

 از دست خواهید داد؟ ه  ونصد یورودونی کبسیار خب. می -

شم از کاتیا و ادوارد که حرکاتشان در مانیتور  یش رویش مشخص بود چ

گرفت و خود را به بخش مانا و آندریاپ رساند. افراد زیادی  شت 

کردند. این میان، مانیتورها نشسته بودند و با دقت همه چیز را چک می

، کردند. هر دو نفردر آن کار می بخش مانا و آندریاپ بود که تنها دو نفر

 دانست.های کریس بودند و این را فقط ایکس میاز جاسوپ

 مانا  س از مکثی از تفکر  اسخ داد:

 بله. -

ایکس درب بخش مانا و آندریاپ را گشود و آن را  شت سر خود بست. 

د. یکی آن دو نفر، نیم نگاهی به او کردند و باز، خیره ی مانیتورها شدن

ی مانا  شت آن میز فلزی. ایکس ی ماشین آندریاپ و یکی خیرهخیره

 گفت:
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 تونم بهت بکنم؟چه کمکی می -

 مانا نفسی گرفت و جواب داد:

 خوام بدونم که جونیور چه ماهی فرار کرد و متو د چه ماهی بود؟یم -

 ایکس اندکی فکر کرد تا به یاد آورد. سشس با طمأنینه گفت:

کنم مانا. گیری. من راهنماییت میمستقیم می تو داری از من جواب -

 ی.ها رو نباید حذف کنبهت میگم که کدوم کار 

 ها زد. ایکس گفت:ها، چرخی در کار مانا همزمان با نام برده شدن ماه

ای نداشتم، من شیطانم، دارم راستش رو وزا، میزان، ثور، من چارهج -

 میگم، برو به جهنم!

ها کرد و آن بقیه جدا کرده بود، مکثی به روی ها را ازمانا که کار 

 د:انداخت.  رسیمتوجه شد که میزان را نباید دور می

 ها بیشتر اطالعا  بدید؟ی ماهیست که دربارهامکانش ن -

 ایکس کمی تعل  کرد و بعد گفت:

 خوای  ونصد یوروی دیگه از دست بدی؟یعنی می -

 ای درهم و گرفته گفت:مانا با چهره

 ه. باشه. ممنونم. خدانگهدار!ن -

تماپ را قطع کرد. حال، دوازده چینش باقی مانده بود و ده فرصت 

ا  زیاد بود. بنابراین، کار  داشت. در هر حال، باز هم احتمال  یروزی

 را با یاد کردن نام خدا آغاز کرد.
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ا  راند و خطاب ایایکس، موبایلش را به درون جیب داخلی کت سورمه

  رسید: به آن دو

 کریس کااست؟ -

 ی الغرتر و تیره تری داشت جواب داد:یکی از آن دو مرد که چهره

ها نشون داده نمیشه و ی من مطمئنم نوز توی جنگله. توی دوربینه -

کنه. محا ه که مانا رو از دور زیر نظر گرفته. اون خیلی سخت اعتماد می

 باشه.که به همین راحتی دخترِ رو به حال خود  گذاشته 

 شاید این حرف درستی بود و شاید هم نبود. شاید کریس به راستی در

 د هم درهمان حوا ی نگاه ریز و دقیقش را به مانا و کلبه داده است و شای

زند تا شرایط را برای مانا هموار کند. در هر حال، مراح  بعدی  رسه می

 بینی باشد.اب   یشآمد که غیر قهنوز هم به نظر می

ای به میز که هفتمین انتخاب خود را هدر داده بود، عصبی ضربهمانا 

ها را برداشت. دو انتخاب دیگر باقی مانده بود. در کوفت و دوباره کار 

هایش متوجه شد که آن را قبالً هم امتحان کرده است. یکی از چینش

ن آبنابراین آموخت که  س از هربار چینش، از آن عکس بگیرد تا دیگر 

 را تکرار نکند. رسماً یک انتخابش را مفت هدر داده بود.اشتباه 

زد، با د ی ماالمال از ا   رسه میهای گا ریطور که در عکسهمان

گونه اناام داد. ثور، من اضطراب و هیاان، هشتمین چینشش را این

کنم. نوچی کرد و برای ای نداشتم، من دارم حقیقت را بازگو میچاره

ی راه آن را نگاه داشت. ت دراز نمود که در میانهها دسبرداشتن کار 
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دی بود. گویا به قدری رن  سرخ ایی رن  سبز سیم النگاهش، خیره

ی این اتفاق جدید نشد. چندبار  لک زد و دیده بود که در ابتدا، متوجه

 بلند گفت: -بعد با هیاان و خوشحا ی بلند

 خدایا! دایا شکر . وای قلبم خدا.خوای شد، شد، شد!  -

 ی که بهنیشش تا بناگو  باز شده بود. با انگشتانی  رزان از هیاان و قلب

های اضافی را از روی میز انداخت و کوفت، تمام کار ا  میسینه

ی بعدی از ی آن سه تصویر شد. ثور، بیانگر ماه مِی بود و دو جملهخیره

گر ماه تو د دانست ماه می نشانرساندند. نمیگناهی جونیور خبر میبی

 کاست.ا  نمیجونیور است یا فرار آن. اما این، از خوشحا ی

 نگاهی به کاغذ چهارم انداخت.  رسش این بود:

 کار کردم؟!تونی حدپ بزنی که من چیمی -

مانا که دیگر به راستی مغز  در آن شد  از گرسنگی کشش نداشت، 

ها قرار یکی از  اکت تنها توانست با خستگی کاغذ را تا بزند و آن را درون

ها را هم برداشت و در همان  اکت قرار داد. از جای دهد. سشس، عکس

برخاست و  س از برداشتن تمام وسایلش و خاطر جمع شدن از آن که 

 چیزی را جا نگذاشته است، از کلبه خارج شد.

ی زیادی با مانا داشت اما چاره ی آ رهایلیگن بود که فاصلهبعدی، صومعه

د؟! ساعتی گذشته بود که سراناام به آن رسید. عظمت و شکوهی چه بو

ی نصفه و که آن صومعه داشت، مانا را تحت تأثیر قرار داد. صومعه

اند. در هر حال، مانا که ای بود که گویی ساخت آن را رها کردهنیمه
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آورد. دانست و برایش هم کناکاوی به ارمغان نمیای از آن نمیتاریخچه

و رفت و در چند قدمی صومعه ایستاد. با شنیدن صدای  س فقط جل

 هایی، توجهش به اطرافش جلب شد.نا ه

ای را در کمی به این سو و آن سو سرک کشید و در نهایت،  سربچه

ای از صومعه دید که در خود جمع شده بود و چیزی را زیر  ب گوشه

ا  را روی  هکرد. جلو رفت و باالی سر  سربچه ایستاد. بند کوزمزمه می

 جا کرد و  رسید:دوشش جابه

 کنی؟!کار میجا چیاین -

طور که هایش روی زمین سبز قف  شده بود، همان سر که مردمک

 داد نا ید:بازدمش را بیرون می

 ای نداشتم. من دارم حقیقت رو میگم.من چاره -

 شنیدن این جمال  آشنا از زبان  سربچه، دقیقاً همان چیزی بود که

راناام کناکاوی مانا را برانگیخت.  س از اندکی مکث، فوری روی س

شال  -زمین نشست و خیره ی صور  سرخ از سرمای  سر شد. گویا کاله

 توانستند به قدر کافی گرمش کنند.گردن آبی و کا شن مشکینش، نمی

  رسید: وی  سرک گذاشت مانا، دستش را بر روی شانه

 حقیقت چیه؟! -

ا  را شید  را سمت مانا چرخاند. ابروهای خرمایی سربچه، صور  س

 درهم  یچاند و نا ید:

کشت. کردم ا کساندر رو میاگه به حرف اون  سرِ گو  نمی -
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 تونستم اجازه بدم این اتفاق بیوفته.نمی

 :تر از قب ، بالفاصله  رسیدمانا گیج

 ا کساندر کیه؟! کدوم  سر؟! -

رو داد. با  حنی آشفته گرفت و به روبه ا  را از ماناهای آبی سر مردمک

 گفت:

 ای نداشتم.میگم. من چاره دونم. دارم حقیقت رودونم، نمیمین -

رد و بعد با نوچی کوتاه، به او در بلند کخیره نگاهش  -مانا کمی خیره

 ش مرتب کرد و گفت:ا  را بر دوششدن کمک نمود. کو ه

 زنیم.ا  حرف میدرباره جا خیلی سرده. با من بیا! توی راهاین -

  سر دستش را کشید و محکم در جای خود ایستاد. گفت:

 کنم  یدا  کن!ها ادامه بدی. خواهش مینه! باید تن -

 کی رو؟! -

وار تکان خورد و  اسخ  سر دوباره در جای قبلی خود نشست. گهواره

 گفت:

ندر رو کردم ا کساای نداشتم. اگه به حرف اون  سر گو  نمیچاره من -

ای نداشتم. من خواستم این بال به سر فلورا بیاد. من چارهمی کشت. نمی

 دارم حقیقت رو میگم.

مانا که جمال  تکراری  سرک را شنید،  وفی کشید و اندکی نگاهش 

کرد. سشس، با اضطراب زمان،  رتردید و  رتعل ، از او فاصله گرفت و 
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جا چیز دیگری در ایننگاهی به صومعه انداخت. جز این  سرک، هیچ 

شد؟! دوباره سمت  سربچه چشم گرداند. شاید همین بود! یافت نمی

 کرد و می رفت.  رسید:شاید باید فقط همین اطالعا  را دریافت می

 اسمت چیه؟! -

  سر با مکث زمزمه کرد:

 جونیور! -

 سری تکان داد و دوباره  رسید:

 چه ماهی به دنیا اومدی؟ -

 ژوئن! -

زدیده ا  بیشتری نسیب مانا شده بود. یک، فلورا در ماه مِی دحال اطالع

ر شد. دو، جونیور تهدید شده بود  به احتمال زیاد، توسط همان براد

تر که خواهر و برادر  را دزدیده بود. سه، کاری که جونیور کرده بزرگ

ا  هبود، این بود که برای ناا  جان فردی دیگر، عاجزانه به تنها چار

تری داشتند. حال ها و معماها نظم بهتر و منطقی. حال  ازلعم  کند

توانست در مغز  به تمام اطالعاتش سامان دهد. تنها چیزی که می

ست و در کاای این قصه جای دانست این بود که ا کساندر چه کسینمی

 دارد!

ی خرابه تنها طور که با دود ی و تردید  سرک را در صومعههمین

جوید یافت،  وست  بش را میها راه میتله کابین گذاشت و سمتمی

چرا که از رها کردن آن صومعه به این زودی و راحتی، مطمئن نبود. در 
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هایش بر اعما ش تأثیر بگذارند. هر بار داد شکهر حال، نباید اجازه می

شد که داد، متوجه میها را تغییر میگرفت و با شک آنکه تصمیمی می

 ت. مگر به دفعاتی معدود!اشتباه کرده اس

از دیدن جمعیتی که  یش روی چشمانش بود، سر حال آمد. ساعت به 

شد که بیش از اندازه به دور و بر  دو و نیم رسیده بود و این باعث می

 توجه نکند. ممکن بود محو شود و زمان را از دست بدهد. بنابراین،

  دور یکدیگر اچند  سر جوانی که در چند قدمی تفاو  نسبت بهبی

ها کردند، سمت تله کابینحلقه زده بودند و با یکدیگر شوخی و خنده می

 راه یافت.

ی راه با کشیده شدن سر  به عقب، گردنش تیر اما به ناگه، در میانه

ا  درهم رفت. دستش را به شا ش که گویی از سر  کشید و چهره

دانی که  شت چرخید. با دیدن  سرک خن شد گرفت و بهکشیده می

کشید، دندان روی دندان ی شا ش را در چن  گرفته بود و آن را میالیه

با  سابید و با چشم غره، سعی کرد شا ش را از دست او آزاد کند.  سرک

 خنده گفت:

 قیافَت دیدنی شده کوچو و. -

ی شا ش به دور گلویش، قدمی به  سرک مانا عصبی از تنگی حلقه

تفاو  اطرافش، های بیش را کشید. آدمکتر شا تر شد و محکمنزدیک

شان می کردند. مانا که در آن  حظه هیچ کالمی خیره نظاره -تنها خیره

کرد تا زور خود را به رخ  سرک رسید، فقط سعی میبه ذهنش نمی
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بکشد اما مؤفق نشد. در نهایت،  سر شال را کشید و مانا را به خود 

خت و شال را  ایین کشید که تر کرد. سشس، چن  به سر  اندانزدیک

 موهای فندقی مانا، نامرتب بر  یشانی کوتاهش ریختند.

د تر از قب  شال را رها کرمانا به قدر چند ثانیه شوکه ماند و بعد، عصبی

 وو موهای  ر شت و ده سانتی طالیی  سر را در حصار انگشتان کشیده 

ا را کشید و ها  گرفت. با فکی فشرده، با تمام قوایش آندخترانه

ال برد هنگامی که  سرک با آخ و نا ه سر  را خم کرد، مانا زانویش را با

های و بر بینی  سر کوفت. فریاد دردآ ود  سر بر هوا خاست و چشم

ی دیگری به او بزند که فردی اطرافیان گشاد گشت. مانا قصد کرد ضربه

در دستکش  های دخترانه و  وشیدهبا سرعت او را به عقب کشاند و دست

ای به تخت مانا را از موهای  سر جدا کرد. سشس خود جلو افتاد و ضربه

 او، از  شت نقش بر زمین شد. ی  سرک کوفت کهسینه

ی  یش رویش چشم دوخت. همان نیم  ا توی مانا شوکه به قامت مردانه

ی مشکین، همان شلوار نوک مدادی و همان موهای خرمایی که اندازه

 شتند.ای دامردانه

ی  سر که با بینی خون آ ود بر زمین افتاده بود، سر بلند کرد و به چهره

شد، ا  مشخص نمیمردی که  شت به نور آفتاب ایستاده بود و چهره

توانست اخم درهم کشید و به سختی برخاست. حال، به راحتی می

ا  را ببیند. آن نگاه تیز و  رتحکم ی جدیهای برهم فشرده و چهره ب

دیگر رسیدند. مبادا که یکآن ابروهایی که همیشه، خونسرد به نظر می و
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 را در آغو  بکشند.

دی کریس که یک سر و گردن باالتر بود، با صدایش که تن آرام و خونسر

 ی جذاب بریتیشش گفت:داشت با همان  هاه

 ا  دیدنی شده کوچو و.قیافه -

یگری به تخت ای د سر آب دهانش را قور  داد که کریس، ضربه

ی ا  کوفت و او، دو قدم عقب رفت و نا ه کنان از درد قفسهسینه

ها مانع افتادنش شدند. ا ، به جمع دوستانش خورد که آنسینه

های مبهو  و حیران همانا و چرخیدن کریس به سمت مانا در مقاب  نگاه

تشش قلب شدید مانا همانا. کریس با خونسردی جلو رفت و شا ی که 

ی مانا افتاده بود را برداشت. آن را بر روی سر  های دخترانهشانهروی 

 کرد گفت:ی آن را مرتب میدرست کرد و در حا ی که الیه

جا به بعد من رو همراه خود  نها گذاشتنت فکر خوبی نبود. از اینت -

 داری عزیزم.

کرد، ا  نمایان میا  که خطی را کنار گونهسشس، با  بخند گشاده

ابینی کی به نگاه ما  و درخشان مانا زد و از کنار او گذشت تا تله چشمک

ی افتاده بر زمینش را روی را کرایه کند. مانا، دست به سر گرفت و کو ه

ای که ا  انداخت. نیم نگاهی به  سرک انداخت و بعد با تک خندهشانه

 های بلند و مطمئن کریس رساند.دانست، خود را به قدمد یلش را نمی

 ر کریس شد و در د ش گفت:رخ خونسرد و بوی نیممانا خیره

کرده؟ موقع حواسش به من بوده؟ تمام این مد  دنبا م مییعنی از اون -
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 چرا همیشه یکهویی  یدا  میشه؟ قلبم ریخت خب!

هایش بازی کرد. هنگامی که وارد تله و یکن مانا در سکو  با  وست  ب

 را تماماً برای خودشان کرایه کرد،کابین زردرن  شدند و کریس آن 

ا  را در کنار  گذاشته بود، دیگر نشستند. مانا که کو هروی یکروبه

شد. تمام ی  ایین انداخت. تمام جنگ  دیده مینگاهی از باال به منظره

های سر به فلک کشیده و انبوه، تمام آن فضای سبز و بعضاً آن درخت

 بی رن  که در مه فرو رفته بود.نارنای و سرخ و تمام آن آسمان آ

 نگریست  رسید: بخند به مانا میکریس که دست به سینه شده بود و بی

 ترسی؟هنوز هم از من می -

ا  را از جنگ  گرفت و به کریس دوخت.  بخند  مانا نگاه شگفت زده

 م جمع کرد و بعد با مکث گفت:ک -را کم

 شاید. -

 بان راند.مانا افکار شلوغش را بر زبار کریس دوباره سکو  کرد که این

ی زندگی توئه. تو های بازی دربارهن به این نتیاه رسیدم که داستانم -

 اون کسی هستی که جونیور رو تهدید به کشتن ا کساندر کرد. آره؟

 :کریس اندکی یکه خورد اما سریعاً به خود مسلط شد و با  بخند گفت

کنن که تهدید تی کمکم میطور که گفتم مردم فقط در صورهمون -

 بشن.

 سید:ا  ایااد کند دوباره  رکه تغییری در رخسارهآنمانا بی
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 ا کساندر کیه؟! -

 کریس  ا روی  ا انداخت و گفت:

 خوای بدونی؟چرا می -

ون شاید بتونه توی ح  کردن معماها بهم کمک کنه. تو هم همین چ -

 خوای. مگه نه؟!رو می

 ماند. مکثی کرد و گفت:تغییر  بخند کریس، بی

ی جونیور که یک زن خدمتکار بیوه از  نگه داری رادر شش ماههب -

 کرد.می

ی او را تازیه و تحلی  کرد و سشس با بهتی غم اندود مانا متعاب گفته

 شده گفت:

 ها کاری نداری.و ی تو گفتی با بچه -

همان حا ت ها را در طور که آنکریس هر دو ابرویش را باال داد و همان

 داشت گفت:نگاه می

 داد.نمی خواستم رو اناامفهمید کاری که میگه جونیور این رو میا -

 . با تردید به آرامی  رسید:های مانا ریز شد لک

 داد چی؟ناام نمیااگه یک درصد کار  رو  -

 -که  اسخ مانا را بدهد، نگاه سبزآنکریس ابروهایش را  ایین آورد و بی

ی جنگ  دوخت. مانا که جواب نگرفت، نفس عمیقی به منظره ا  راآبی

کشید و سر  را تکان ریزی داد. کریس هنوز هم در نظر  مرموز و 
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ی او سؤال کند اما جرئتش خواست در رابطه با گذشتهآمد. میعایب می

را نداشت. بنابراین، موبایلش را در دست گرفت و به آندریاپ زن  زد. 

ی آندریاپ در گوشش بود که صدای گرفتهی صور  کریس خیره

  یچید.

 مانا؟ -

ا  کاهش یافت دستشاچه مانا که با شنیدن صدای آندریاپ، دل نگرانی

 گفت:

 آندریاپ! خوبی؟ -

 ما ید جواب داد:هایش را میآندر که چشم

 اایی؟چی؟! آ... آره. آره خوبم. ک -

 مانا نفسش را با آسودگی بیرون داد و آرام گفت:

ی سختی رو تنهایی رد کردم. این برای بر نداری چه مرحلهخ -

کنه که من بدون تو هم از  سش بر میام  سر بار ثابت میچندمین

 آ مانی.

 رمقی کرد و گفت:ی بیآندریاپ خنده

وشت رو به رخ من نکش دختر ایرانی! در برابر من هیچی نیستی. ه -

 هی!  رسیدم کاایی؟

ی او خندید و نگاه کریس را سمت خود نههای خود سندامانا به حرف

 کشاند. گفت:
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 طوره؟چه توی تله کابین نشستم.  ا  -

 کریس  وزخندی زد و گفت:

 کردم!خواستم قطعش کنم یک  حظه هم تعل  نمیش بگو اگه میبه -

 اند و آندر در گوشش گفت:ی کریس ما  ممانا از گفته

کنم. و ی، خوبه. اد حس نمین نرفته. درد  رو زیهنوز اثر مسکن از بی -

 آره، خوبه.

 مانا با چند  لک نگاه از نگاه شیطنت آمیز کریس گرفت و گفت:

   …باره باها  تماپآهان. بسیار خب. من دو -

ی کریس شد که با کشیده شدن گوشی از دستش، هینی کشید و خیره

وبای  بار ما  تکیه نهاده بود و با  بخند و نگاه شیطنتدوباره بر صند ی

 چسباند. به آ مانی گفت:را به گوشش می

ا  بهم فایده بودن چه حسی داره! دربارهیلی دوست دارم بدونم بیخ -

ترین مراح  عبور بگو! اآلن چه حسی داری که مانا بدون تو از سخت

زنه؟ اوه خدای من! واقعاً کنه و همه چیز رو تند و سریع کنار میمی

 مصرفی!بی

ر دشوکش را کنار زده بود، دندان روی دندان سابید و آندر که بهت و 

 ت شده غرید:نشست با دستی مشحا ی که در جایش می

 عوضی! -

مانا سمت موبایلش دست دراز کرد که کریس با رویی خندان انگشتان 
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ا  را الی انگشتان مانا برد و آن را در هوا نگاه داشت. مانا سعی مردانه

ای نداشت. بلند شد و آزاد کند اما فایده کرد دست خود را از دست او

دست دیگر  را سمت گوشی دراز کرد که کریس خود را عقب کشید و 

 تر نشود. سشس خطاب به آندریاپ گفت: ایش را بلند کرد تا مانا نزدیک

کنی؟ اوه! انگار واقعیت رو گفتم. راستش رو بخوای حقیقت نکار نمیا -

راغش ستره. اصالً به خاطر همینه که من همینه. مانا از تو خیلی باهو 

 اومدم.

ا  را  غزاند، دست گیر افتادهمانا در آن کشمکش که تله کابین را می

توجه به طور که در دست کریس اسیر شده بود  ایین برد و بیهمان

و کرد، خود را جلا  را آ وده میایی سورمهکفش او که  یراهن دخترانه

یاپ با یش را بازتر کرد و مانا را عقب راند. آندرکشید که کریس خم زانو

 ی  یش رویش غرید:چشم غره خیره به جاده

فه شو! فکر کردی من اجازه میدم دستت به فلش برسه؟ فکر کردی خ -

ذارم یاجازه میدم از مانا سوءاستفاده کنی تا به هدفت برسی؟ نه! من نم

 اصله بگیر!قت  عام راه بندازی کریس! همین حاال از مانا ف

مانا از وضعیت  یش آمده حرص آ ود بود. یک دستش اسیر دست کریس 

و خود، قدمی از او فاصله داشت. مابور بود خم بماند چرا که 

توانست دست خود را آزاد کند و از شر  ای کریس راحت شود. نمی

آمدند، به خنده افتاده کریس اما از تقالهای مانا که در نظر  بامزه می

خندان رو تماپ آندریاپ را قطع کرد و  ایش را از روی شکم مانا بود. 
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 برداشت که مانا نتوانست تعادل خود را حفظ کند و با ضرب به جلو رفت.

کریس با خنده دست او را چرخاند که مانا با چشمانی درشت و قلبی 

اراده در تشنده از هیاان  شت به کریس شد و با نیم قدم عقب رفتنِ بی

ی ریز  در گو  مانای یس افتاد. کریس که صدای خندهآغو  کر

  یچید گفت:شوکه و مبهو  می

 تونی بعداً ازم تشکر کنی.زدیک بود سر  به صند ی بخوره. مین -

ی خود شد و بعد به سرعت، ی کو هرهنفس زنان خی -مانا کمی نفس

برخاست و دست خود را به شد  کشید که دستکشش در دست کریس 

ا  نشاند. در خود جمع شد و ی صند یب رفت و خود را گوشهماند. عق

ی شیطنت آمیز کریس چشم دوخت. آب ا  به خندهبا قلب تشنده

طور مسکو  ماند. ذهنش قف  کرده بود و دهانش را قور  داد و همان

ا  را به  بخندی گشاده بدل رساند. کریس خندها  نمیزبانش یاری

که آن را  ر  کند، کمی ی داد و به جای آنکرد. دستکش را در هوا تکان

شتر نیم خیز شد و روی  ای منقبض مانا گذاشت. مانا با رنگی  ریده بی

 ا  ماند.طور خیرهدر خود جمع شد که کریس همان

هایش را از روی ناگه گویی که چیزی را به خاطر آورده باشد، مردمک

ا جمع کرد. مانا نگاهش ر رام کامالًآ -شال مانا گذراند و  بخند  را آرام

ی جنگ  شد. صدای کریس،  س از مسکو  از روی او برداشت و خیره

داد با جدیت مکثی بسیار طوالنی که سکو  را به خورد هر دو می

 برخاست:
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 متأسفم! -

مانا هیچ نگفت و کریس  س از اندکی نگاه کردن به او، بر روی 

ی خود  شیمان کرده ای که از سربچه ا  صاف نشست و مانندصند ی

ی جنگ  شد. سکو  سنگینی میانشان شک  شده است، مانند مانا خیره

 گرفته بود.

که تله کابین به مقصد رسید و  س از ای سشری شد تا اینچند دقیقه

ام  توقف کرد. مانا نفسی گرفت و بدون حتی کتلو خوردن،  -کمی تلو

ت و دستکشش را دست اخا  را بر دوشش اندنیم نگاهی به کریس، کو ه

که نکرد. همزمان با کریس برخاست و درب تله کابین را گشود. قب  از آ

ا  را سد ی مردانه ایش از چهارچوب فلزی درب گذر کند، کریس تنه

 ا  از باال به ماناراهش کرد و درحا ی که با قد صد و هشتاد سانتی متری

 ا  شد.ی رخ گندمینگریست خیرهمی

تر کشید و اخم ظریفی میان ابروهایش چند سانتی متر عقب مانا به قدر

کشید. احساپ نشاند. نگاهش  ایین بود چرا که از کریس خاا ت می

کرد،  یشانی و گردنش از گرما عرق کرده است و قلبش از این می

 شود. کریس که نه  بخند بر  ب داشت نه اخم، آرام گفت:تر نمیدیوانه

 متأسفم. -

رحم است ی با خود تأم  نمود که آیا به راستی، این مرد بیامانا  حظه

کند؟  وست که از شیطنت خود  شیمان شده و حال، عذرخواهی می

 بش را جوید و با دمی عمیق، سر باال برد. خیره در نگاه  رزان کریس آب 
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دهانش را قور  داد و اخمش را زدود. معذر  خواهی او را  ذیرفت و با 

هراسید که بسیار محو، سر به تأیید تکان داد.  از آن می - بخندی بسیار

ا  ادامه دهد، مرد تبهکار را خشمگین کند. به هر اگر به اخم و د خوری

که با ای بود! مگر نه آنحال، از دید مانا، او مرد غیر قاب   یش بینی

 کرد؟خندید و شیطنت میهایش، این چنین میرحمیوجود تمام بی

هایش را بر هم فشرد و همزمان ادن گوشی مانا به او،  بکریس  س از د

با  ایین کشیدن نگاهش و سر ، از تله کابین خارج گشت. چرخید و 

ی خیره به فضای سرسبز و  ر جمعیت  یش رویش، هوای  اک و تازه

هایش را طبق عاد  از  شت در هم هایش کشید. دستجنگ  را به ریه

 رج شد.انا نیز به دنبا ش از تله کابین خاقف  کرد و قدمی جلو رفت که م

کریس که در قا ب همیشگی خود فرو رفته بود،  بخند کای زد و کمی 

 سمت مانا مای  شد. گفت:

 ب بلدن.این مردم زندگی کردن رو خو -

مانا که چشمش به رستورانی چوبی در سمت چشش افتاد، اشتهایش باز 

ریس، در د ش با خود توجه به حرف کا  بازگشت. بیشد و گشنگی

 گفت:

 گشنمه! -

شد تردید داشته باشد. کالفه، کمی با خود اما حضور کریس، باعث می

کلناار رفت و سراناام، با قدومی بلند اما آرام سمت رستوران گام 

برداشت که نگاه کریس را سمت خود کشاند. کریس با دیدن رستوران و 
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تر کرد و ابرو را عمیق رفت،  بخند طاقت سمت آن میمانایی که بی

هایش همچنان در هم قالب شده بودند با باال انداخت. درحا ی که دست

هایش را آرامش  ا جای  ای مانا گذاشت. در نزدیکی رستوران، قف  دست

تر کرد. خونسرد و دیگر نزدیکهای نیم  ا تویش را به یکگشود و  به

یمکتی همان رنگی راضی،  شت یکی از میزهای چوبی روشن بر روی ن

نشست و  ا روی  ا انداخت. گویی که خود  هم منتظر فرصتی برای 

 غذا خوردن بود.

هایی به رن  کرمی ساخته ی کوچک با چوبرستوران، مانند یک کلبه

ی آن، نیمکت و شده بود. سقف شیروانی طوسی رن  داشت و در محوطه

ی مانایی کریس، خیرهده بود. نگاه شها قرار داده میزهایی با همان چوب

طور ایستاده با  یش خدمت صحبت بود که برای دادن سفار ، همان

  یچاند.تانش میا  را میان انگشهای آزاد شال ارغوانیکرد و ریشمی

چندی گذشت که مانا سمت میزی که کریس  شت آن نشسته بود راه 

گاهش ا  را بر روی نیمکتِ مقاب  کریس گذاشت و نشست. نیافت. کو ه

را از روی دو گلدانی که حاوی گیاهی سبز بودند گرفت و نفس کشید. 

ا  را ی خنثیشد که نتواند چهرهنگاه خیره و طوالنی کریس، باعث می

ا  کشید و برای  ر  کردن حواسش، حفظ کند. دستی به بینی

های فراوانش ها و  یامکالموبایلش را در دست گرفت و نگاهی به میس

ها، معصومه و آندریاپ بودند که تماپ هر دوی یشترین آنانداخت. ب

ها با مکا مه با کریس  ایان  ذیرفت.  س شاید حق داشتند که آن
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 در ی زن  بزنند و  یام بدهند. ی

هایش را به تندی برای  یام دادن در آن گروه طور که انگشتهمان

 شنید:  غزاند، صدای کریس را با جدیتدوستانه به روی کیبورد می

 قو ت یادته؟ -

های جدی مانا،  یامش را فرستاد و نگاهش را باال کشید. با دیدن چشم

 جا شد. فقط گفت:کریس، آب دهانش را قور  داد و در جایش جابه

 آره. -

 اما در د ش ادامه داد:

تونی روی قول من حساب کنی. من آدم بدقو ی نیستم. نبودم هم یم -

 ه نیست. خالفکاری!جرئتش رو نداشتم. شوخی ک

های د ش را بشنود، سر که حرفآنکریس کمی نگاهش کرد و بعد، بی

 ها را که آوردند، مانا با اشتهای بیشتر شروع به خوردنتکان داد. سفار 

که مانا برای او هم ساندویچ همبرگر  کرد. کریس متعاب از آن

 ز گرفت.سفار  داده بود، ساندویچش را برداشت و با مکث، از آن گا

 ساعت به سه و نیم رسیده بود که مانا ناگه یاد نماز  کرد. آخرین

 به کریس گفت: ا  را قور  داد و خطاب قمه

 . …دن فقط چهارساعت دیگه زمان داریم. منشبرای برنده  -

 داد: از جایش برخاست و با هول و وال در مقاب  نگاه منتظر کریس ادامه

د تموم میشه. بعد باید بریم اوبِر... من یه کاری دارم که خیلی زو -



 

 

 WWW.98IA3.IR 308 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

 . …اوبارهِم... اوب... اوبرهمار

 کریس با همان  بخند  قاطعانه گفت:

 اوبِرهارمِرزباخ! -

 ی تلفظ آن نشد، با مکث سر تکان داد و گفت:مانا با وجود آن که متوجه

 ون بهمون میگه که مکان بعدی کااست.آره، همین! ا -

خواست ببیند که مانا قصد اناام نگفت. می کریس سری تکان داد و هیچ

زد. مانا، بطری آب ته چه کاری را دارد  هر چند که تقریباً حدسش را می

ا  بیرون کشید و بدون برداشتن ا  را به همراه مهر  از کو همانده

تر از تر و خا یکیفش، خود  را به  شت رستوران که کمی خلو 

های سبزرن  ی رستوران بر روی چمنجمعیت بود رساند. کنار دیواره

تواند، بدون جلب توجه وضو بگیرد. نشست و سعی کرد تا جایی که می

امت قهر چند به سختی، اما باألخره اناامش داد و بدون چادر سر کردن، 

و بست و نماز  را ادا کرد. مردم، با تعاب و نگاهی گیج به حرکا  ا

نی نگاه اطرافیانش را حس قتی سنگیونگریستند و او به راستی، می

 داد.ها، او را آزار میی آنکشید. نگاه خیرهکرد، خاا ت میمی

هایشان تند و بلند بود. مانا بابت کمبود زمان کریس و مانا، هر دو قدم

رفت. کریس کشید و تندتر راه مید شوره داشت و مدام، نفس عمیق می

ساعت دیگر صبوری  صبری بود. تنها چنداما د ش، ماالمال از بی

خواست تا باألخره  س از شش ماه، فلشش را به دست آورد و این، می

 انداخت.هیاان به جان قلبش می
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ی کمی داشتند. هنگامی خو  شانس بودند که تا اوبرهارمرزباخ، فاصله

اب که ساعت چهار به مقصد رسیدند، مانا ابتدا با تعاب به آن تخت خو

 عد، سری تکان داد و حواسش را جمع کرد.چوبی غول  یکر نگریست و ب

های ن کریس ابرویی باال داد و کنار تخت خواب ایستاد. بر روی یکی از  

ها ساخته شده بود، ایستاد و دستش را به دمشایی که گویی برای غول

ی تخت گرفت. سر  را سمت راست چرخاند و با فکری مشغول و  به

ه خت نگاه کرد. روی تاج تخت، سمتفکر، به با شت و  توی بزرگ سرخ ت

ترین گفت و  ایینها، خو  آمد میتابلو نصب شده بود. باالترین آن

 کشید.خ را یدک میها، نام اوبرهارمرزباآن

رد. کدوباره نگاهش را روی  تو  غزاند. دستش را جلو برد و آن را  مس 

ای نوشتهی سرد  تو را که گویی یک تشک قطور بود به زور کنار زد. الیه

 خودکار آبی نوشته شده بود. ی سفید آن باروی مالفه

هایی داره. وست دارم بدونم یه خواب راحت و خوب چه ویژگید -

 راستش رو بخوای، تا حاال تاربَش رو نداشتم.

ی  تو را رها کرد و دوباره ا  برهم ریختند. الیهافکار سازمان دهی شده

زدند و اجازه  ، مدام بان  میجای تخت چشم دوخت. افکار -به جای

دادند نتیاه گیری مناسبی داشته باشد. قدمی به عقب برداشت و از نمی

هایش را مشت کرد و ی دمشایی  ایین رفت. دستروی  نگه

هایش را با حسی غم اندود شده به اطرافش گرداند. خیره به مردمک

سته سر ا  فرو کرد و چشم بتخت، انگشتانش را الی موهای خرمایی
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 ایین انداخت. حال، بیش از هر موقعی مشتاق شده بود که هویت طراح 

بازی را بداند. هویت کسی که، از ریز و درشت زندگی کریس خبر داشت. 

ی او که نیمه شب، بر روی تختش با ی کودکانهحتی از دست نوشته

 خودکار آبی رن  نوشته بود.

ها نشسته بود و سنگریزه ویری بلند و بزرگ تخت بر مانا کنار  ایه

عکس از  دو که آخرین -کرد. با یافتن عکس  نجها را چک می اکت

ا  فرو برد. ها را در کو هها و  اکتمکان  نام بود،  بخندی زد و عکس

ای هم باالی آن به عکس، حاوی تصویر همان تخت خواب بود که نوشته

 گفت:خورد. میچشم می

 .دَ ظُلْمِهِوَ َمَنِ انْتَصَرَ بَعْ  -

ای از قرآن است، ادامه نداشت. بنابراین، فوری نوشته که مشخص بود آیه

اتالف وقت، آن را وارد گوگ  کرد و تفسیر  را نگاهی سریع و بی

 گفت:انداخت. در حقیقت می

ن کسانی که  س از ستم دیدنشان در مقام انتقام برآیند، ایرادی بر آنا و -

 نیست.

ی چه  و یک بود. مانا مشغول ی شوری آیهورهنوشته، مربوط به س

توانست با کمی فکر کردن، متوجه شود که جویدن  وست  بش شد. می

منظور از ستم دیدن و انتقام گرفتن، همان  سر ارشد است.  سری که 

ا  رنج کشید و در نهایت، او را به هالکت رساند. با این توسط  درخوانده

زیر نور آفتاب نگاهش را به کریس دوخت  توصیفا ، سر  را بلند کرد و
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نگریست. مانا آب دهانش را قور  داد و که غرق در افکار ، به تخت می

 برخاست. کلنااری رفت و آرام، با تردید  رسید:

 شناسی؟این تخت رو می -

کریس نفس عمیقی کشید و سر  را  ایین انداخت. حقیقت همین بود 

ابراین، سر  را بلند کرد و بداند. بنخواست مانا چیزی از آن اما نمی

ی تخت شد. سشس سمت مانا چرخید و همزمان با باال ای خیرهثانیه

 ای سر  گفت:دادن ابروهایش و کج کردن  حظه

 قطعاً نه! -

آمد های او که به نظر میمانا چشم ریز کرد و مشکوکانه به مردمک

 اندوهگین باشند خیره شد.

تر به قدری وقت کم بود که بستن بحث را به حرف او را باور نکرد اما

تر شد. دستی به روی دانست. نگاهی به تصویر انداخت و به تخت نزدیک

 تو کشید و قصد کرد آن را کنار بزند اما با یک دست، زور  کفاف 

ی که بخواهد دست دیگر  را بلند کند، کریس الیهداد. قب  از آننمی

یس که ا کنار زد. مانا نیم نگاهی به کر تو را گرفت و با یک دست، آن ر

ج در کنار  ایستاده بود انداخت و آرام تشکر کرد که کریس  بخندی ک

 ا  نشاند.های درشت کا باسیبه  ب

ی آبی رن  جلب شد. کریس با گرفتن رد نگاه توجه مانا به روی نوشته

 ی تخت را گرفته بود، رویاو،  بخند  را جمع کرد و درحا ی که  به

برگرداند. مانا  س از خواندن متن، نگاهی به موهای  شت سر کریس 



 

 

 WWW.98IA3.IR 312 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

انداخت و با خود اندیشید که این مرد، قطعاً زجر فراوانی کشیده است تا 

 به این سن برسد.

، هیچ نگفت و سعی کرد از مغز  برای ح  معماها کار بکشد. بنابراین

با هر دو عکس را روی تخت گذاشت تا دست راستش آزاد گردد. سشس، 

ای دیگر، ی  تو را گرفت و آن را بیشتر کنار زد. با دیدن نوشتهدست الیه

 ی خود بازنگردد. تو را در همان حا ت نگاه داشت تا ناگه به حا ت او یه

 آخر وزن زیادی داشت!

جا امن نیست. کنم دیگه اینترسم. احساپ میمشب خیلی میا -

 خوام زیر تخت قایم بشم.می

نوشته مکث کرد و سشس، دو دستش را برداشت که الیه با کمی روی 

شد  به جای اصلی خود بازگشت. کریس از نسیمی که به سبب افتادن 

ام  ک تو به صورتش وزید، روی سمت مانا چرخاند و او را ندید. متعاب، 

چرخید که متوجه شد او، بر روی زمین زانو زده است و زیر تخت را 

ی جمعیت اطرافش، صدای صحبت و خندهکند. در میان وارسی می

هایش نشست. مانا که دست دراز کرده قدمی عقب رفت و بر روی کفش

ی چوبی زیر تخت را بیرون بکشد، با خستگی دستش را بود تا آن جعبه

 عقب کشید و کالفه غر زد:

 ال ا ه اال اهلل! -

ها که ممکن است  باسش آ وده شود، بر روی سنگریزهخیال آنبی

شست و  ایش را به زیر تخت برد. کریس خیره به او که سعی داشت ن
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ی  ایش آن جعبه را بیرون بکشد، با ا  را درست کند و به وسیلهزاویه

 ی بریتیشش گفت:همان  هاه

 تالشت قاب  تحسینه عشقم! -

توانست با  ایش جلو بکشد، از ی سنگین را نمیکه جعبهمانا عصبی از آن

ای کشید و خاک کف دستانش را تکاند. نفس کالفه آن حا ت خارج شد

ی کریس شد که کریس  بخند و با اخمی از ناتوانی و عاز خیره

ای زد و خط هال ی روی  شش را به نمایش گذاشت. سر خم کرد و گشاده

نگاهی به جعبه انداخت. برخاست و تخت را دور زد. دوباره بر روی 

ا دراز کرد و جعبه را به آسانی ر هایش نشست و بعد، هر دو دستشکفش

نگریست، با دیدن جعبه در بیرون کشید. مانا که از زیر تخت به او می

 دستان کریس، به سرعت بلند شد و تخت را دور زد.

 قدرشناسانه،  بخندی زد و با خاا ت گفت:

 ممنون. -

 کریس به همراه باال دادن ابروهایش گفت:

 قابلی نداشت. -

کاغذ کاهی چسبیده به روی جعبه شد که نوشته  یمانا نگاهش خیره

 بود:

 .کلید رو  یدا کن! همین اطرافه -

 به تخت دوخت. در د ش نا ید: ا  را باال کشید وایهای قهوهمردمک
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 دا  عنتتون نکنه! باز یه ساعت دنبال کلید بگردم؟وای، خ -

نوچی کرد و دستی به صورتش کشید. کریس که متن روی کاغذ را 

ی دادند. اگر به جاده بود، در فکر فرو رفت. نباید وقتشان را هدر میخوان

ای جز گشتن و جوییدن نداشتند اما حاال جا بود، چارهاو، آندریاپ این

وجو؟! از همین رو، تصمیم که خود  حضور داشت، چه نیاز به جست

خیال کتمان کردن حقیقت بشود. مانا برخاسته بود و درگیر گرفت بی

طور که ا کردن آن با شت بزرگ سنگین بود  اما کریس، همانججابه

ی قامت بلند مانا بود، دست به زیر تخت برد و کلید آهنین سرد را خیره

ی چوبی تخت بیرون کشید. تقریباً، مطمئن بود که از جایی  شت  ایه

که او چه طراح بازی حتی از این مکان  نهانی هم خبر دارد. حال این

 داند! ست، خداکسی

های خود  نداشت نگاهی به کلید که هیچ شباهتی به کلید کودکی

 انداخت و  وزخندی زد. آن را در مشتش فشرد و برای دیدار با طراح

ه بازی،  حظه شماری کرد. دم عمیقی گرفت و برخاست. خطاب به مانا ک

 گذاشت گفت:با شت را سرجایش می

 شناسم!شاید واقعاً این تخت رو می -

سمت او چرخید و به کلیدی که او به سمتش گرفته بود نگریست.  مانا

های او باال برد و به آرامی کلید را متعاب نگاهش را تا روی مردمک

گرفت. حال، مطمئن شد که تمام این بازی، سرگذشت کریس را به 

که طراح بازی، نسبتی با کریس دارد. وگرنه چه کشد. و نیز آنتصویر می
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ت که این چنین از تمام رازهای کریس آگاه باشد؟! د یلی وجود داش

ی  بخندی به روی کریس  اشید که کریس نیز  بخندی زد و جعبه

چوبی سنگین را از روی زمین بلند کرد. آن را بر روی تخت گذاشت و با 

که قف  را باز دست به مانا اشاره نمود که قفلش را باز کند. مانا  س از آن

 های قطور درون آن شد.ی کتابود و خیرهکرد، درب جعبه را گش

دانست در آن جعبه چه وجود دارد، تنها به قالب کریس که از قب  می

هایی که دیگر  بخند هایش  شت کمر  بسنده کرد و با  بکردن دست

های نازنینش ی کتابنداشتند، با نگاهی غم اندود شده و د تن ، خیره

رسید که طراح بازی ید به نظر نمیشد. با این همه مدرک، چندان هم بع

 از محتویا  جعبه آگاهی داشته باشد.

ها را بیرون کشید. سه عنوان مانا دست به درون جعبه فرو برد و کتاب

ی گیاهان و دیگری ی  رندگان، یکی دربارهکتاب بود. یکی درباره

ر کج کرد و  س از باز کردن سی جهان. کریس های زندهی زباندرباره

دستانش، کتاب محبوبش را که جلدی سبز رن  داشت در دست  قف 

ی گرفت.  بخند محوی زد و آن را به روی خود گشود. بوک مارکی که ال

ای را  یش روی چشمانش بیاورد آن گذاشته بود، باعث شد همان صفحه

ای که با که از تمام صفحا  آن کتاب، بیشتر دوستش داشت. صفحه

 سشید رن  آغاز شده بود.دار تصویر یک طوطی کاک 

هر سه کتاب بوک مارک داشتند. مانا الی دو کتاب دیگر را گشود و 

دیگر روی تخت گذاشت. خیره به مطا ب صفحا  نشانه ها را کنار یکآن
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 گذاری شده، خطاب به کریس گفت:

 تونی ما رو به جواب برسونی.تر میو سریعتاحتماالً  -

به دو کتاب دیگر دوخت. یکی گیاه کریس نگاهش را از طوطی گرفت و 

طور که  وتوپ و دیگری، مطلبی با زبان انگلیسی. کتاب  رندگان را همان

 باز بود کنار کتاب گیاهان قرار داد و گفت:

 با کمال می  عشقم! -

تکیه  "Babe"و  "Love"مانا که متوجه شده بود واژه های 

اجازه داد که کریس،  ه  بخندی کوتاه بسنده کرد وبهای او هستند، کالم

ای گذشته بود که صدای فکرهایش را بکند و حرفی بزند.  نج دقیقه

 کریس برخاست.

اید برا  جا ب باشه که بدونی طراح بازی طوری این قسمت رو ش -

طور چیده که تو به شخصیت خود   ی ببری. برای من جا به که چه

 قدر خوب بشناستت.تونسته این

ریس انداخت که کریس با خونسردی و مالیمت مانا نگاه گیای به ک

 گفت:

کاکادو، نوعی طوطی سفیدرن  کاک  داره که هو  و خالقیتش واقعاً  -

دونه که برای رسیدن به فوق ا عاده و تحسین برانگیزه. این  رنده می

های فکری و معماهای خواستَش باید چه رفتاری داشته باشه. از چا ش

تونه حلشون کنه. با کمی دقت و تمرکز میمکانیکی خوشش میاد و فقط 

اون احساساتیه، اجتماعیه، دوست داشتنیه و، صد ا بته زورگو. باور کن 
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ی آندریاپ از این زورگو بودنت واهمه داره. چیز دیگه ای که درباره

تونه خود  رو با هر شرایطی وفق بده. کاکادو وجود داره اینه که اون می

که نت توی حصار من، مقاوم موندی و بدون اینمث  تو که با وجود افتاد

که توی چه توجه به اینچیزی به آندریاپ بگی ادامه دادی. و بی

 مونی.زنی و آروم میشرایطی هستی،  بخند می

ی کریس شده بود،  س از اتمام سخنان او به مانا که با شگفتی خیره

داد و ای نرم و دوست داشتنی افتاد. کریس  بخند  را کش خنده

  رسید:

 ه؟!قدر خنده دارچی این -

 ا  را آرام کند  اسخ داد:مانا درحا ی که سعی داشت خنده

 چیزی نیست. -

 اما در د ش ادامه داد:

قدر که تو و طراح بازی اینکه من شبیه یه طوطی هستم و اینینا -

 خوب من رو شناختین. یکم زیادی عایبه!

 گیاهان داد. گفت:کریس از او نگاه گرفت و به کتاب 

جا رو ببین مانا  این گیاهِ  وتوسه. این ینجا تموم نمیشه. اداستان این -

گیاه جذاب و مقاوم که رشد قاب  توجهی هم داره به عنوان یه تصفیه 

ی عا ی شناخته میشه. احتماالً، تو کسی هستی که قراره تاریکی کننده

تر و پ کمی مالیمرو از وجود کسی  اک کنی. شک ندارم که آندریا

باشعورتر از قب  شده و دیگه مث  قب  خداباور بودنت رو مسخره 
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ذاره و من کنه  هرچند که تغییراتش تأثیری روی تصمیما  من نمینمی

 هنوز هم باها  مشک  دارم.

ی ریزی کرد و مانا که از ذوق  بخند  دندان نما شده بود، خنده

ی آخر ا  نهان کند. جملها  را  را بر آن گذاشت که خندهسعی

 نشاند.کاست و ترپ به دل مانا میکریس، از شوخ طبعی او می

 کریس  بخند ملیحی به روی مانا  اشید و نگاهش را به متن انگلیسی

هایش را روی خطوط آن گرداند و بعد نگاهش را به داد. کمی مردمک

 مانای منتظر داد. گفت:

 بریم. -

ت داد و بعد، به مانا  شت کرد و قدم سشس، آخرین نگاهش را به تخ

ی کتاب خیره شد. قصد کرد آن را بخواند برداشت. مانا گن  به صفحه

گرفت و از طرفی هم وقت، به اما کریس هر  حظه از او بیشتر فاصله می

ا  را از شد  باارز  بود. بنابراین، به سرعت تخت را دور زد و کو ه

ا  انداخت. نگاه مرددی به شانهروی زمین برداشت و آن را بر روی 

طور به حال خود ها را همانها و جعبه کرد. بالتکلیف و  رتردید، آنکتاب

 رها نمود و خود را به کریس رساند.

هایش را مردانه در دو طرف بدنش به کریس، هنگام راه رفتن دست

نگریست. با رویش میبرد و مستقیم به روبهمی -آرامی و مالیمت جلو

هایی صاف و نگاهی دقیق که گویی، در  حظه تمام نقاط  یرامونش هشان

کرد تا دریابد چه کسی ا  را مرور می ایید. او در افکار خود زندگیرا می
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کرد که داند. به چند نفر هم مظنون شد اما آرزو میتمام رازهایش را می

 اشتباه کرده باشد.

پ، سامان آندریابابت حال نابه مانا نیز، افکار  شلوغ بود. شلوغ از نگرانی

غشو  منگرانی از بابت عاقبت این بازی که چیزی تا  ایانش نمانده بود، 

که چه بر سر روح کریس آمده است و مشغول از این که طراح از این

ی با بازی، چرا باید معما را بر اساپ کریس بسازد و اصالً او، چه صنم

 کریس دارد؟!

دند، شهنگامی که دوباره در تله کابین جایگیر مانا افکار  را  س زد و 

 خطاب به کریس که جلوی رویش نشسته بود  رسید:

 ی اون کتاب نوشته بود؟نمی خوای بگی چی تو -

مانا  کریس که  ا روی  ا انداخته و دست به سینه بود، با جدیت خیره به

 جواب داد:

 شاید یه روز فهمیدی. -

 ا  نشاند که کریس اضافه کرد:یمانا اخمی از گیای به روی  یشان

قتی نقش اصلی داستان کنار  حضور داره، بازی رو برنده شده فرض و -

 رسیم.کن! کمتر از سه ساعت دیگه به فلورا و مانوئ  می

ا  کندوکاو کرد. چندی بعد، تازه مانا خیره به کریس، در مغز و حافظه

ت، کریس کسی بود دانسطور که از قب  میی منظور او شد. همانمتوجه

که خواهر و برادر ، یعنی فلورا و مانوئ  را از یتیم خانه ربود. او 

ست که جونیور را تهدید به کشتن ا کساندر کرد تا او، فلورا و کسی
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ها را برباید. کریس، مانوئ  را به اتاق بایگانی بفرستد و کریس بتواند آن

 اسخ دهد. او  توانست معمای سایت را با جزئیا کسی بود که می

روند. جا میواهر و برادر، کاا هستند و حال، به هماندانست که آن خمی

که مکان بعد را طی کنند و این، برای مانا و کریس خوشایند بدون آن

اند و با بُرد   ایان بود. برای مانا از آن جهت که گویی بازی را میانبر زده

ا یک گام تا فلشش فاصله  ذیرفته است، برای کریس از آن جهت که تنه

 داشت. تنها یک گام، تا قت  عام!

 مانا که از این خبر خوشحال شده بود، نفسش را آسوده بیرون داد و

 چشم بسته،  بخند دندان نمایی زد و گفت:

 قدر نگران زمان بودم!چه -

ریس مواجه شد. با همان بسیار محو ک - لک گشود که با  بخند بسیار

 خوشحا ش، به بیرون نگریست و در د ش گفت:ی  بخند  ب بسته

قدر خوشحا م که از شر این بازی خسته کننده راحت شدم. خ که چهآ -

خواست که به من طور که از  انتظار داشتم نبود. انگار فقط میاصالً اون

هایی گذر کنم. قب  از بگه برای نزدیک شدن به فلورا باید از چه مکان

کردم قراره از کر میفیلی هیاان زده بودم. که بازی شروع بشه خاین

چیزهای خطرناک و هیاانی سخت که ماهیت جنبشی دارن عبور کنیم 

 شد.تر نمیو ی همش فکری بود و واقعاً از این آسون

نفسی گرفت و  س از نیم نگاه کوتاهی به کریس که با جدیت و 

ود  شیمان نگریست، از خوشحا ی خا  میهای مردانهمتفکرانه، به کفش
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ها را ی نهایی  ر کشید. اگر حق باقی بازیکنشد. فکر  سمت جایزه

کنند و بیشتر از او ها به راستی، تمام تالششان را میبخورد چه؟ اگر آن

 یاقت آن جوایز نقدی را داشته باشند چه؟ اگر با این میانبر زدن، حق 

توانست با این طور میآمد؟ چهها را بخورد چه؟ چه بر سر ایمانش میآن

 حق ا ناپ، کنار بیاید؟

ا  را بیرون کشید. با قلبی تشنده و کریس اما از فکر درآمد و گوشی

امان، درحا ی که بسیار هیاان زده شده بود و دیگر هیچ صبری بی

ها  بخند  اشید. نداشت، در گا ری موبایلش چرخ زد و به روی عکس

س، ا ورق زد. با دیدن هر عکتصویر  وسی را از نگاهش گذراند و عکس ر

شد. تنها، یک آمد و د ش ماالمال از د تنگی می بخند  بیشتر کش می

 گام دیگر!

سراناام،  س از یک ساعت و بیست و  نج دقیقه، به جاده رسیدند و 

های مانا به روی کیا سورنتوِ طوسی آندریاپ خورد، زمانی که مردمک

هایش افزود. از کریس جلو دمعاله به اندامش رخنه کرد و به سرعت ق

 طافت کریس، به ماشین نزدیک شد. با زد و در مقاب  نگاه جدی و بی

کرد و با خشم به ا  صحبت میدیدن آندریاپ که عصبی با گوشی

تر گام رفت،  بخند شاد  را بست و آرامای نامشخص چشم غره مینقطه

ی خیرهبرداشت. متعاب و کناکاو، درب سمت شاگرد را گشود و 

 آندریاپ شد.

ی مانا نشد. خطاب ا  بود، متوجهآندریاپ که تمام حواسش به مکا مه
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 به فردی ناشناپ در آن سوی خط فریاد کشید:

رای من اصالً مهم نیست که چی به سر تو میاد بتی! فهمیدی عوضی؟ ب -

وقتی قسم خوردی که توی هر شرایطی به  درم خدمت کنی  س دهنت 

ن بتی! که بهت گفتم رو اناام بده! همین اآلن! همین اآل رو ببند و کاری

 ی بعدی که بهت زن  زدم اناامش داده باشی.به نفعته دفعه

که گوشی را با خشونت و خشم با سشس، تماپ را قطع کرد و  س از آن

صورتی سرخ و ملتهب سمت داشبورد  ر  کرد، سر  را در دستانش 

 ت او و هیچ نگفت. چرا که از این حاگرفت. مانا آب دهانش را قور  داد 

هراپ داشت. تا به حال آندریاپ را چنین خشمگین و وحشتناک ندیده 

زد؟ کریس که با فریادهای بلند آندریاپ، بود. با بتی، از چه حرف می

ها رسید، نگاهش را از روی هایش را شنید، هنگامی که به آنحرف

ل، درب سمت آندریاپ را خیاراند و بیی ما  و مسکو  مانا گذچهره

گشود. آندر که انتظار  را نداشت، شانه  راند و سر به سمت کریس 

 گرداند.

 کریس، درحا ی که یک دستش را به درب گرفته بود خم شد و رخ به رخ

 ی او با خونسردی گفت:آندریاپ شد. خیره در نگاه شوکه

 کار  توی تهدید کردن افتضاحه! -

رفت و با شد  و خشونت بیرونش کشید. مانا ی  باپ او را گسشس، یقه

ی چشم درشت کرد و دست به روی دهان گذاشت. کریس آندر را به بدنه

ماشین کوفت و نزدیکش شد. آندریاپ که با  یچیده شدن درد  ایش، 
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ی کریس به ی موقعیت شد، دستش را به روی دست مشت شدهمتوجه

اورد اما زور  در مقاب  ا  گذاشت و سعی کرد آن را  ایین بیدور یقه

داد. کریس، با نگاهی که هم خونسردانه بود و هم کریس، کفاف نمی

که خم به ابروهایش نشسته باشد، به صور  آندریاپ آنتهدیدآمیز، بی

های داغ و ملتهبش، روی صور  آندر که هرم نفسنزدیک شد تا این

  خش شد.

نگاهی غرنده، به یظ و فشرد و با اخمی غلآندر نیز  ب بر  ب می

نگریست. هر دو گویی، با نگاهشان برای آبی کریس می -های سبزمردمک

کشیدند. مانا که از بهت و شوک خارج شده بود، دیگر خط و نشان مییک

آن  دستش را از روی دهانش برداشت و ماشین را دور زد. نگاهش را میان

 دو چرخاند و  رزان خطاب به کریس گفت:

 نداریم.کریس! زمان  -

یره خکریس که چند سانت از آندریاپ بلندتر بود، کمی دیگر در نگاه او 

 ا  را رها کرد. آندر با خشم از ماشین تکیهماند و سراناام، با شد  یقه

 عصبی گفت: ی کریس کوباند.ای به تخت سینهبرداشت و ضربه

 ترسم کریس! دست از سر مانا بردار!ها  نمیگاهمن از ن -

های نیم  ا توی خود را صاف کرد و  بخندی کج به  ب نشاند. هکریس  ب

 با خونسردی ابرو باال انداخت و با  حنی آرام گفت:

 دونی که ترسناکه؟!ترسی  س از کاا میهای من نمیگه از نگاها -

 از نگرانی و د وا سی با مانا که گرفت شک  میانشان سنگینی سکو  
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 گشود:ها  ب از  ب میان آن جدل بابت

 کنم تمومش کنین. با هردوتونم! کریس! آندریاپ!  طفاً!واهش میخ -

کریس  بخند  را حفظ کرد و در مقاب  نگاه خشمگین آندریاپ، به 

 رو گفت:صند ی راننده نزدیک شد. روی آن نشست و خیره به روبه

مصرف هدر ی بیخوام زحماتم به خاطر یک  سربچهوار شو مانا! نمیس -

 بره.

د و ا نگاه ملتمسش را به آندریاپ داد که آندر  وزخندی به کریس زمان

 دستش را به درب گرفت. غرید:

 از ماشین من  یاده شو عوضی! -

ه بکریس سوییچ را چرخاند و ماشین را روشن کرد. کمی صدای اگزوز را 

 گو  آندریاپ رساند که مانا بازوی آندر را گرفت و خواهشانه گفت:

کنم بحث ریاپ! خواهش میا این  ا رانندگی کنی آندتونی بتو نمی -

 خیال!نکن! زمان نداریم. بی

ر بآندر که دیگر از شد  عصبانیت و حرص در حال انفاار بود، درب را 

ا هم کوفت و روی صند ی عقب نشست و دوباره درب را بر هم کوفت. مان

یر گای چشم بر هم فشرد و بعد، به سرعت کنار کریس جاینیز  حظه

ا ، ماشین را به حرکت در شد. کریس هم، با همان  بخند و خونسردی

برد. خورد، نهایت  ذ  را میآورد. از این همه حرصی که آندریاپ می

هاست! دانست چرا رفتار آندریاپ، چنین مانند  سربچهو یکن مانا، نمی

 داد.حتی خشمش را هم کودکانه بروز می
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اده یاپ که با اخمی غلیظ از شیشه به جمانا نیم نگاه کوتاهی به آندر

فِشارَد انداخت و بعد، آمد دندان روی دندان مینگریست و به نظر میمی

تفاوتی،  ا روی خیا ی و بیبه کریس نگاه کرد. او، بر خالف آندریاپ با بی

فشرد تا مسافتشان را با سرعت بیشتر، کاهش بدهد و هر از گاز می

نگریست و ارنای و سبز بغ  دست جاده میچندگاهی هم، به درختان ن

 ، تایم  ذتبخشی بود.برد. گویی برای او ذ  می

 ا  را درآغو  گرفته بود آرام و مردد  رسید:مانا که کو ه

 ریم؟!میشه بشرسم کاا می -

ان کریس که به خم جاده رسیده بود، فرمان را به نرمی چرخاند و همزم

  اسخ داد:

شته باشن. جایی که من رو وئ  احساپ آرامش داجایی که فلورا و مان -

 اندازه.ی کشور خودم میبه یاد دریاچه

 ید:مانا کمی به نیم رخ خو  ترا  او خیره ماند و با  حنی متأسف  رس

هارده سا ت بود وقتی این اتفاق افتاد؟! منظورم وقتیه که  در  چ -

 ها رو کشت.اون

انگشتانش را به دور فرمان  یکریس، با یاد آن اتفاق دردناک، حلقه

جواب گذاشت. مانا تر کرد و در سکو ،  لک آرامی زد و مانا را بیمحکم

که سکو  او را دید، آهی کشید و دهان بست. در عوض، با فکری که به 

سر  زد، دست دراز کرد و گوشی آندریاپ را از روی داشبورد برداشت. 

ی چشمش ه از گوشهبه  شت چرخید و آن را سمت او گرفت. آندر ک
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ی مانا شده بود، سمت او روی برگرداند و سشس، گوشی را با همان متوجه

 اخمی که روی  یشانی داشت، گرفت.

 مانا  بخندی به رویش زد و در جای خود صاف نشست. نگاه مراقبی به

 کریس که حواسش به کلی معطوف افکار خود بود انداخت و موبایلش را

 صدا و نامحسوپ برای آندریاپ نوشت:سر و در دست گرفت. بی

بره به جایی که اون خواهر و برادر برده شدن. ریس ما رو مستقیم میک -

ها  رو تونیم معمای اصلی رو هم جواب بدیم. هی! اخمبه کمک اون می

 باز کن! باألخره از شر من راحت میشی  سر آ مانی.

نگاهش را به صدای گوشی آندریاپ همان دم بلند شد که مانا سریع 

داد. او اصالً، ا  ادامه میتوجه به رانندگیکریس دوخت. کریس اما، بی

به  دل در د ش نبود که هرچه سریع تر به مقصد برسند. مانا نیم نگاهی

خواند انداخت و به جاده چشم دوخت. آندریاپ که  یامک را می

ا  می یکه جمال  ابتدایی عصبآندریاپ که  یام را خواند، بر خالف آن

ی آخر اندکی از اخمش کم کرد و به مانا کردند، با خواندن جمله

 نگریست. سشس دوباره به موبایلش نگاه کرد و تند نوشت:

 خواد؟چی می کنی مانا؟! کریس از کار میداری چی -

مانا که از قب  موبایلش را سایلنت کرده بود، با  رزیدن آن در دستش، 

ه ارسال ایموجی  بخند بسنده کرد و دوباره، نگاه  یام را گشود  اما تنها ب

ا  را به جاده داد. آندریاپ نیز، کفری دوباره اخم در هم کشید ایقهوه

ترین ی کریس شد. و این، کریس بود که کوچکو با تخسی، از آینه خیره
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 توجهی به او نداشت.

یک ساعت دیگر! تنها یک ساعت دیگر زمان داشتند و این، برای هر 

ها حیاتی شده بود. کریس از ماشین  یاده شد و چشم به ی آنهس

ای انداخت. خاطرا ، چون صحنه "see park"ی زیبای  منظره

زد و کردند و او فقط با اندوه،  لک میتراژدیک جلوی چشمانش گذر می

کشید. درب را بست و قدمی به دریاچه نزدیک شد. سشس، نفس می

 هایش کشید.ههوای خنک دم غروب را به ری

ها را های دو  اکت انداخت و بعد، آنمانا نگاه گذرایی به آخرین عکس

که  یاده شود، سوی آندریاپ که قصد روی داشبورد گذاشت. قب  از آن

 داشت  یاده شود چرخید و گفت:

 وی ماشین بشین! شاید برای  ا  خوب نباشه که راه بری.تو ت -

 ای مانا دوخت و گفت:وهآندریاپ نگاه سبز  را به نگاه قه

 .بیا با همدیگه نگران تو باشیم -

 ز ماشیناسشس  یاده شد که مانا نیز  بخند آرامی زد و با مکثی از اندوه، 

خارج گشت. کریس که صدای بر هم خوردن درب ماشین را شنید، 

 آرام نزدیکش -نفسی گرفت و سمت مانا چرخید. خطاب به او که آرام

 شد گفت:می

 اون ساختمون. برو و بازی رو تموم کن!داخ   -

مانا با قلبی تشنده، نگاهش را به ساختمان سرخ رن  کوچک کنار دریاچه 

رسید و ای داشت اما ارتفاعش به شش متر میداد. ساختمان، فرم استوانه
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مساحتش به نهایتاً نه متر مربع! آن سقف گنبدی شک  و گیاهی که به 

ر یچش  یچیده شده بود هم، نمایَش را های مای مشکین  لهدور نرده

ی سمت ساختمان گام کردند. مانا دم عمیقی گرفت و به تندتکمی  می

برداشت. میان درگاه او ایستاد و نگاهش را در آن فضای نسبتاً تاریک 

های دید. خارج شد و با تشش قلب، از  لهگرداند اما هیچکس را نمی

 ستونی داشت رساند. -که نمای ستونمار یچ باال رفت و خود را به ایوان 

سر و صدا ی ایوان نشسته بودند و بیبا دیدن دختر و  سری که در گوشه

 دید و بلند گفت:نفس زنان خن -خوردند، نفسشکال  می

 سور رایز! -

تر از ا  را کام  بروز دهد، دختربچه که بزرگکه خوشحا یقب  از آن

  سربچه بود ایستاد و با جدیت  رسید:

 کودک ربا چه کسیه؟ -

 مانا کمی جا خورد اما به سرعت حواپ خود را جمع کرد و جواب داد:

 تر فلورا و مانوئ .برادر بزرگ -

 ی  در و مادرشون چه چیزی مشکوکه؟درباره -

 ه فریب بود از طرف جونیور!هیچی. یعنی همش ی -

، نشد دختر مکثی کرد تا سؤال بعدی را به یاد آورد. هنگامی که مؤفق

  سربچه نیز ایستاد. به جای دختر، او سؤال کرد:

 طور دزدیده شدن؟چه -
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 مانا نظمی به افکار  داد و گفت:

سر ارشد جونیور رو تهدید کرد که اگه به یک طریقی فلورا و مانوئ    -

ای نداشت و کشه. جونیور هم چارهرو نبره اتاق بایگانی، ا کساندر رو می

 .تر، خواهر و برادر  رو دزدید. این شد که  سر بزرگکار رو اناام داداین

 چرا؟ -

 مانا دم عمیقی گرفت و  بخند زد. مطمئن گفت:

 خواست خواهر و برادر  رو از یتیم خونه بیرون بیاره.ن میچو -

دم، موبای  مانا زن  خورد. با دیدن نام  دو کودک،  بخندی زدند و همان

ا  بخند بخیره به آن دو بچه که ای زد و آقای ایکس،  بخند گشاده

 .کردند، تماپ را برقرار کردنگاهش می

 سالم. -

های دیگر شنید که به تیمایکس، درحا ی که صحبت عوام  بازی را می

کردند، با  بخندی اطمینان بخش خیره به  ایان بازی را اعالم می

 مانیتورها گفت:

 طور آندریاپ!ا. تو بازی رو برنده شدی. همینتبریک میگم مان -

دیگر گویی خصومت شخصی داشتند مانا سمت دو مردی که با یک

 ها را در حال خط و نشان کشیدن دید. آرام گفت:چرخید و آن

جا دونید که اگر کریس نبود به اینخیال! خود شما خوب میبی -

کنم ما  یاقت جایزه رو که... آقای ایکس! فکر نمیرسیدیم. و ایننمی
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 یم. ما تقلب کردیم آقای ایکس. بازی عادالنه تموم نشد.داشته باش

 ا  فرو کرد و گفت:ایکس دست در جیب شلوار زغال سنگی

ی آخر بهت کمک کرد مانا. تو و آندریاپ با ریس فقط توی دو مرحلهک -

ای گذروندن مراح  قبلی هو  خودتون رو ثابت کردین. و اگه نگران اجر

ی شما  یاقتش رو نداشت. اگه به اندازهعدا ت هستی، باید بگم هیچکس 

تر از ها خیلی عقبی تیمشدید. بقیهکریس نبود، باز هم شما برنده می

 شما بودن!

مانا سکو  کرد که آقای ایکس، تماپ را قطع کرد و آدرپ ساختمان 

مراه هاصلی بازی را برایش  یامک زد. مانا نفسی گرفت و با سرخوشی، به 

  برایش ا  ایین رفت. بازی، تمام شده بود! کمی باورهآن دو بچه از  له

ای که دو روز و نصفه روز برای آن زمان گذاشتند و آمد. بازیسخت می

ها را از جنگ  سیاه و ای که آنی آن را استفاده کردند، بازیهر دقیقه

ت، خطرهایش گذراند و در ارو ا ارک، روحیه و انرژی به جانشان انداخ

ها را ح  ها را ورق بزنند و  ازلخواست کتابها میآن ای که ازبازی

 یر قاب غکنند، در این  حظه، دیگر ادامه نداشت. و این اندکی برای مانا، 

 رسید.باور به نظر می

ها در ساختمان و حال، تنها یک چیز باقی مانده بود. جمع شدن بازیکن

ج و ن دو مرد  اودیدار تیم برنده با طراح بازی! هنگامی که مانا به آ

عاول رسید، درحا ی که یک دستش در دست دختر و دیگری در دست 

  سر بود، گفت:
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 تر برگردیم اشتوتگار .عتموم شد. باید سری -

ی آن دو کودک شد که به جز رن  موها و احتماالً سنشان، کریس، خیره

هیچ شباهت دیگری به خواهر و برادر  نداشتند. آندریاپ سری تکان 

ها دست مانا را رها نمودند و دست به سمت کودکان دراز کرد که آنداد 

که او، و هم قدم با آندریاپ، سمت ماشین قدم برداشتند. مانا از این

چنین راحت اجازه داد با کریس تنها باشد، متعاب شد اما کریس، 

 دار شود.نگذاشت تعابش ادامه

 گو  کن مانا! -

 نتظر ماند. کریس صدایش را  ایینمانا سر به سمت کریس گرداند و م

 آورد و با جدیت خیره در نگاه مانا با تحکم گفت:

 جا از  جدا میشم. اما چیزی هست که باید بدونی.من این -

اخت و مانا با اطمینان سر تکان داد که کریس نیم نگاهی به آندریاپ اند

رد برای کقراری می شت به او ایستاد تا ناگه  ب خوانی نکند. قلبش، بی

تند در  -های  رزانش را تندخواست بر زبان براند. مردمکچیزی که می

 ند و با تحکم گفت:تاب مانا گرداچشمان منتظر و بی

قتی طراح بازی رو دیدی به من خبر بده تا تمومش کنم! ممکنه و -

. اوضاع  یچیده بشه اما تو فقط و فقط به این فکر کن که فلش کااست

تونی فرامو  کنی که همیدی و به من خبر دادی، میبه محض این که ف

 توی زندگیت یک خالفکار برزیلی رو از نزدیک دیدی.

تابی ای کشید که قلبش بیش از  یش بیمانا نفس  رزان و هیاان زده
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کرد. قضیه، حساپ شده بود. آب دهانش را قور  داد و خیره در نگاه 

 جدی کریس  رسید:

 فلش چیه؟! دونم توی اونهنوز زمانش نرسیده که ب -

 کریس که اتفاقاً قصد داشت همین را بگوید، سری تکان داد و انگشت

ا  را باال آورد. آن را جایی بین خود  و مانا نگاه داشت و به اشاره

 همراه باال نگاه داشتن ابروهایش گفت:

 قول بده برام اناامش میدی! -

دید، با آرامش و را می او اعتمادی و تردیدمانا که برای چندمین بار، بی

 اطمینان  اسخ داد:

 قول میدم! -

ا، کریس  ب بر  ب فشرد و انگشتش را  ایین انداخت. خیره در چشم مان

 با مکث به سختی  ب زد:

 اون دخترمه! -

های مغز ، گویی ذهن مانا، در همان صورتی که بود، باقی ماند. چرخنده

ه بتر از همیشه، ار افتادند و خستهکه چوبی الی آن قرار داده باشند، از ک

ه، استراحت  رداختند. مانا، ما ، مبهو ، شوکه، غافلگیر و یکه خورد

توانست که گفت. نمینگریست و هیچ نمیناباور و حیران، به کریس می

چرخید. اصالً، تمام بدنش در بگوید! زبانش الل شده بود و در کام نمی

وجه، انتظار چنین چیزی را شوک فرو رفته بودند. آخر به هیچ 

 کشید.نمی
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 تابانه گفت:کریس که شگفتی او را دید، با غم بسیار بی

ون فقط دو سا شه مانا! اون رو از  در ، از من جدا کردن. شش ماهه ا -

 گردم و حاال فقط چند ساعت باها  فاصله دارم.که دارم دنبا ش می

 با تحکم و تأکید بیشتر جدی گفت:

تونم  یدا  کنم چون درست اون طراح عوضیه. من نمیدخترم دست  -

وقت خود  رو که  وسی رو از من دزدیدند قرنطینه شد و هیچبعد از این

وقت الزم نبود  ای تو رو دونست کااست هیچنشون نداد. اگه استیو می

تونم دخترم رو  س وسط بکشم و ی مانا تو تنها راهی هستی که می

 بگیرم.

هراسید که مانا خود را ای بود که گویی میش به گونههای حن و صحبت

هایش بزند. اما مانا، هنوز در شوک بود و کنار بکشد و زیر تمام قول

رحم نگریست. به این مرد وحشی، خشن و بیس میخیره به کری -خیره

گذشت. کریس، که دخترکی دو سا ه داشت و برایش، از جان همه می

 ه ایمانر این  حظه، با تمام وجود  به این جملمرد تناقضا  بود و مانا د

 آورد.

*** 

نوشید، درحا ی که نبود کریس به مذاقش ا  را داغ میآندریاپ که قهوه

ی سرخ خیره به خو  آمده بود،  م داده به مبلمان چرم و ساده

 های  یش رویش خطاب به مانا گفت:ها و برجساختمان

ایه! وی بند راه رفت؟ انگار یه بندباز حرفهکنی که ادوارد واقعاً رباور می -
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کردم اصالً از  سش بر نمیاد. انگار با اون حرفی که روز اول زد فکر می

 تر بودن.ها هیاان انگیزتر بود. هرچند که خیلی از ما عقببازی اون

شد. به قدری خونسرد و بشا  بود که مانا نطق آندریاپ دیگر بسته نمی

طور از کریس طور اویی که آنانداخت. چهیرا به راحتی به شک م

تر از بازی، از ی مسخرهخشمگین و عصبانی بود، حاال  س از آن اختتامیه

 طور چنین آرام بود؟!کرد؟! چهتفریحا  بازیکنان دیگر صحبت می

مانا که به تازگی خبر  در بودن کریس را هضم کرده بود، آرام از 

 آندریاپ  رسید:

 شناسی آندر؟!طور میتو کریس رو چه -

ی باال آندریاپ با شنیدن نام کریس، رو تر  کرد و هیچ نگفت. مانا ابروی

فید انداخت و دوباره سؤا ش را تکرار کرد که آندریاپ کالفه استکان س

 گفت: ای  یش رویش گذاشت وز شیشها  را روی میخا ی

ن بشنوم! ه دوست ندارم اسمی از اوکقدر خوشحا م ن اآلن اینکباور  -

 تمومش کن مانا!

 مانا بغ کرده سر تکان داد که با صدایی غریبه، سر بلند کرد:

خوام که منتظر گذاشتمتون. واقعاً متأسفم. یه دای من! معذر  میخ -

 تلفن اضطراری داشتم.

 بخندی به خنده گشود اما صدایش شنیده نشد. آرام در مقاب  نگاه 

ها نشست و  ا روی خ  یش روی آنمتعاب مانا و آندریاپ، روی مب  سر

هایش را در هم قف  کرد و خیره به آن دو با  بخندی  ا انداخت. دست
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 اطمینان بخش گفت:

 تون جداً خوشبختم خانم افخمی و آقای  یشر!تیو ساالمون! از آشناییم -

ی جوان  سرک دوخت. نهایتاً شاید مانا نگاه سردرگمش را به قد و قواره

ای کشیده با ته ل سن داشت. اندامی جوان و  ویا، چهرهبیست و چند سا

 ریشی بسیار کمرن ، کوتاه و کم  شت، چشمانی سبز و موی کوتاهی به

 رن  قهوه ای!

ای طوسی متیو، آندریاپ نیز با همان میزان تعاب نگاهی به شلوار  ارچه

 اه طوسی مشکینش انداخت و گفت:ر - یراهن سفید و کراوا  راه

 همچنین. -

مانا آب دهانش را قور  داد و بهتش را  س زد. د ش به حال  سرک 

شود. اما به سرعت، سوخت که چندی دیگر، اسیر خشم کریس می

قدر اندیشید که یک نفر، چهنظر  را تغییر داد چرا که مدام با خود می

ای را از  در  جدا وجدان و بد ذا  باشد که دختر دوسا هتواند بیمی

ی زیادی به  در  داشت و همین، باعث ، عشق و عالقهکند. او خود

 غصه بخورد. شد که بیشتر به حال کریسمی

 متیو با  حنی مطمئن گفت:

که جا طی نکرده باشید. از اینمیدوارم راه سختی رو از مرکز تا اینا -

نَم توی جمع حاضر بشم اصالً خوشم نمیاد. به همین خاطر شما رو به خو

 دعو  کردم.

ای به رویشان  اشید و شی از آن دو دریافت نکرد که  بخند دوستانهواکن
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  ب برای صحبت کردن گشود که مانا تند گفت:

 خوام. من همین اآلن باید یه تماپ بگیرم.معذر  می آم... -

تر  متیو، خونسردانه  بخندی به روی مانا که تنها یک سال از او کوچک

 بود زد و با مالمیت گفت:

 حتماً! -

 انا به سرعت از آن دفتر د باز خارج شد. قلبش از هیاان دیوانگیم

ی کریس را که قب  از جدا شدنشان طور که شمارهکرد. فوری، همانمی

دانست در آن چه راند، دربی که نمیاز او گرفته بود، به روی گوشی می

خبر است را گشود و آن را  شت سر  بست. نگاهش را باال کشید و 

قرار دادن موبای  در کنار گوشش، با اضطراب و هیاان همزمان با 

 ای آن دفتر رسمی کوچک با تم زرشکی و طالیی شد.ج -ی جایخیره

کریس، درحا ی که نشسته در ماشین به آ ارتمان  یش رویش چشم 

 دوخته بود، تماپ مانا را  اسخ گفت:

 بگو! -

 مانا با د شوره گفت:

 کریس اون... اون خیلی جوونه! -

ا  ایااد کند، مکثی کرد و با دمی که تغییری در چهرهیس بدون آنکر

 عمیق آرام گفت:

تو کمک بزرگی به من کردی مانا. امیدوارم زندگی خوشایندی رو  -
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 داشته باشی.

سشس، تماپ را بست و با جدیت خطاب به اریک که  شت فرمان نشسته 

 و ساعتی قب  ماشین را از  ارک ملی آورده بود گفت:

 جا بمون!همین -

خواست از کریس سر یچی کند  چرا که خواستار رحم و اریک نمی

ای در بخششش بر سوزان بود. سوزانی که بسته شده به صند ی

 ساختمانی متروکه، وحشت از رویارویی با کریس داشت.

کریس، طبق آدرسی که مانا چندی  یش برایش فرستاده بود، به 

داشت، قلبش با هر گامی که بر میآ ارتمان مورد نظر  نزدیک شد. 

کوفت. گویی که تمام اجزای ا  میکرد و به سینهقراری میبیشتر بی

 زدند.بدنش، هیاانشان را برای دیدار با دخترک عزیز  فریاد می

ی او را ا  خیره شده بود، دوباره شمارهمانا که ما  و مبهو  به گوشی

ر  داد و با انگشتانی  رزان، قوای نداشت. آب دهانش را گرفت اما فایده

 -ا  را دست کشید. نگاهش را باال برد و به اطرافش دوخت. تند یشانی

 به آرامش دعو  کند. گرفت تا قلبش راتند نفس می

با  یچیده شدن صدای زن  درِ خانه، متیو که در حال خو  و بش با 

 وف آنآندریاپ بر سر عملکرد او در مراح  او یه بود، حواسش را معط

ی تر شد. استکان نصفههایش آرامی روی  بسوی خانه کرد. خنده

 ا  را روی میز گذاشت و همزمان با برخاستنش از روی مب  گفت:قهوه

 ای داری.ی فوق ا عادهب اما قبول کن که حافظهبسیار خ -
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 آندریاپ حق به جانب بلند و آزادانه گفت:

 !خوشحا م که تو هم بهش  ی بردی -

 ای کرد و از دفتر خارج شد. نگاهش را به اطراف به دنبال ماناخنده متیو

 ای نزدیک شد.تفاو ، به درب قهوهچرخاند اما خبری از او نیافت.  س بی

ای کریس، انگشت شستش را روی چشمی درب گذاشته بود و با چهره

. ظاهرا آرام اما از درون عصبی و خشمگین، منتظر باز شدن درب ماند

که آن درب کرمی به رویش گشوده شد، انگشتش را برداشت و  هنگامی

ی زن  یش رویش کرد. اندکی جا خورد اما با خود گمان نگاهش را حوا ه

 رد، اماکرد که شاید خدمتکار باشد. بنابراین، با همان نگاه آرام و خونس

ی ینهتیز و تهدیدآمیز،  ایش را از چهارچوب درب عبور داد و سینه به س

 لو رفت.زن، ج

دست به  عقب می رفت، -ای زد و درحا ی که عقبزن،  بخند سرخوشانه

 کمر نهاد و خبیثانه به برزیلی گفت:

 جا رو ببین! کریس کورو ونی! واقعاً مشتاق بودم ببینمت.نای -

 کریس نگاهش را به دور خانه و دکوراسیون موزه مانند  گرداند. با

های عروسکی و کوچک روی سمهامهایی کوتاه و با حوصله، سمت قدم

ا  تا میز، به سمت چشش قدم برداشت. زن که موهای ماعد و خرمایی

ی متوسطی را رسیدند،  وزخند زد. کریس، ماسمههایش میزیر شانه

 برداشت و خود را مشغول وارسی آن نشان داد.  شت به زن و خیره به

 ماسمه با صدای خشدار و آرامَش به برزیلی گفت:
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 بچه داری؟تو  -

 زن،  بخند کای زد و دست به سینه شد.

خوای از حس دردناک دور شدن از بچه صحبت چاره! میوه مرد بیا -

 نم.کتونم باها  همدردی کنی؟ متأسفم! من نمی

ی انگشتانش فشرد. سر  را چند درجه کریس، ماسمه را میان حلقه

 سمت زن مای  کرد و  بخند زد.

  س حیف شد! -

ی سنگی بچه گربه را، سمت سر زن رن  چرخید و ماسمهدسشس، بی

ا ،  ر  کرد که زن سبزه رو، با کوفته شدن آن ماسمه به شقیقه

ا  مخت  شد. ابروهای باریک و تعادل خود را از دست داد و هوشیاری

ا  را در هم گره زد و چشمانی که از سرمه و ریم   ر ایمرتب قهوه

کرد، ریس در مقاب  او که آه و نا ه میشده بودند را بر هم فشرد. ک

ی دیگری را برداشت و قدم زنان با همان  بخند و حس ماسمه

 بر زمین افتاده بود چرخید. ا ، به دور زن کهخیا یبی

ا  راه گرفته بود، بر روی ی دردآ ود او که خون از شقیقهروی چهرهروبه

 هایش نشست و سر کج کرد. گفت:کفش

 شک از خطرا  احتما ی هم با خبره.ق دیدن منه بیکسی که مشتا -

ی زن را گرفت. صور  آن را باال آورد و دو انگشتش را جلو برد و چانه

  رسید:

 متیو کااست؟ -
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 ا  گفت:های بر هم فشردهزن،  وزخندی زد و با درد از الی دندان

 درپ رو اشتباه اومدی!آگول خوردی!  متأسفم کریس. -

شک و تردید به خود گرفت.  بخند  را جمع کرد و نگاه کریس، رن  

ها روی راهروی اتاقنگاهش را دوباره به اطرافش گرداند. برخاست و روبه

ایستاد. عصبی از آن که مبادا رکب خورده باشد، بلند، خشدار و 

 ی خانه رساند.قطهن -ا  را به گو  نقطهخشمگین صدای مردانه

 مانا! -

 با  حنی تمسخرآمیز گفت:زن،  لک بر هم گذاشت و 

جا نیست. نه اون دختر خوای فریاد بکش! کسی اینقدر میر چهه -

 ه آندریاپ و نه حتی دختر !چاره، نه متیو، نبی

هایش، از کریس دندان بر دندان فشرد و نگاهش را غران و تیز کرد. نفس

ده راه بینی و چون یک اژدهای خشمگین بود. تنش را آرام اما منقبض ش

ای که در دستش فشرده از خشم، سمت زن چرخاند. با یاد ماسمه

 شد، سمت او گام کوتاهی برداشت که صدایی، او را نگاه داشت.می

 د م برا  تن  شده بود عزیزم! -

آشنا  سر  را سمت درب که از ابتدا باز مانده بود چرخاند. با دیدن زنی

باره جان ، به یککه اسلحه را به سمتش گرفته بود، ماتش برد. خشمش

ما باخت و جای آن را، بهت و شوک گرفت. اجزای صورتش، آرام گرفتند ا

 نگاهش، مملو از حیر  بود. زن، با  بخندی مطمئن گفت:

 هنوز همونی! -
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ی انگشتان کریس به دور ماسمه ش  شد اما آن را زمین حلقه

که  ایهایش را به روی اسلحهنیانداخت. زن افتاده بر زمین، مردمک

ا  از جیب نیم  ا توی کریس بیرون زده بود قف  کرد. آب دهانش دسته

 را قور  داد و نگاه تیز  را به نیم رخ کریس دوخت. کریس اما، در

کرد. از شوک خارج شد و نفسش را بیرون داد.  ب عا می دیگر سیر می

 زد:

 آناب ! -

ه طرف ب طور که کلتش راهای بلند مشکینش، همانآناب ، با چکمه

های سشید و براق خانه برداشت کریس گرفته بود، قدمی به روی سرامیک

 و با  بخند گفت:

 کردی. برادر عزیزم!نخوشحا م که فراموشم  -

 کریس دوباره ماسمه را در دستش فشرد. عصبی غرید:

 ی تو بود!ها نقشهی این س همه -

 و گفت: تفاو  شانه باال انداختآناب  بی

 ست!نصفانهماز من گرفتی. من هم دختر  رو گرفتم.  تو  درم رو -

سر و صدا برخاست. نیم نگاهی به زنی که افتاده بود، نفسی گرفت و بی

کرد انداخت و به ا  سر کریس را گرم میآناب  که با صور  کک و مکی

ای درن  ی کریس چشم دوخت. آب دهانش را قور  داد و  حظهاسلحه

که کریس به خود بانبد، آن گرفت و قب  از آنی اسلحه را نکرد. دسته

ای به گردنش کوفت که کریس، از درد ای حرفهرا بیرون کشید و ضربه
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ای از میان  بانش آزاد کرد. چهره درهم کشید و دست بر ی خفهنعره

ا ، گردن گذاشت. سراناام، همزمان با بیرون دادن نفس حبس شده

 هو ، بر زمین افتاد.داد و بی ا آخرین نگاهش را به خواهرخوانده

ا  حرکتی کریس را دید، اسلحهآناب ، کمی مکث کرد و هنگامی که بی

هایش سنگین شده بود چشم را با  وزخند غالف کرد. به زن که  لک

 دوخت و با  حنی  یروز گفت:

 کار  خوب بود ایزابال! -

 یرفت!هو  شدنش،  ایان  ذایزابال نیز  بخند  یروزی زد که با بی

رب مانا، با تردید از اتاقی که در آن بود خارج شد. نگاهش را سمت د

را کشاند و متیو را دید که درب را می گشود. قلبش کوبش گرفته بود چ

که دوباره، شاهد که از رویارویی کریس و متیو، واهمه داشت. از آن

 ی کریس باشد.رحمانههای بیقت 

س متیو درب را باز کرد، آقای ایکاما بر خالف انتظار ، هنگامی که 

آقای  نمایان شد و مانا را در بهت و حیر  قرار داد. متیو، با خوشرویی

 ایکس را به داخ  دعو  کرد و  بخندزنان درب را بست. ایکس، نگاهش

سر ،  را به روی مانا نگاه داشت.  بخند مطمئنی به  ب نشاند و با تکان

ر اختتامیه هم در تنش بود، سالم کرد. کت و شلوار مشکینش که د

کرد. مانا که هر  حظه منتظر بود کریس وارد شود، با تر  میجذاب

 نگرانی گفت:

 سالم. -
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های ی متیو، گامایکس  بخند اطمینان بخشی به رویش زد و با اشاره

و ا  را به سمت دفتر برداشت. او از کنار مانا گذشت و متیبلند و قاطعانه

 بیوفت. ایستاد تا مانا جلو

 قدر برا  تعاب آوره که ک  صورتت مبهو  شده؟چی این -

های سبز متیو که در مانا نگاهش را از قامت ایکس گرفت و به مردمک

 کنار  ایستاده بود داد. سری تکاند و با چند بار  لک زدن گفت:

 هیچی. -

 سشس، جلو افتاد و  شت سر ایکس، وارد دفتر شد. آقای ایکس،  س از

در جای  ا آندریاپ دست داد، در جای  یشین متیو نشست و مانا،که بآن

ه  یشین خود . متیو تنش را نصفه و نیمه از درب عبور داد و خطاب ب

 ایکس گفت:

  طفاً بدون من شروع نکن  در! -

ایکس با حفظ  بخند ، سر تکان داد و متیو، برای آوردن قهوه، به 

به  "Vater"ی آ مانی ژهه واکا  رفت. مانا و آندریاپ آششزخانه

شان معنای  در را از زبان متیو خطاب به آقای ایکس شنیده بودند، مات

ی غرق در تعاب آن دو با برد. ایکس، یا همان استیو، با دیدن چهره

 خونسردی  ا روی  ا انداخت و گفت:

 دونستید! تقریباً همه خبر دارن.به که چیزی دربار  نمیعای -

دانست از چه چیزی متعاب باشد، نفس عمیقی کشید مانا که دیگر نمی

جا شدن و ذهنش را به حا ت عادی بازگرداند.  بخند ضعیفی زد و با جایه
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 در جایش گفت:

ب، خیلی جا به که  سر طراح بازی باشه و  در راهنمای بازی. جدی خ -

 میگم!

 آندریاپ نیز خود را جمع و جور کرد و گفت:

 آره  باحا ه. -

 تر شد و گفت:یو عمق گرفت. کمی صمیمانه بخند است

ی سه هزار دونید از جایزهطور که میب خانم و آقای باهو ! همونخ -

ای که گرفتید جمعاً یورویی شما با احتساب امتیازهای منفی و راهنمایی

جایی که امتیازهای منفی آندریاپ بابت هفتصد یورو کسر شده. از اون

تر از ماناست،  س به همون نسبت هم برخورد بد  با  ارتنر  بیش

ی ما انتظار  رو داشتیم از طور که همهجایز  کم مقدارتره. شما همون

 تونستید با هم کنار بیاید. چرا که ما دقیقاً، دو شخصهمون روز اول نمی

نع متضاد هم رو توی یک تیم قرار دادیم تا مشخص بشه که آیا این، ما

، یکی داباور، یکی خداناباور! یکی متواضع یروزی یک تیمه یا نه! یکی خ

 خود سند!

هایش را با هایش به خنده کش آمده بودند، سعی کرد دندانمانا که  ب

هایش به روی هم  نهان سازد. آندریاپ نیز نیشخند نگاه داشتن  ب

 کرد.زد و خاطرا  سه روز  یشین را در ذهنش مرور میمی

 استیو ادامه داد:

تون رو هم های مشترک و کام  کنندهاین ها، ما ویژگیی اما با همه -
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در نظر گرفتیم. یکی توی معماهای  از ی کار  خوبه و اون یکی توی 

ای! خیلی جاها بود که با هم اتفاق نظر داشتید اما خیلی معماهای حافظه

جاها هم بود که نظراتتون با هم مختلف بود. توی اختتامیه مانا بعد از 

ن کتابخونه رو دید بالفاصله اعالم کرد که توی کتابخونه که نگهبااین

تون کرده بود اما آندریاپ، نادیدَ  گرفت. اگه جدی راهنمایی

 وجو کنید.گرفتینش الزم نبود ک  کتابخونه رو جستمی

مانا با حسر  آه کشید و سری به تأسف تکان داد. استیو به آندر 

 نگریست و ادامه داد:

انا خیلی زود از بین مآوردی که عصبانیت و د خوری و تو خیلی شانس  -

د ، تا میره  وگرنه معلوم نبود که بعد از تموم کردن همه چیز به اسم خو

هایی که شدی! حقیقتش تو  یاقت تمام آسیبکی از هوشش محروم می

 بهت زد رو داشتی!

ی مب  ضرب گرفت و  بخند زد  اما آندریاپ با انگشتانش به روی دسته

خندید انداخت که همین نگفت. در عوض، نیم نگاهی به مانا که می هیچ

 هایش،  بخند  دندان نما شود.هم، باعث شد راضی از ماناآزاری

طور که با آرناش درب متیو همراه با یک سینی استکان وارد شد و همان

 بست گفت:را می

 کنی!نهی! قرار بود بدون من شروع  -

 هوشمند  زد و با خوشرویی گفت:استیو  بخندی به تک فرزند 

 های جذابش نرسیدیم.نگران نبا ! به قسمت -
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کردند، نگاهی به ساعت دیگر صحبت میمانا درحا ی که آن دو با یک

دانست چرا تاکنون کریس گرد نصب شده به روی دیوار انداخت. نمی

 یدایش نشده است. شاید که رحم به سن و سال  سرک کرده و  شیمان 

ن  جود. با این فکر، کمی د ش آرام گرفت. اگر قرار بر آمدن و گشته ب

کرد خشمش را آمد. و مانا، بسیار تال  میبه  ا کردن بود، تا به حال می

 واز بابت ارتباط این  در و  سر با مردی چون کریس را،  شت  بخند 

 نگاه خندانش  نهان سازد.

های مد ودکار و برگهمتیو سینی را روی میز گذاشت و  س از برداشتن خ

ای که تکیه گاهش متحرک بود نظر ، در کنار  در  روی صند ی

تر نشست. دستی به موهای کم  شت و کوتاهش که در دور سر  کوتاه

 هایش گفت:بودند کشید و خیره به برگه

 کنیم.وع میخب آم... از کتابخونه شر -

بر سر  وگودر میان گذر زمان، آن چهار نفر مشغول بحث و گفت

آمد متیو ها و اشتباها  شدند. به نظر میها، مشارکتعملکردها، ضعف

ای به ترین اشارهنیز از ورود کریس به بازی آگاه است چرا که کوچک

کردند که تقلب کردن مانا و آندریاپ نکرد. او و استیو طوری صحبت می

ن به گویی، کریس از ابتدا وجود نداشته است و مانا و آندریاپ خودشا

هایی که مربوط به زن تنهایی از  س بازی برآمدند. زمانی که به بخش

خو  قلب، تنهایی ادامه دادن بازی توسط مانا و طی نکردن مکان ششم 

شد و متیو سعی می رسیدند،  بخند هر چهار نفر جمع میشد میمی
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 ها سریعاً گذر کند.کرد که از آن

ها به وگو  ایان  ذیرفت. نگاهفتای گذشته بود که سراناام گنود دقیقه

آمد، به روی مانا سنگین شده بود. مانا که از جو  یش آمده خوشش نمی

ی آب خوردن از دفتر خارج شد. موبایلش را از جیبش خارج نمود و بهانه

ی کریس را گرفت و منتظر  اسخش خبر بودنش، شمارهناراضی از بی

شود، با  یام خاموشی موبای  د بار به جای آن که  اسخش رماند. این

مواجه شد.  بش را گزید و خیره به راهروی نیمه تاریک  یش رویش، 

ترسید که ا  را کاهش دهد. بیشتر از آن مینفس گرفت تا د شوره

گناه کریس، مشغول شرار  کردن باشد و خشمش را بر سر افراد بی

 خا ی کند.

اسخ عصبی، ناامید از   نوچی به  ب راند و نفسش را فو  کرد. کالفه و

ا  خارج کند. ا  را از چهرهدادن کریس، مکثی کرد تا سرگشتگی

طور که آهسته ای زد و وارد دفتر شد. همانسشس، با  بخندی آرام تقه

 ا نگرانی  رسید:رفت خطاب به متیو، بجلو می

 تو همسر هم داری متیو؟ -

سر رست ای بیخانوادهود که نکند با مرگ متیو، با  از بابت آن نگرانی

های هبمانند. متیو همزمان با باال انداختن ابروهایش و نیز کشیدن گوش

 بش به  ایین، با دستی که خودکار را گرفته بود، دو دور انگشت 

 ا  را به دور صورتش گرداند و با شیطنت خیره به مانا گفت:اشاره

 نه فقط یک صور  زیبا! -
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تر رفت که قب  از ، به خنده افتاد و نزدیکمانا که خیا ش راحت شده بود

که بنشیند، استیو، دم عمیقی گرفت و  اهایش را در کنار هم جفت آن

مانا  کرد. دست به درون کتش برد و با احتیاط، دو  اکت را بیرون کشید.

ی زد با یاد آن دو  اکت که در ماشین آندریاپ باقی ماندند،  بخند محو

د شد هی به نیم رخ آندریاپ انداخت. استیو بلنو با هیاانی درونی، نگا

د و که به تبع آن، متیو و آندریاپ هم برخاستند. آقای ایکس، با  بخن

 داد. حس تحسین، با احترام یک  اکت را به آندریاپ و دیگری را به مانا

ها، تقدیرها و تشکرهای صمیمانه گذرانده شد که خو  و بش س از آن

خاطری  رتمان را با د ی ماالمال از خوشی و آسودهو مانا و آندریاپ، آ ا

توجه به دردهای ریز  ایش رو به روی مانایی ترک گفتند، آندریاپ بی

انداخت ایستاد و با دمی عمیق در حا ی که نگاه گذرایی به اطرافش می

 ت:ا  فرو می کرد گفکه دو دستش را در جیب هودی

بار ماشینم رو برای آخرینخوای یک بار دیگه هی دختر ایرانی! می -

 برونی؟

با اشاره به  ایش، مانا ابرویی باال انداخت و به ماشین طوسی آندریاپ 

کشید را به هایی که او ماشینش را در آغو  میچشم دوخت. صحنه

یادآورد و خندید.  یشنهاد آندریاپ را قبول کرد و در نهایت،  شت 

ای نسبت به آندریاپ، نهفرمان نشست. حس جا ب و در عین حال د تنگا

کردند داشت. هایی که روی داشبورد خودنمایی میفضای ماشین و  اکت

هایشان نشانده بودند اما افکارشان، حول سه روز قب  هر دو  بخند به  ب
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شکست، آهن  نود و نه گذشت. تنها چیزی که سکو  میانشان را میمی

 شد.بادکنک قرمز بود که از ضبط  خش می

 ک شدن ماشین آندریاپ در  ارکین  آن آ ارتمان شیک، هر دویبا  ار

ا  را با دمی عمیق از ها  یاده شدند و آندریاپ دردآ ودتر! مانا، کو هآن

 نگان تا  -صند ی عقب برداشت و بر دوشش انداخت. آندریاپ  ن 

روی مانا ایستاد.  بخندی به رویش صندوق عقب قدم برداشت و روبه

  اشید و گفت:

 خب! انگار باألخره تموم شد. -

 ای به  ب نشاند و دست به سینه شد. نگاه مهربانش رامانا  بخند دوستانه

 و خندان گفت: های سبز آندریاپ دادبه مردمک

هایی که راجع به مغز خارق ا عاد  ی اون حرفره. باألخره از شر همهآ -

 زدی راحت شدم!می

انداخت. دستی به  شت سر  آندریاپ نیشخندی زد و سر  را  ایین 

 کشید و گفت:

جا  یدا  بشه و بگی ترسم ایندونی. میو آدرپ خونَم رو میت -

 "یکَت کنمت -آندریاپ! جرئت داری حرف بزن تا با چاقوهام تیکه"

ی مانا در  ارکین  اکو شد. کمی بعد، جو میانشان آرام صدای خنده

دریاپ وارد آسانسور شد، با گرفت و مانا، با  بخندی ملیح، هنگامی که آن

ا  که به سبب وابستگی به حضور آندریاپ  یش همان حس د تنگی

آمده بود، آ ارتمان را به مقصد ایستگاه مترو ترک گفت. هفتاد و دو 
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که دیگر، دقیقه به دقیقه تعام  داشتند و این برای آنساعت در کنار یک

ی بود! اما باید خود  را مانای احساساتی را به آندریاپ وابسته کند، کاف

 توانست.کرد تا د ش را از بند او برهاند. حتما میجمع و جور می

وزید، آهسته و با در آن تاریکی شبانه و نسیم سردی که به صورتش می

کرد و ها را در ذهنش زنده میداشت. خاطرا  و دیا وگ بخند گام بر می

نمود. سکو  د مرور میتمام سه روز  یشین را، حتی کریس را، برای خو

شکست. هنوز به ایستگاه مترو نرسیده بود که ها میخیابان را بوق ماشین

های او را هراسیده در جای ماشین مشکینی کنار  متوقف شد و قدم

تفاو ، قدم نگاه داشت. آب دهانش را قور  داد و دوباره سعی کرد بی

ش تیر کشید و بردارد. هنوز، چند قدم هم بر نداشته بود که گردن

ا  اسفناک درهم رفت. نفسش را حبس کرد و چشم بر هم فشرد. چهره

هایش را گشود که دید  ناموزون و نامتعادل شد. از درد نا ید و  لک

ی حساپ بعد، در آغو  مردی که از  شت به نقطه وتلویی خورد  -تلو

 هو  شد.گردن او ضربه زده بود، بی

سر  بست و دم عمیقی گرفت. د ش  ا  را  شتآندریاپ، درب خانه

ای که در آن داشت. برای ا  تن  شده بود. برای راحتیبرای خانه

ا  هایش. جلو رفت و با خستگی، کو ههایش، ماکتهایش، کتابماسمه

ا   ایین کشید. آن را بر روی مب  انداخت و خود، روی مب  را از شانه

با یاد آن که کریس ای رن   ر  شد.  م داد و چشم بست. سورمه

 یدایش نشد،  وزخندی زد و موبایلش را از جیب شلوار  بیرون کشید. 
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ی بتی را گرفت و آن را کنار گوشش گذاشت. کمی بعد بتی  اسخ شماره

 داد:

 بله آندریاپ؟ -

 هایش را روی  اهایش گذاشت.آندر از حا ت  میده خارج شد و آرنج

 طوره؟اوضاع چه -

ی  یش ا  شت گوشش انداخت و خیره به آینهبتی، موی بلوند  ر

 کرد  اسخ داد:ا  را  اک میرویش، درحا ی که رژ صورتی

ا یه! وقتی ایزابال فهمید ما هم بر علیه کریس هستیم حاضر شد ع -

ای که به طور که خواستی! آدرپ جعلیباهامون همکاری بکنه. همون

 اون دخترِ دادی باعث شد کریس زمین بخوره!

 ای زد و با تکان سر  گفت:یاپ نیشخند  یروزمندانهآندر

فهمه فریب ا  رو وقتی که میبودم و قیافهجا میوبه. ای کا  اونخ -

دیدم. واقعاً حیف شد! بسیار خب بتی! کار  خوب بود. چیز خورده می

 ای هم فهمیدی؟دیگه

 کرد گفت:ی سفید  را باز میی حو هطور که گرهبتی، همان

 آره. -

ا  را روی آندریاپ کناکاو سکو  کرد تا بتی ادامه دهد. بتی حو ه

 هایش راه یافت.صند ی قرار داد و سمت کمد  باپ

 ست. دختر کریس!یء نیست آندریاپ  اون یه بچهفلش یک ش -
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آندریاپ، یکه خورده به تصویر خود در تلویزیون خامو   یش رویش 

در ی بتی،  لک های  یدنچشم دوخت. کمی شوکه ماند و بعد با صدا ز

 زد و گفت:

 اقعیش؟ودخترشه؟! دختر خود ؟ دختر  -

بتی روی تختش  م داد و تایید کرد که آندریاپ، ناباور دستی به 

صورتش کشید و مسکو  ماند. بدون خداحافظی، تماپ را قطع کرد و 

 چن  به موهایش نواخت. انتظار  را نداشت و این، حس بدی به او می

 داد.

*** 

هایش ای کوتاه، الی  لکا  گیر کرد که باعث شد با سرفههوا، در سینه

شد هایش عالقه داشتند بر هم بچسبند و این، باعث میرا بگشاید. مژه

تر چشم باز کند. وزن سر ، روی گردنش افتاده بود. هنگامی که سخت

 ا  را از درد گردنش درهم کشید که کمی به آنکه آن را باال برد، چهره

ی دیگری کرد و نفسش را آرام بیرون داد و با  لکی نرمش داد. سرفه

 محکم، چشمانش را گشود.

طور ی  یرامونش داد. هماننگاه تار  را به روی فضای تاریک و متروکه

کرد، تکانی به خود  داد که که بوی رطوبت را در مشامش حس می

ند. ذهنش را به اهایش از دو طرف به دیوار، زنایر شدهمتوجه شد دست

ا  را به یاد آورد. با زنده شدن تکا و انداخت تا  حظا   یش از خاموشی

تصویر آناب   یش چشمانش، دندان روی دندان فشرد و خشمگین شد. 
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هایش را بر هم فشار داد و نگاه تیز  را به جلوی رویش دوخت.  ب

ه کردند، بدرحا ی که زانوهایش، کف سیمانی ساختمان را  مس می

هایش، سختی و رخو  از جایش برخاست و منقبض شده، ایستاد. دست

 شد که دوباره زانو بزند.تحت کشش زنایرها بودند  اما این، باعث نمی

 ی توانش، با صدای خشدار و غرانش فریاد کشید:نفسی گرفت و با همه

 آناب ! -

زابال، قدر که ایا ، بارها و بارها در ساختمان اکو شد. آنصدای عربده

نه نشسته بر صند ی  شت میز که  اهایش را هم روی آن گذاشته بود، شا

ی کریس، از شوک خارج شد  راند و قلبش تشیدن گرفت. با تکرار عربده

 و  اهایش را بر زمین گذاشت. سراسیمه موبایلش را خامو  کرد و با

را  ا  خارج شد و راهرویی طوی هایی تند و بلند، از اتاقک مخروبهقدم

ا  نشست و او را نگاه که وارد شود، دستی روی شانهطی کرد. قب  از آن

ی ا  را گرفته بود، متوجهداشت. با چرخش نگاهش سوی کسی که شانه

ا  را حهآناب  شد. آناب  با جدیت ایزابال را عقب کشاند و درحا ی که اسل

 کرد گفت:آماده می

تماً شوکه شده. با دیدن تو سر بزن! اریک ح تو برو به اریک و مانا -

 تر هم میشه.شوکه

ای که ایزابال سر تکان داد و آناب ، کلت به دست به اتاق بزرگ مخروبه

های تق  اشنه -کریس در آن بود وارد شد. کریس با طنین افتادن تق

های کسی در گوشش، تقالیش را برای رها کردن خود از شر چکمه
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هایی بر هم فشرده و ان، با دنداننفس زن -زنایرها متوقف کرد. نفس

که قامت آناب ، از رویش چشم دوخت تا آننگاهی خشمگین، به روبه

 های روی سقف شد.الی دریچهسایه خارج و وارد نور اندک ماه از البه

 کریس از شد  خشم، قدمی تهاجمی سمت او برداشت که زنایرها، او را

مت سبخند کای زد و سر  را نگاه داشتند و نگذاشتند جلو رود. آناب   

ا  خم کرد. دستش را در جیب  ا توی مشکی و چرمش فرو برد و شانه

 گفت:

 ها به زنایر بسته شدی کریس!مث  دیوونه -

تر ای گشاد کرد و با خباثت و  حنی آهستهسشس چشمانش را  حظه

 ادامه داد:

 بهت میاد. -

تنها در سکو   بخند دندان نما و سرخوشی به  ب نشاند که کریس 

ی ی نگاه او شد. شاید در همین  حظاتی که اسیر او بود، نقشهخیره

 ی نرمی کرد و گفت:هکشید. آناب  خندقتلش را می

 کار کنم کریس؟تر کوچو و  چیحاال باید با دخ -

هایش شد  کریس با یاد دخترکش، دوباره خشمش افزایش یافت و نفس

 ریاد زد:هایش را کشید و فگرفت. ناگه دست

 ست!ذارم به دخترم آسیب بزنی! اون یه بچهنمی -

آناب   بخند  را جمع کرد. جلو رفت و رخ در رخ کریس درحا ی که 

 فشرد غرید:ی او میانها  را به زیر چنوک اسلحه
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 ه یتیمم کردی.منم یه بچه بودم وقتی ک -

اب ، هایش برای نگریستن به آنکریس که سر  باال رفته بود و مردمک

  ایین آمده بودند، گفت:

 کشمش!باره زنده بشم باز هم میاگه بمیرم و دو -

 با مکث ادامه داد:

 هام رو ازم گرفت.ام رو، خوشیون کودکیم رو، رویاهام رو، روحیها -

شد سر  را  ایین برد ا  فشرده میای که به زیر چانهتوجه به اسلحهبی

 ادامه فریاد زد: و در چند سانتی متری صور  آناب  در

 خواهر و برادرم رو ازم گرفت! -

رحمی بوده آناب  سکو  کرد. قبول داشت که  در  فرد کثیف و بی

کشید. او دخترکی بیش نبود است اما در هر حال، مهر او را به دو  می

که کریس،  یش روی چشمانش  در  را به قت  رساند. کریس، صدایش 

 ایش با تحکم غرید:هرا  ایین برد و از الی دندان

کردم رو کردم. اگه این زنایرها نبودن، تو رو هم نم کاری که باید میم -

های فریبندَ  رو از کردم. چشمبابت دزدیدن دخترم ماازا  می

کردم خونت توی بدنت باوشه و کشیدم، کاری میشون بیرون میکاسه

یا اومدنت ندکردم که از به نده توی اسید غرق بشی. کاری میز -زنده

 متنفر بشی.

که ا  را  ایین آورد. بدون آنآناب ، آب دهانش را قور  داد و اسلحه

 زایش دهد با مکث و آرامش  ب زد:هایشان را افی صور فاصله
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 م از به دنیا اومدنم متنفرم.من همین اآلنش ه -

ی کریس، با سشس، با دمی عمیق  بخند زد و در مقاب  نگاه غرنده

ره خروجی اتاق گام برداشت. با دور شدن آناب ، کریس دوباآرامش سمت 

 هایش را بکشد  اما همان شد که انتظار داشت!سعی کرد دست

ظر ایزابال که دست به کمر مقاب  مانا ایستاده بود و ظاهر  را از ن

هایش کشید و به واسطه ی نوک گذراند، زبانش را روی دندانمی

سر  را باال برد. کبودی  ووارد کرد ا ، فشاری به  یشانی او اسلحه

 کرد.ی  بش خودنمایی میای گوشهمحوی روی گونه و  ارگی جزئی

ت ا  را برداشت که سر مانا، دوباره  ایین افتاد. ایزابال، سمفشار اسلحه

اریک چرخید. دم عمیقی گرفت و قصد کرد که دستی به موهای برهم 

های های چسبان و مژه لکخو  الی ی او بکشد که اریک، با رریخته

که با   ر شتش را گشود. کمی ما  و تار ماند و بعد، در مقاب  ایزابالیی

 رد.نگریست، سر  را باال ب بخند به او می

 ی او رسید.نگاه سیاهش را از  یراهن مشکین ایزابال باال کشید و به چهره

 گفت: رمقشسشس، بر خالف انتظار  وزخندی زد و با صدای گرفته و بی

 ایزابال! -

هایش را ایزابال که انتظار شوکه شدن اریک را داشت، با این واکنش  لک

 اندکی به هم نزدیک کرد و متفکر به او نگریست. با  حنی که درخور

 حا ت صورتش بود  رسید:

 دونستی که قراره من رو ببینی!انگار می -
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 و  را ترجیحاریک با همان  وزخند نگاه متمسخری به او انداخت و سک

ی اریک آمد، مشتی به گونهداد. ایزابال که از این وضعیت خوشش نمی

ا  را در نطفه خفه کرد و نگذاشت به گو  ایزابال کوفت که او، نا ه

اتش، برسد. ایزابال، دندان بر دندان فشرد و عصبی از برهم ریختن توقع

ر راهرو قرار های متعددی که داتاق را ترک گفت. نگاهش را به روی اتاق

اگه، داشت گرداند و به دنبال آناب ، ابتدا اتاق کریس را چک کرد که ن

 ی  شت سر   یچید.حس ناخوشایند درد در ناحیه

قدم از قدم نگاه داشت و دستش را  شت سر  گذاشت. ضعف کرد و 

ا  بر روی زمین سیمانی نفسش گرفت. انگشتانش سست شدند و اسلحه

ی قامت هایش بر هم بچسبند، خیرهکه  لکز آنساختمان افتاد. قب  ا

 کریسی شد که هنوز هم در آن سوی اتاق، زنایر به دست داشت.

ز با سقوط ایزابال به روی زمین، کریس نگاه منتظر و  رسشگر  را ری

معطلی خم شد و کرد تا شاید بتواند فرد غریبه را شناسایی کند. فرد، بی

لیدی را در دست گرفت و با کشید. کهای شلوار ایزابال را دست جیب

هایی بلند، سمت کریس راه افتاد. کریس، با ظاهر شدن او زیر نور گام

ماه، یکه خورد. مرد سیاه  وست، با کلید زمختی که در دست داشت، 

 باز کرد که کریس گفت: حرف قف  زنایرها رابی

 رگردی برزی !بفکر کنم بهت گفته بودم  -

ا  کشید و خشن مشکینش را به بینی جان، آستین کت چرم و

های کریس را به کلی از زنایرها آزاد کرد. کریس نگاهی به دست
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زنایرهای رها شده انداخت و بعد، منتظر  اسخی از جانب جان ماند. 

 جان آب دهانش را قور  داد و گفت:

طور هم دونست که اجازه نمیدی همراهت بیاد. همینریک میا -

یروز ظهر از ددستور  سر یچی کنه. به همین خاطر خواست که از نمی

هاتون باشه. امشب جا و حواسم به ردیاب گوشیمن خواست که بیام این

گوشی هردوتون خامو  شد اما کیتی کمک کرد تا موقعیتتون رو  یدا 

 کنم.

ا  را دریابید، سر های دوستانهکریس که حواپ جمعی اریک و کمک

ای مکث ابرو حوی به  ب نشاند.  س از دقیقهتکان داد و  بخند بسیار م

 های جان گفت:باال انداخت و با  حنی شرار  آمیز خیره به چشم

 سخت نداشتیم. خیلی وقت بود که یک جن  -

طور که سمت خروجی قدم بر چروک نیم  ا تویش را صاف کرد و همان

 داشت ادامه داد:می

 وقت تالفیه! -

آمیز بلند، تهاجمی، کوبنده و تهدید هایش بخند  را جمع کرد. قدم

خوردند و نگاهش، هایش در دو طرف بدنش مردانه تاب میبودند. دست

 باره برمانند اکثر مواقع، تیز و برنده بود. فریاد خشمگین و خشدار ، دو

 تن زمخت ساختمان کوبانده شد.

 آناب ! -

زد. صدا میکرد و با فریادهایش، آناب  را ها را چک مییکی، اتاق -یکی
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هنگامی که قدم به داخ  اتاقی گذاشت و دوباره نام آناب  را بر  بانش 

 راند، صدای اریک در گوشش  یچید.

 کریس! -

هایش شک کرد اما وقتی اریک دوباره نام او را صدا زد، کریس به گو 

ت. دیدن او بسته شده به آن صند ی فلزی، باعث شد آرام جلو رف -آرام

از هایش بیافزاید. فوری صند ی را دور زد و مشغول بکه به سرعت گام

 ریک نفسی گرفت و گفت:ای کور طناب شد. کردن گره

 . …کهمث  این -

 کریس گره را با خشونت باز کرد و میان کالم او  رید:

 جا برو! این جن  منه.کنم اریک. از ایناً از  تشکر میبعد -

د و سمت کریس چرخید. اریک تن رناور  را از روی صند ی بلند کر

 مصمم گفت:

 نه! این جن  ماست. -

 کریس خواست حرفی بزند که اریک با اطمینان و تحکم تکرار کرد:

ن از بچگی توی هر شرایطی کنار  بودم کریس. دوبار من رو  س م -

 زدی! اجازه نمیدم تکرار  کنی.

ست کریس که اصرار و معرفت او را دید، سکو  کرد و سر تکان داد. خوا

 جلوتر از اریک سمت خروجی قدم بردارد که اریک تند گفت:

 صبر کن! -
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ه کریس ایستاد و سوی او چرخید. اریک با دستش به مانا اشاره کرد ک

ی مانای رن   ریده، زبان بند آمده و چشم گرد نگاه کریس، تازه متوجه

 هایش را گرفت.کرده شد. کریس یکه خورده سمت او روانه شد و شانه

 انا؟ مانا!م -

ی قب  به هو  آمده بود، آب دهانش را از  س گلوی مانا که چند دقیقه

ی نگاه مبهو  کریس شد. قصد داشت خشکش عبور داد و خیره

های ذهن و د ش را بر زبان براند اما توانش را نداشت. زبانش برای حرف

هایش گریخت و کردند. قطره اشکی از  س مژها  نمیادای کلما  یاری

 تر از قب ، غرید:س خشمگینا   رزید که کریچانه

 طمئن با !تاوان کار  رو  س میده. م -

که ی طناب را گشود. مانا با ایندرن  صند ی را دور زد و گرهسشس، بی

توانست سخن بگوید از ترپ ماندن در آن جو به تندی از جای نمی

کوفت، ا  میبرخاست و با قلبی که چون گناشککی کوچک به سینه

 خود را در آغو  کشید. اریک که سرمای تن او را دید، به سرعت کتش

اتالف های ظریف مانا انداخت. هر سه، فوراً و بیرا در آورد و آن را بر شانه

وقت سمت خروجی اتاق قدم برداشتند که جان را ایستاده در آن سوی 

ه جان چهارچوب درب دیدند. اریک نگاه تحسین برانگیز و قدرشناسی ب

انداخت و سر تکان داد. جان نیز سر تکاند و خطاب به کریس که از 

 گذشت گفت:کنار  می

 هی! -
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ی ایزابال را سمت او کریس ایستاد و سمت او نگاه چرخاند. جان اسلحه

 گرفت و گفت:

گیره اما فعالً این رو ی خود  رو نمیدونم هیچی جای اسلحهیم -

 داشته با . رئیس!

یان مث نگاهی به اسلحه انداخت و بعد با تکان سر ، آن را کریس، با مک

های معروفش را، به انگشتانش گرفت. حال، فقط مانده بود که شکناه

ان و روی آناب   یاده کند. آخرین اتاق، در آخر راهرو بود. مانای  رز

فت و ساکت را به جان سشرد و خود به همراه اریک، وارد اتاق شد. جلو ر

ن آبض شده از خشم، به آن میز فلزی و تکه کاغذی که روی با بدنی منق

بود چشم دوخت. کاغذ را برداشت و آن را  یش روی چشمان خود 

 گرفت.

طوری صدام بزن! شاید  یدام کردی. اوه، راستی! حال دختر  مینه -

 بینمت برادر.خوبه. ا بته فعالً! بعداً می

حرص در مشتش مچا ه کریس، دندان روی دندان سایید و کاغذ را با 

های منقبضش کرد. سر  را آرام اما عصبی سمت  ناره چرخاند. با قدم

ریست. به آن نزدیک شد و از آن باال، به طنابی که آویزان مانده بود نگ

و  ناگه، از شد  خشم و عصبانیت فراوان، چند دم خشدار و غرنده کشید

فشرد، فریادی از ته ی  ناره را در مشتش میطور که دو  بهبعد، همان

ها و جغدهای آن حوا ی را  راند و نگاه جان کشید که صدایش، کالغ

 اند.ی مانا را به سمت اتاق کشهراسیده
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ا  کافی بود، به  س از نعره ی بلند  که برای خا ی کردن انرژی

 هایش غرید:فس افتاد. از الی دندانن -نفس

 فعته که  یدا  نکنم.فرار کن آناب ! به ن -

سشس با سرعتی قاب  توجه، با همان حا ت تهاجمی و خشمگینش، راه 

 رید:غخروج را در  یش گرفت. از کنار مانا و جان گذشت و با صدای بلند 

 وپ!شمار  معکوپ رفقا! شمار  معک -

شد چشم دوختند و اریک، جان و مانا چندی با خیرگی به او که دور می

 بعد اریک گفت:

 راه بیوفتید! -

دم ن کالم، مانا و جان به خود آمدند و  شت سر اریک، قدم از قبا ای

 برداشتند. این، آغاز یک جن  بود. آغاز یک قت  عام!

ها، در ماشین کیا فور ِ جان نشستند. اریک که حس هر چهار نفر آن

هایش را فشرد و نفس عمیقی سرگیاه داشت، با دو انگشتش چشم

ود  یچیده بود و از سرما حس کشید. مانا که کت اریک را به دور خ

ی ا  را به شیشهاند،  یشانیدانه شده -هایش دانهکرد  وست دستمی

ی کریس شد. کریس، درحا ی که ابروهایش سرد درب تکیه داد و خیره

آمد در آغو  هم فرو روند، با  ایش به کمی انحنا داشتند و زورشان می

نگریست. ناگه خطاب یرویش مروی کفشو  ضرب گرفته بود و به روبه

 به جان که  شت فرمان نشسته بود گفت:

 یه هت   یدا کن! -
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هایش را گشود و سر  را باال گرفت. خطاب به کریس که اریک چشم

 روی صند ی جلویش نشسته بود  رسید:

 کار کنی؟خوای چیمی -

کریس، ضرب  ایش را متوقف کرد. سر  را سمت شیشه گرداند اما هیچ 

رد که ریک نداد. اریک اندکی فکر کرد و در نهایت، به یاد آو اسخی به ا

ی حساب شده کریس قب  از هر جن  و قت  عامی، نیاز به یک نقشه

تر تر و آسودهای که مو، الی درز  نرود! مانا که اندکی آرامدارد. نقشه

 شده بود، با صدایی نحیف و ضعیف، با بغض و مظلومیت گفت:

 خوام برم خونه.می -

ای به او که کریس، با شنیدن صدای مانا، سر  را چرخاند. نگاه خیره

 رزید انداخت و سر تکان داد. با مکث بغض داشت و به خود می

چشمانش را به جان دوخت و  ب برای فرمان دادن گشود که ناگهان، 

ا بماشینی از سمت جان با سرعتی بیش از اندازه از تقاطع وارد شد و 

 ها برخورد کرد.و شدید، به آنای سهمگین ضربه

*** 

وی  ا آناب ، موبایلش را قطع کرد و خطاب به استیو که بر روی مب   ا ر

 انداخته بود با آرامش گفت:

نتونی موقعیت ماشینشون رو  یدا کرده و به زودی کارشون رو تموم آ -

کنیم. دیگه کنه. اگه دخترِ هم باهاشون باشه اون رو از بقیه جدا میمی

 کنه عزیزم.طری  سر  رو تهدید نمیخ
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روی او نشست و  م داد. استیو  بخند  را سشس، باوقار روی مب  روبه

تر کرد و برای آوردن نوشیدنی برخاست. در همان حال با صدای  ررن 

 بمش گفت:

  سر من نه!  سرمون. -

ی چشم گرداند و آناب  کالفه از این بحث تکراری، مردمک در کاسه

 گفت:

ا  حرف بزنیم؟ متیو من رو مث  مادر خود  ندبار باید دربارهچ -

 ترم.ن فقط هشت سال از اون بزرگدونه استیو! منمی

 ها شد و  اسخ گفت:استیو مشغول  ر کردن  یوان

ی  در  هستی. بخواد یا نخواد مابوره که قبو ت ما همسر و معشوقها -

 کنه.

 به آناب  نزدیک داشت. با  بخندها را بربطری را روی میز گذاشت و  یوان

ربانی شد و در کنار  نشست. آناب   بخند بر  ب  یوانش را گرفت و با مه

 های مشتاق استیو گفت:خیره به چشم

 تر میشن.قدر سنشون باالتر میره جذابمردها هر چه انگار -

ی باال استیو سر  را سمت او خم کرد و  یوان خود را جلو برد. با ابروها

 ه گفت: رید

 تر میشن.تر میره زیباتر و باهو قدر سنشون باالها هر چهنگار زنا -

ی نرمی کرد و  یوانش را به  یوان استیو زد. سشس، خیره به آناب  خنده
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 او از آن نوشید و با حس  یروزی، به  شتی آن مب  شاهانه تکیه نهاد.

 متیو سراسیمه صدا زد:

  در! آناب ! -

شم چله گرفت و با اخمی ظریف، سمت اتاق کار متیو استیو از آناب  فاص

 چرخاند. آناب  با شک زمزمه کرد:

 حتماً یه اتفاقی افتاده. -

هایشان را روی میز متیو بار دیگر آن دو را صدا زد که این بار،  یوان

های کیبورد را گذاشتند و از جایشان برخاستند. متیو که مدام دکمه

ها تند نگریست با حس حضور آنرویش میفشرد و به مانیتور  یش می

 گفت:

 کنه.ها رو قطع مییکی داره دوربین -

 تر کرد و  رسید:استیو اخمش را  ررن 

 ها رو؟کدوم دوربین -

فر نمتیو آب دهانش را قور  داد و سر  را باال گرفت. خیره به آن دو 

  ب زد:

 ویالی کریس. -

 به سرعت میز را دور زد:آناب  یکه خورده اخم کرد و سشس با مکث 

 طور ممکنه؟!چه -

 متیو کنار رفت و استیو گفت:
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 کی؟ -

کرد گرفت و به  در  متیو نگاهش را از آناب  که سیستم را چک می

 دوخت.

دونم شاید کار خودشونه. شاید فهمیدن قراره  وسی رو دونم. نمیمین -

 جا ببریم.اون

 ی مشتش را به میز کوفت.استیو چنگی به موهایش نواخت و آناب  عصب

 غرید:

  عنتی! -

استیو خواست حرفی بزند که موبایلش در جیب شلوار  زن  خورد. آن 

تیو مرا بیرون کشید که با دیدن نام آندریاپ، نگاه مرددی به آناب  و 

 ها، تماپ آندر را وص  کرد:انداخت و با دیدن انتظار آن

ی اطالعاتی رو که م همهها برگشتم خونه و تصمیم گرفتبعد از مد  -

 درم برای شکست دادن کریس داشت چک کنم. حدپ بزن چی 

فهمیدم آقای ایکس عزیز! این که تمام این مد  تو و  درم با هم 

 همدست بودین تا یک دختر دو سا ه رو از  در  دور نگه دارید. فقط

 ارید.که اون رو به زانو در بیبرای این

تیو تماپ را روی حا ت بلندگو بگذارد. اسآناب  اشاره کرد که استیو، 

 اطاعت امر کرد و با ذهنی شوکه اما همچنان فعال  ب زد:

زنی آندریاپ؟ اآلن نباید از خستگی ی چی حرف میاری دربارهد -

 خوابت برده باشه؟
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آندریاپ  وزخندی زد و خیره به سیستم  یش رویش که مشغول قطع 

 ای ویالی کریس بود، گفت:هکردن اتصال سیستم متیو از دوربین

ها ازمون تست هو  گرفتی و من رو قتی قب  از گزینش بازیکنو -

بار تو باید تر از انتظارتم! ایندونستی که باهو انتخاب کردی باید می

 بازی کنی استیو ساالمون! بازی من رو.

های این مدتش، در ذهنش سشس، تماپ را قطع کرد و بر خالف تال 

 ی برای رساندن کریس به فرزند  گشت.به دنبال راه

*** 

 آنتونی، مردی بلندقامت، درشت اندام و هیکلی که سر  هم ضرب دیده

بود، از ماشینش  یاده شد و درب آن را برهم کوفت. در خیابان آن 

ی صبح نمانده بود، نواحی، در آن ساعت از شب که چیزی تا سه

رخورد، کمی آن ب شد  بشد. ماشین جان به سبهیچکس دیده نمی

ی مقاومی داشت که از تر افتاده بود اما مدلِ ماشینش به قدری بدنهطرف

کاست. تونی که دست چشش را  ر از خا کوبی کرده بود، شد  آسیب می

ی سمت راننده را گشود که همان به ماشین نزدیک شد. درب مچا ه شده

 را  مس کرد.جان از ماشین افتاد و تنش، آسفا ت خیابان دم، جان، بی

تفاو ، نگاهی به تونی خود  را عقب کشید و به او  وزخند زد. بی

ا  خم شده بود هایش بسته بودند و سر  روی سینهکریس که  لک

انداخت و رویش را به دو نفری که در عقب نشسته بودند چرخاند. ابتدا، 

ا  به صند ی کریس چسبیده بود. سشس، به اریک را دید که  یشانی
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 ال دخترکی جوان گشت که آن را درست، در کنار خود یافت.دنب

سر خود را از ماشین بیرون کشید. درب سمت مانا را گشود و مانع 

هایش ا  انداخت. با فشردن  بافتادن او شد. خم شد و او را روی شانه

بر هم، کمر  را صاف کرد که متوجه شد دخترک، وزن چندانی ندارد. 

ند ندد، سمت ماشین خود بازگشت اما با دیدن بلبدون آن که درب را بب

شدن دود از کا و  آن، نفسش را فو  کرد. سمت ماشین جان چرخید. 

و، سا م ماندن ماشین او، باعث شد فکری به سر  خطور کند. از همین ر

ا  بازگرداند. تن کریس و اریک را که ش  و دوباره مانا را به جای قبلی

وار شد. استار  زد و با رج کرد و خود، سجان بودند از ماشین خابی

که  روشن شدن ماشین،  بخند  یروزی به  ب نشاند. حال، فقط مانده بود

ا به رآن سه مرد را در آن برهو  رها کند تا افتخار تمام کردن کارشان 

ی ماشین ایزابال بسشارد. ایزابالیی که  س از به هو  آمدنش، به وسیله

 ها برسد.کرد تا به آنمی ها گذراریک، از خیابان

های مانا با  یچیدن صداهای محو و گن  در گوشش و نیز تکان

خورد، با گیای و رخو  چشم باز کرد. گلویش خشک نامحسوسی که می

ای بود که گویی از ارتفاع بود و حس حا ت تهوع داشت. حا ش به گونه

کرد و سقوط کرده و جان سا م به در برده است. تمام تنش درد می

رفت. دستش را به صند ی جلویش بند کرد و نگاه خمار و سر  گیج می

جه ماتش را به  یرامونش گرداند. هنگامی که با خا ی بودن ماشین موا

 هایش را گشاد کرد و به راننده چشم دوخت.شد، با ترپ و وحشت چشم
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های مرد غریبه در آینه، باعث شد هری د ش  ایین دیدن اخم و چشم

حا شد که کمر  تیر کشید و و جان  رزه بگیرد. در جایش جابه بریزد

ه چهره در هم کرد. سر  را به طرفین گرداند که گردنش تیر کشید و آ

گذشتند و ها به تندی از کنار چشمش میاز نهاد  بلند ساخت. درخت

دانست که هنوز هم در همان روند. تنها میدانست که به کاا میاو، نمی

 ه بود.ماشینَست ک

آب دهانش را قور  داد و در آن حس و حال، از شد  ترپ ناگه فکری 

توجه به به سر  زد. به درب و سرعتشان نگاهی انداخت و بعد، بی

 عواقب و خطراتش، درب را گشود و در میان شد  هوا و سردی آن، خود

ن روا به بیرا بیرون انداخت. آنتونی که در افکار خود غرق بود با  ریدن مان

از ماشین، تازه حواسش جمع موقعیت شد. نگاه درشت و سیاهش را از 

در  آینه به عقب دوخت و هنگامی که مانا را افتاده بر زمین و  یچیده

های ماشین را به روی آسفا ت خود دید،  ا روی ترمز فشرد و الستیک

 کشاند.

قلبش کشید، با احساپ داغی مانا که از درد نفسش بند آمده بود و آه می

ا  را صاف داد زانوهای خراشیده و آسیب دیدهکه نشان از ضعفش می

نفس زنان به  -تلوخوران، از روی آسفا ت برخاست. نفس -کرد و تلو

ماشین نگریست که با دیدن  یاده شدن آنتونی، قلبش از هیاان و ترپ 

های عقب رفتند. هر چه سرعت قدم -هایش عقبتشیدن گرفت و گام

کرد. بند وجود  حس می -شد، او بیشتر خطر را با بندر میآنتونی بیشت
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کشید، سعی بر از همین رو، با همان  ای دردآ ود  که مچش تیر می

 دویدن سوی خالف مسیر حرکت ماشین گذاشت.

در ی اریک، با سستی چشم باز کرد. های  یکریس، با صدا زدن

اد و سرفه ای ن فضای نیمه تاریک وسط خیابان دهایش را به آمردمک

هایش کرد که اریک، خشنود از به هو  آمدن او، همانطور که روی کفش

نشسته بود عقب رفت و صدای ساییده شدن کف کفشش به آسفا ت را 

ی بلند کرد. کریس که در دهانش خون جمع شده بود و از شقیقه

شد، دستش را به آسفا ت بند کرد و با فشردن راستش خون جاری می

 ش بر هم، تن رناور  را به کمک اریک بلند کرد.هایدندان

ا ، خون دهانش را جمع و در نهایت تف کرد. آستین نیم با سرفه

هایش کشید و آرناش را از دست اریک ا  را به  ب ا توی آسیب دیده

 جدا کرد. هنگامی که موقعیت در ذهنش تازیه و تحلی  شد، تصادف را

ن راننده غیب شده آه همراه مانا و که ماشین جان ببه یاد آورد. این

 ت.داد که باز هم، آناب  یا هر فرد دیگری، مانع او شده اسبودند، نشان می

هایش را هایش مشت شدند. به قدری که فشار ناخناز همین رو، دست

ای قف  شده بود که زبانش کرد. فکش به اندازهدر کف دستش حس می

او، تنفس کند! خیره به مسیری که به های الی دندانتوانست از البهنمی

جا طی کرده است، ی آنتونی تا به اینآمد ماشین آسیب دیدهنظر می

های داغش را صدادار بیرون داد. اریک که باالی سر جلو رفت و بازدم

جان نشسته بود، متوجه شد او جان باخته است و این، غمگینش کرد. 
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خشم از کنار ماشین گذشت. های منقبض از کریس، با همان بدن و قدم

گویی که در سی و هشت سال عمری که داشت، تا به حال این چنین 

ای این خشمگین نبوده است. باید تا قلبش از کار نیافتاده است، به گونه

 کرد!انرژی را از خود دفع می

آمد مؤفق به طی کردن نصف مسیر شده است، با مانا که به نظر می

تابید، د ش آسوده می خیابان به قامتش میدیدن کریسی که نور سدی

ا ، خاطر شد. سر  را به عقب گرداند که با دیدن آنتونی در یک قدمی

قلبش ایستاد و به سبب وحشتش گام بلندتری برداشت که  ایش  یچ 

زوی خورد و زانویش بر زمین کوفته شد. آنتونی با  وزخند و خشونت، با

ظا  بلند کرد. کریس که در همان  حالغر و نحیف او را گرفت و با شد  

توانست شاهد آن دو بود، خشمش افزایش یافت. تنها چیزی که می

 آرامش کند، یک قت  خشونت آمیز بود.

بار هم که آمد، قصد کرد برای یکا  نمیمانا که از شد  وحشت گریه

شده، از ته جان، جیغ طوالنی و بلندی بکشد شاید که کریس را 

ها را دیده است و در دانست که کریس، آند. نمیی خود کنمتوجه

کند. به همین خاطر، درحا ی که آنتونی هایش را مرور میسر ، رو 

گرفت تا بتواند از آن ها و تقالهای دخترک را میجلوی دست و  ا زدن

مهلکه دور  کند، دم عمیقی گرفت و بازدمش را، با جیغی بلند و 

ا ، بیرون داد. هر چند که بازهم، دگانیبار در زنطوالنی، برای او ین

 بیشتر به فریادی دخترانه شباهت داشت تا جیغی تیز و گو  خرا !
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ا بکریس، با سمع جیغ مانا، چندبار بازدمش را غرنده و خشمگین توأم 

صدای خشدار  بیرون داد  سشس، برای خا ی کردن تمام آن خشم و 

بند  -ته جانش، با بندانرژی، چون یک شیر وحشی، نفسی گرفت و از 

 ا ، فریاد زد:تنش و با تمام قوای حناره

 مانا! -

ک را صدایش، چنان  ر قدر ، طوالنی و بلند بود که آنتونی، مانا و اری

ای  رزه به اندام ی خود کرد. به قدری قوی و  رابهت که  حظهمتوجه

درشت و هرکو ی آنتونی افتاد و دستانش سست شدند. مانا نیز، قلب 

 ای خود را در آغو  کشیده بود.ا  با این نعره، در گوشهکوچک تشنده

ا نگاه تیز و نفس زنان، ب -کرد، نفسکریس که احساپ سبکی می

که مانع ا ، به آنتونی خیره شد  سشس، برای آنهای بر هم فشردهدندان

م کردن فرار او شود، به تندی کلت ایزابال را بیرون کشید و سعی بر تنظی

شان را دید، دریافت که اگر کریس ش گذاشت. آنتونی که فاصلههدف

شک این  انصدمتر مسافت را طی می کند تیرانداز ماهری باشد، گلو ه بی

مت و آسیب خواهد دید. بنابراین، از ترپ جانش، مانا را رها کرد و س

ماشین دوید که کریس، نفسش را حبس کرد و با افزایش تمرکز و 

 ید.دقتش، ماشه را کش

مانا که خوف برخورد گلو ه با تنش را داشت، نتوانست تکانی بخورد و در 

همان حال مبهو  و رن  به رخ نداشته خیره ی کریس ماند. صدای 

ای که در گوشش طنین انداخت، اندامش را  رزاند و فریاد دردآ ود غریبه
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هایش رها ساخت. اریک که تماشاگر آن مهلکه قطره اشکی از  س مژه

های  نگان اما بلند  ، با افتادن آنتونی بر زمین، زودتر از کریس گامبود

ی جان را هم در دستش تنظیم را سمت او برداشت و همزمان، اسلحه

ی قامت کرد. کریس، نفسش را آزاد کرد و دستانش را  ایین آورد. خیره

 خمیده و  رزان مانا شد و بعد، مانند اریک مسیر را طی کرد.

رام آر کت اریک را نداشت، سرما را بیش از همیشه حس کرد. مانا که دیگ

داشت ینگاهش را از کریس که بلند و سریع اما مردانه و کوبنده گام بر م

استن گرفت و به  شت چرخید. با دیدن آنتونی که با آه و نا ه، قصد برخ

ا  را سرخ کرده بود، جهت فاصله داشت و خون،  شت ژاکث کرمی

ی دمی به عقب برداشت. دو دقیقه بعد، اریک به آنتونگرفتن از او، ق

ای عرهنبرخاسته از زمین رسید و  گدی به زانوهایش زد که او، دوباره با 

گذشت طور که از کنار مانا میخفه بر زمین کوبانده شد. کریس همان

 بدون نگاه کردن به او با تحکم و جدیت گفت:

 برگرد! -

ها شت به آنه د یلش را بداند، برگشت و  کآنمانا از تحکم صدای او بی

هایش کاست و در ایستاد. کریس در نزدیکی آنتونی، از سرعت قدم

ی زانوی آنتونی یر دیگری حوا هنفس زنان، ت -نهایت، آرام گرفت. نفس

 کرد که او، دیگر حتی نتوانست به  ایش برای برخاستن تکانی بدهد.

هایش کاست و به تیزی نگاهش نهایش را آرام کرد، از فشار دندانفس

افزود. آهسته، باالی سر آنتونی ایستاد. با کفشش، هیک  او را چرخاند و 



 

 

 WWW.98IA3.IR 374 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

ا  نشست.  ای راستش روی آسفا ت بود اما  ای با زانو روی سینه

ی او شد. ی نگاه هراسیدهی آنتونی. خم شد و خیرهچشش، روی سینه

بخند زد. حتی  بخند  هم رحمی و تهدید را به نگاهش بازگرداند و  بی

در آن موقعیت ترسناک بود. نوک کلتش را در یک سانتی متری تخم 

 ی او گرفت و با  حنی خشدار و تهدیدگرانه گفت:چشم گشاد شده

 ه تن  شده بود!قدر د م برای شکناه چهخبر نداری ک -

کشید، همین که اسلحه روی چشم آنتونی بود و کریس ماشه را نمی

د هیکلی جن  اعصاب و روان به همراه داشت. کریس، خوب برای آن مر

طور، جن  روانی راه بیاندازد و دشمنش را بر زمین بلد بود که چه

ا  درن ، با دستهبکوباند. در نهایت، اسلحه را از چشم او فاصله داد و بی

ای شدید به صور  او کوفت. آنتونی را که  لک بسته دید، از زنده ضربه

ی نان حاص  کرد و آرام برخاست.  بخند ملیحی به نشانهبودنش اطمی

 رضایت به رخ خون آ ود آنتونی زد و خطاب به اریک گفت:

 بذار  توی صندوق! -

 اریک مشغول شد و کریس، سوی اندام  رزان مانا چرخید. مانا که با

چه که گذشته بود هایش از آنی گو چشمانی درشت شده به واسطه

 صدای کریس، بیشتر در خود جمع شد. آگاه شده بود، با

 تونی برگردی!می -

هایش مانا هیچ نگفت و هیچ نکرد. کریس که دیگر نگاهش تیز و نفس

 خشمگین نبودند، با آرامش گفت:
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 تموم شد مانا. -

که آرامشش در این مد  مانا بغض شکاند و عصبی شد. عصبی از آن

افتاد. سر  را به مخت  شده بود و چندین و چندبار جانش به خطر 

 طرفین تکان داد و با گریه زمزمه کرد:

 نه! -

 سشس سمت کریس چرخید و با گریه داد زد:

 نه! هیچی تموم نشده! -

 مکثی کرد و از  شت نگاه اشک آ ود  ادامه داد:

زنن تا نذارن ها  هر  حظه زمینت مینوز از دختر  دوری و دشمنه -

من تا وقتی که کنار توئم  وبیرونن ی خود  برسی! هنوز اون تو به بچه

ا  رو باید نگران این باشم که دیگه چه کسی می خواد مانعت هر دقیقه

ی بشه. از وقتی که تو وارد زندگیم شدی آرامش و امنیت ندارم! دنیا

 خشونت آمیز تو برای من زیادی سنگینه کریس!

ا بلند ها ناراحت بود، اما صدکریس با وجود آن که از شنیدن آن حرف

 کرد و عصبی گفت:

شون رو تموم کرده دادی تا اآلن کار همهگه تو آدرپ جعلی بهم نمیا -

 بودم!

ا  را متوقف کرد و با بهت، چشم به او دوخت. مانا، ساکت شد. گریه

 کریس با همان عصبانیت و صدای بلند  ادامه داد:
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ه باآلن  ی احمقانَت نبود تای صلح طلب و د سوزانهون روحیهاگه ا -

 دخترم رسیده بودم!

 صدایش را بلندتر کرد و با تشر ادامه داد:

های تو باعث تر از اونیه که فکر کنی مانا! د سوزیرحمین دنیا بیا -

تر بشه! دنیا طا ب خشونته! طا ب تر و رویایینمیشه که همه چیز قشن 

 جنگه! طا ب خونریزی و قتله!

 د:وار آزاد کرصدای خشدار  را نعره

 طا ب وجود کسایی مث  منه! -

ساکت شد و سکوتش، در گو  مانای مبهو  زن  خورد. اریک که درب 

کرد. کریس صدایش را  ایین آورد و صندوق را بسته بود، تنها نظاره می

 با بغضی نهان در صدایش گفت:

 ها  رو نداره مانا!دنیا دیگه قشنگی -

هایش در دو طرف با تگامی به عقب برداشت و همزمان با گشودن دس

  حنی آهسته و غم اندود شده  ب زد:

 دنیا همینه! -

ا  را باال کشید و آب جمع شده در دهانش را به بیرون تف سشس، بینی

 نشست با جدیت گفت:کرد. درحا ی که روی صند ی راننده می

 اریک! -

اریک به خود آمد و با مکث، از مانا چشم گرفت. اندوهگین، روی صند ی 
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ی ماشین به مانا اگرد نشست و سکو  کرد. کریس نگاهش را از آینهش

خیره به او نگریست و آب دهانش را قور  داد. قصد کرد او را  -داد. خیره

جا رها کند و راه بیوفتد که مانا، از حیر ، شوک و بهت خارج شد. همان

و  ذهنش به او فرمان داد که نگذارد کریس در این مسیر تنها بماند. مغز

زدند که دیگر فریاد میبار هم نظر بودند. هر دو با یکد ش برای او ین

قدم از قدم بردارد و در ماشین بنشنید! از همین رو، گام بلند کرد و به 

ی انگشانش را به ماشین نزدیک شد. کریس که حرکت او را دید، حلقه

. با تر کرد. مانا روی صند ی عقب نشست و درب را بستدور فرمان تن 

قلبی ماالمال از غم و اندوه، با بغض نگاهش را از کریس دزدید و در خود 

 جمع شد. اما در د ش خطاب به کریس گفت:

تونم تنها  بذارم. جدا از خالفکار بودنت، یک  دری! ازم کمک مین -

گیرم. خدا  عنتت کنه خواستی. اگه کمکت نکنم، تا ابد عذاب وجدان می

 که به خاطر تو و زندگی کوفتیت احساساتم ازکریس! خدا  عنتت کنه 

، الفکارهخعقلم جلوتر افتاد. خاک بر سر من با این احساساتم. خدایا! یارو 

 قاتله، عوضیه! من چرا باید د م واسش بسوزه آخه؟

هایش گریخت که با شد  به کریس، ناگه قطره اشکی از  س مژه

نگاهی که  چشمش دست کشید. ماشین را روشن کرد که اریک، با

 ی بغ  ماشین بود جدی گفت:ی آینهخیره

 کریس! اون ماشین منه. -

آمد کشیده شد. عصبی نگاه کریس، به سوی ماشینی که به سمتشان می
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ای آرامش نداشتند، دنده را با خشونت کشید و درحا ی که که  حظهاز آن

 رفت خطاب به مانا با تحکم گفت:با سرعت دنده عقب می

 ی صند ی!بخواب رو -

مانا با درک موقعیت، به سرعت اطاعت امر کرد و کریس، سرعتش را 

 افزایش داد.

ی بین دو ماشین کم و کمتر شد. تا آن هنگام که دو ماشین، با فاصله

دیگر برخورد کردند. کریس، اریک و مانا از شد  توقف در شد  به یک

 ذاشتند. باجایشان تکان سهمگینی خوردند و سعی بر حفظ تعادل خود گ

ا  را چک این حال، گردن مانا شدیداً تیر کشید. کریس، خشاب اسلحه

 و گلو هکرد و هنگامی که با نبود گلو ه در آن مواجه شد، از اریک تنها د

 قرض گرفت. درب را باز کرد و خطاب به مانا گفت:

 بیرون نیا! -

بود چشم ای که  شت ماشین اریک نشسته  یاده شد و ایستاده، به راننده

 دوخت.  بخندی به  ب نشاند و با خونسردی زمزمه کرد:

 گذره.م داره بهم خو  میک -یگه. کماین هم یکی د -

طور که  بخند بر  ب مش جلو رفت. همانقدم، با آرا -درب را بست و قدم

ی داشت، سر  را کج کرد و به صندوق عقب ماشین که دیگر به اندازه

آمد، چشم دوخت. کریس با خود نظر می قب  مقاوم نبود و مچا ه به

برد که آنتونی، ضربه گیر خوبی برای ناا  مانا و خودشان شده گمان می

 بود.
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دن شراننده، با مکث درب را گشود و  یاده شد. کریس با سمع صدای باز 

می که درب، سر چرخاند و با دیدن ایزابال، ابروهایش را باال داد. هنگا

گرفتند ه خود میحا تی میان کمانی و هشتی ب کرد، ابروهایشچنین می

ای آمد. با  حنی عاری از خشم و ذرهو این، به نگاه و  بخند  می

 عصبانیت گفت:

جایی. ی خوبی داشتم. اما خوبه که تو ایناقعاً حیف شد! برا  برنامهو -

 تونی جایگزینش بشی! مگه نه؟!می

ای صندوق عقب دیده هبا سر به آنتونی که از میان درز و شکستگی

شد اشاره کرد که ایزابال  وزخند زد و درب ماشین را برهم کوفت. می

 قدمی جلو رفت و با گستاخی گفت:

کشی کریس. قدر  حظاتت رو بدون و مشب آخرین شبیه که نفس میا -

 ها خرابش نکن!با این حرف

اریک اخمی به  یشانی نشاند و در کنار کریس اما طرف دیگر ماشین 

 ستاد. غرید:ا

 کنی.شدار میدم تمومش کنی ایزابال! داری بازی بدی رو شروع میه -

 ی اریک کرد.ایزابال  بخند خونسردی زد و نگاهش را حوا ه

 ازی خیلی وقته که شروع شده.باوه عزیزم! این  -

ی کریس را که  شت شلوار   نهان کرده بود درن ، اسلحهسشس بی

ی اریک را مورد هدف قرار داد. م خوردهبیرون کشید و با آن، تن زخ

ی اریک، باعث شد کریس حواسش را جمع کند و قب  ی خفهصدای نعره
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ا  کند. ای را حرام تن زنانهکه ایزابال او را هم هدف بگیرد، گلو هاز آن

ای درهم کرده، دستش را به ایزابال، دندان بر دندان فشرد و با چهره

یش را  مس نمود. کریس خود را به اریک ماشین بند کرد و خون  هلو

که خم شده و دستش را به صندوق عقب ماشین گرفته بود رساند و صدا 

 زد:

 اریک! -

 اریک که سر   ایین بود زمزمه کرد:

یش! چیزی نیست. فکر کنم  الکم جلوی گلو ه رو گرفته چون ش -

 خوبم. هیچی نگو!

آن  الک قدیمی و  یره نگاهش کرد و در نهایتخ -کریس اندکی خیره

ه خم زابال کخاندانی را به یاد آورد. سر تکان داد و اریک را رها کرد. به ای

 شده بود نگریست و بلند گفت:

کنی؟! انگار حتی ی من شلیک میدونی که داری با اسلحهیم -

 ها  رو هم مدیون منی!مؤفقیت

خند که  بایزابال، دردآ ود نگاهش را باال کشید و به قامت کریس دوخت 

 وا  را از ماشین گرفت نداشت اما نگاهش آرام و ابروهایش باال بود. تکیه

 غرید:

 میری!ی خود  می س با اسلحه -

ای به بار، کریس تندتر از او، گلو هدوباره کلت کریس را بلند کرد که این

ی ایزابال به هوای نزدیک صبح دستش شلیک کرد که فریاد زنانه
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زمین افتاد و  بخندی رضایتمند بر  ب کریس  برخاست. کلتش بر

 -نا ید، آرامنشست. در مقاب  ایزابال که دستش را گرفته بود و از درد می

آرام جلو رفت و با نفسی عمیق و مملو از آرامش، خم شد و کلت 

خود را از زمین برداشت. نگاهی به آن کرد و  "اسمیت اند وسون"

ال انداخت. او که از خون ریزی ضعف  وزخندی به روی سرخ از درد ایزاب

 کرده بود، با  یشانیِ عرق کرده گفت:

 ذاره.آناب  راحتت نمی -

ا  کج کرد.  بخندی زد و جلو رفت. کریس، سر  را اندکی سمت شانه

طور که موهای خیس از عرق ایزابال را هایش نشست و همانروی کفش

را روی اجزای و  و خونسرد  فرستاد، نگاه مسکبه  شت گوشش می

 صور  او چرخاند. با  حنی آهسته و آرام  ب زد:

 مون تمومه! س کار همه -

یزابال اانگشتانش را الی موهای او فرو برد و ناگه، موهایش را کشید. سر 

 را به عقب خم کرد و صورتش را جلوتر برد. جدی گفت:

 امیدوار با  دوباره نبینمت! -

شم و برخاست. ایزابال قصد کرد با خسشس، با شد  موهایش را رها کرد 

 د:حرفی بزند که کریس، با کالفگی مردمک در کاسه چرخاند و زمزمه کر

 قدر حرف می زنه!خدای من چه -

درن   گدی به دهان او کوفت و صدایش را در نطفه خفه کرد. و بعد، بی

های  یراهن حرکتی ایزابال را دید، کمر  را صاف و دکمهاریک که بی
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ا  ی رکابیاما کثیفش را باز کرد.  الک معروف و اصیلش را از یقه سفید

ای که در گردن طرح عقاب فرو رفته اما گیر بیرون کشید. با دیدن گلو ه

کرده بود،  وزخندی زد و گلو ه را بیرون کشید. نگاهی به آن کرد و بعد، 

 ی  شت ماشینای نامعلوم انداخت. مانا که از شیشهآن را به گوشه

هایش تا روی ی میان آن سه بود، درحا ی که اشکگر معرکهنظاره

غلتیدند، در سر  بارها و بارها دعا کرد که این مد ، تنها ا  میچانه

یک کابوپ باشد و با  لک زدنی ساده، خود را دراز کشیده در تخت 

 خوابش بیابد.

اریک به سرعت  شت فرمان ماشین خود  که چندی  یش ایزابال 

 ی آن بود نشست و کریس، بلند خطاب به مانا گفت:دهرانن

 ی دیگه تو راهه. یاده شو عشقم! یه باز -

شد و  مانا چشم بست و نفسش را با آه بیرون داد. کرخت، از ماشین  یاده

زیر نگاه سنگین کریس، در ماشین اریک نشست. کریس نیز روی صند ی 

ه حرکت درآورد و با که اریک، ماشین رشاگرد جایگیر شد و  س از آن

 کمی از آن مهلکه فاصله گرفتند گفت:

 فقط یکم دیگه تحم  کن! -

که به کرد. مانا، بدون آنصدا گریه میحرفش، خطاب به مانایی بود که بی

 ا  به فارسی گفت:کریس نگاه کند با صدای بغض آ ود و گرفته

 تا آخر  بیخ ریشتم! -

ای ما  و یکه خورده ماند. ،  حظهی او شده بودی کنایهکریس که متوجه
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خواست به خانه برگردد و از تمام این هیاهوها خالص مگر دخترک، نمی

فهمید یا به راستی، مانا، ماندن را شود؟ او معنای این کنایه را درست نمی

ای که به نظر جدی و  رسشگر انتخاب کرده بود. از این رو، با چهره

 آمد گفت:می

 منظور  چیه؟ -

ا، آب دهانش را قور  داد و درحا ی که سعی داشت بغضش را فرو مان

 که به کریس بنگرد، آرام گفت:آنخورد، بی

 بهت قول دادم. -

د کریس، چشم ریز کرد و در نهایت،  بخند محوی به  ب نشاند. با وجو

تمام  حظا  سخت و خطرناکی که با هم گذراندند، این دختر باز هم 

 قوی بود یا  اباز؟ خو  قول بود یا احمق؟قصد ادامه دادن داشت. 

 کنی؟ س چرا گریه می -

ای  رزان چشم در چشم کریس شد. مکثی کرد و مانا  لکی زد و با چانه

زبانش برای  اسخ دادن نچرخید. دوباره نگاهش را دزدید و در د ش 

 خطاب به او گفت:

 همینه که هست. تحم  کن! -

فهمید، دست از گو  تیز کردن نمیی آن دو اریک که چیزی از مکا مه

تر شد. برداشت و در ذهنش به سوزان اندیشید. کریس،  بخند  گشاده

 با خوشرویی گفت:

آبی ها  بگیرم و در دوران بیکنم الزم باشه یه ظرف زیر چشمفکر می -
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 ازشون استفاده کنم.

هایش انمانا با شنیدن حرف او، ناخودآگاه از تصور  به خنده افتاد و دند

 را به نمایش گذاشت. میان بغض و خنده با جسار  گفت:

 خفه شو! -

کریس  بخند  افزایش یافت و نگاهش خندان شد. سشس، آرام رویش 

ای را سمت اریک گرداند. گویی که برای  حظاتی، نگرانی و اشتیاقش بر

غرق  دست یافتن به دخترکش را از یاد برده بود. با دیدن نیم رخ جدی و

 رام جمع کرد. با مکث  رسید:آ -اریک،  بخند  را آرامدر فکر 

 اون زن رو می شناختی؟! -

 :اریک، حواسش را به کریس داد. سر تکاند و چند ثانیه بعد  ب گشود

که خیانت کرد و بعد از اون کرد. تا اینند سال  یش برای من کار میچ -

 دیگه ندیدمش!

رو، با یاد بعد خیره به روبهکریس به آرامی از او روی گرفت. چند دقیقه 

 تمام ذهنش را به غار  برد، گفت: ای که دوباره وسی

 اید بفهمیم آناب  کاا رفته. هرجا که اون هست،  وسی هم هست.ب -

ی سکوتی میانشان حکم فرما شد و هر سه را غرق در افکارشان کرد. یک

 ای که دیگر یکنواخت و روتین نبود. یکی غرق زنی کهغرق زندگی

کرد و دیگری، غرق عاشقش بود و حال، خطر خشم کریس تهدید  می

 کرد.قراری میا  برای دیدنش، بیدخترکی که دل  درانه
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ی سر آندریاپ، با وسواپ  تویش را روی تختش  هن کرد و هوای تازه

ا  رفت هایش کشید. برای دو  گرفتن ابتدا سمت کو هصبح را به ریه

ی ی راه، نگاهش به آینه خورد. با دیدن چهرهیانها  را بردارد. متا شانه

های ی صورتش، نگاهی به زخمخود، جلوتر رفت و با تغییر دادن زاویه

ای که روی آن بود انداخت. نفسش را با حرص بیرون داد و در خود جزئی

 غر زد:

 نابود کرد! طور صور  خوشگلم روضی چهببین اون عو -

ها بود رفت و خمزجان که مسئول آن ای به تصویر خیا ی چشم غره

ا  را های آ ودها  را روی تختش خا ی کرد تا  باپعقب کشید. کو ه

د برده هم در ماشین  باسشویی بیاندازد. با ریختن تمام وسایلی که با خو

ی مشکینش ثابت شد. دست دراز کرد و آن را بود، نگاهش روی شانه

های  الستیکی آن، گیر کرد. سیم الیای هم البهبرداشت که تکه  ارچه

 از تعاب، اخم درهم کشید و  ارچه را جدا کرد. گفت:

 این چیه؟! -

یت، آن سربند سشید اما کمی زرد و سرخ شده را زیر و رو کرد و در نها

ربند ذهنش به روی یک نام ایستاد. با یاد او، نیشخندی زد و خیره به س

 گفت:

 نی!اوسایلت هنوز  یش منه دختر ایر -

هایش را به همراه با خنده سری به تأسف تکان داد و ابتدا، تمام  باپ

سربند درون ماشین  باسشویی انداخت. سشس، داخ  حمام شد و  س از 
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 دو روز، یک حمام دوست داشتنی گرفت.

 شت میز صبحانه نشسته بود و همزمان با نوشیدن  یوان شیر ، با 

ای هم بود چت یر حرفهمارگا  که از قضا یک هکر و آدوست قدیمی

کرد که ناگه، نام بتی به روی موبایلش افتاد. اخم به ابرو نشاند و می

 تماپ او را  اسخ داد:

 بگو! -

ی آندریاپ متوقف کرده و بتی درحا ی که ماشین را در نزدیکی خانه

 ای افتاده بر زمین زانو زده بود با اخم گفت:جلوی کو ه

 ااست؟!که اون دخترِ کهی آندریاپ! خبر داری  -

 آندریاپ تک ابرویی باال انداخت و  رسید:

 شناسم. کدوم دخترِ؟!یمن دخترهای زیادی م -

 ی بسیار بزرگ سشید با شک گفت:بتی با دیدن آن  ارچه

ی خیلی بزرگ دونم اما شاید همونی که توی کیفش یه  ارچهم... نمیآ -

 داره.نگه می

 سشس با گنگی زمزمه کرد:

 ین دیگه چیه؟!ا -

آندریاپ  یوانش را روی میز گذاشت و با کشیدن زبانش روی دندان 

 آسیابش گفت:

 زنی بتی؟ی چی حرف میداری درباره -
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 بتی  وفی کشید و غرید:

 کرد!یمهمون دختری که باها  بازی  -

ا  را خنثی کرد و  ب ا  افتاده بود، چهرهآندریاپ که تازه دوهزاری

 زد:

  رسی؟ی شده؟ چرا درباره،ی اون میمانا! چیز -

 بتی نفسی گرفت و خیره به موبایلی که  یدا کرده بود گفت:

اومدم خونَت تا چیزی که از ایزابال دارم رو تحویلت بدم اما اشتم مید -

م که حدود دویست متر قب  از ایستگاه مترو یه کو ه و موبای   یدا کرد

ره! و من این کیف با این مشخصه وسای  توی کو ه مربوط به یک دخت

 سرزیپ عروسکی رو با اون دخترِ دیده بودم. مطمئنم.

ی حرف قطع کرد و شمارهآندریاپ که مشکوک شده بود، تماپ را بی

یاپ مانا را گرفت. بتی با  رزیدن گوشی در دستش و ظاهر شدن نام آندر

 به روی آن، از حدسش مطمئن شد. تماپ را  اسخ داد و گفت:

 که یه اتفاقی برای  ارتنر  افتاده!نمث  ای -

 وآندریاپ که نگران و شوکه شده بود، به سرعت از  شت میز خارج شد 

 خطاب به بتی گفت:

 و گوشی رو هم بیار! بیا دنبا م! اون کیف -

های الزمش را تماپ را قطع کرد و با د ی ماالمال از د شوره،  باپ

رون رفت و به سبب آن که  وشید و از خانه خارج شد. از آسانسور بی
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تفاو  از کنار ماشینش گذشت و خود را به توانست رانندگی کند، بینمی

ی بعد، بتی که در همان نزدیکی بود جلوی  ای او خیابان رساند. دقیقه

اتالف وقت، روی صند ی شاگرد نشست. روی ترمز زد و آندریاپ بی

 :ی درهم شده از درد  را آرام کرد و تند گفتچهره

 کااست؟ -

بتی به  شت چرخید و کو ه را چن  زد. آن را به دست آندر سشرد و 

 آندریاپ،  س از بررسی کردن محتویا  آن، عصبی و آشفته غرید:

  عنتی! مال خودشه. -

ن مانا بتی که  ریشانی او را دید ذهنش را به دنبال راهی برای  یدا کرد

ن واخت و به کریس مظنوبه تکا و انداخت. آندریاپ چنگی به موهایش ن

ست که به او شد. چرا که کریس اه  تالفی کردن بود و مانا، آن کسی

خبر و ناخواسته! آدرپ جعلی داد و از هدفش دور  ساخت. هر چند بی

دانست.  س شاید، نبود مانا کار او اما در هر حال کریس که این را نمی

های ب قب  از  وشهی کریس را که شباشد. از همین رو، به سرعت شماره

ا  رانده بود گرفت. آن را کنار گوشش مخفی  در  به درون گوشی

 گذاشت و با  ایش روی کف  و  ضرب گرفت.

ی بعد، کریس که به همراه مانا و اریک در هت  رویال مستقر چند دقیقه

 اد:دشده بود از دیدن نام آندریاپ با جدیت ابرو باال انداخت و  اسخ 

ای برام داری آندریاپ؟ سالم صبحگاهی یا  یام رنامهدوباره چه ب -

 تأسف؟
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خیال بود که با سمع صدای مرتعش آندریاپ،  حنش خونسرد و بی

 تمرکز کرد.

ذار مانا بره! من بودم که بهش آدرپ جعلی دادم. تقصیر اون نبود ب -

 کریس.

های شکاکش را روی مانایی که از سرویس بهداشتی کریس، مردمک

م د ثابت گرداند و کمی به حرف آندریاپ اندیشید. سشس، دشخارج می

گناهی مانا شد. سری تکان داد و در حا ی ی بیعمیقی گرفت و متوجه

 کرد گفت:هایش نزدیک میا  را به  بکه  یوان نوشیدنی

س همین روزهاست که بیام سراغت. جایی برای  نهون شدن داری؟   -

 را   یدا کنه.بی تونم به اریک بسشرم که یه جایمی

های تمام نشدنی او، چشم فشرد و عصبی آندریاپ کالفه از نیش و کنایه

 گفت:

 ره!باشه، باشه! فقط بذار مانا ب -

 تفاو  شانه باال انداخت و با  بخندی خرسند گفت:کریس بی

دونی که خواد که  یش من باشه. اما تو از کاا میانا خود  میم -

 جاست؟این

ی ابتدایی او اندیشید و بعد، در د ش خطاب به روی جملهآندریاپ کمی 

 به مانا گفت:

 کنی مانا؟کار میداری چی -



 

 

 WWW.98IA3.IR 390 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

سشس، جریان را به طور خالصه برای کریس تعریف کرد و بعد، از او 

ا گوشی ر وخواست که موبای  را به مانا دهد. کریس با  بخند ابرو باال داد 

نگریست گرفت. مانا آب ی او میسمت مانایی که با کناکاوی به مکا مه

 دهانش را قور  داد و گوشی را به گوشش چسباند.

 ا و؟ -

ی مانا، نفسش را بیرون داد و آندریاپ با شنیدن صدای خشدار و گرفته

 نا ید:

 ی دردسره دختر ایرانی.هحتی نبودنت هم مای -

ی ی خندهمانا با شنیدن صدای آندریاپ و حرف او، خندید. کریس خیره

 او شد و  بخند محوی به  ب نشاند.

ی آن دو بیشتر که مکا مهبتی، خیره به موبایلش با هیاان قب  از آن

 شود بلند گفت:

 جا رو ببین!آندریاپ! آندریاپ این -

 آندر با شنیدن صدای هیاان زده و بلند او، سر به سمتش چرخاند که

داد. آندر گوشی را ه به موبایلش را به او نشان های ارسال شدبتی، عکس

ها شد. ی عکسای غرق در شوک و بهت، خیرهاز او گرفت و با چهره

های مانا، باعث شد که حواسش را جمع کند. تند و گفتن "ا و"صدای 

 هیاان زده خطاب به مانا گفت:

 گوشی رو بده به کریس! -

دانست چه شده است،  بخند  را جمع کرد و نگاهش را به مانا که نمی
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داد. متعاب گوشی را به کریس داد که کریس چشم ریز کرد و با  کریس

 قرار دادن گوشی در کنار گوشش گفت:

 های مراقبتی؟ من  رستار بچه نیستم آندریاپ!توصیه -

 توجه به کالم او گفت:آندریاپ بی

های ویال  رو چک کردم! مطمئنم که دختر  ن دیشب دوربینم -

 جاست.ی دستمه که نشون میده اونهایجا نیست. اما اآلن عکساون

ی مانای کناکاو بود و ذهنش، کریس، ما  و مبهو  ماند. نگاهش خیره

 در حوا ی خبری که آندریاپ داد. قلبش تشیدن گرفت و دستش به  رزه

 افتاد. هیاان زده با صدای خشدار و ناباور  تند گفت:

 ست!ها رو برام بفرعکس -

ای به موهای خرمایی و کم   آشفتهبه سرعت گوشی را قطع کرد و چن

صبر و  ریشان شروع به قدم رو رفتن کرد که  شتش انداخت. عصبی، بی

 مانا  رسید:

 فت؟!شده کریس؟ چی گچی -

هایش را نگاه داشت و با قلبی کوبنده و انگشتانی با صدای گوشی، قدم

 ا  در آغو  آناب ،ها را گشود. با دیدن دخترک دو سا ه رزان، عکس

گویی که  تکی بر سر  کوفتند. جانش  رزید و بغض به گلویش چن  

ی معصوم و ی چهرهی اشک خیرهزد. ناباور عقب رفت و از  شت ها ه

تلو خوران بازهم عقب رفت و خود را  -زیبای دختر  شد. سست و تلو

روی مب  رها کرد. دو دستی موبای  را چسبید و عکس را زوم کرد. 
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یان  وسی، قلبش را به درد آورد و نفسش را در های درشت و گرچشم

سینه نگاه داشت. به سختی بازدمش را بیرون فرستاد که قطرا  اشک، تا 

 ا  غلتیدند.روی گونه

ی غم آ ود او و نگریست، نگاهش را میان چهرهمانا که مبهو  به او می

 ای کوچک و دخترانه بهموبای  گرداند و آرام جلو رفت. با دیدن چهره

ی قضیه شد. نگاهی به حال کریس ی موبای ، تازه متوجهروی صفحه

 کرد و بغض در گلویش نشست. کریس با صدای گرفته از بغضش  ب زد:

 از شش ماه  یش زیباتر شده! -

دید، دست به روی دهانش قرار داد و بغض مانا که حال کریس را می

طور نقش را هماه -شکاند. آرام روی مب  نشست و سعی کرد هق

ا  کند. کریس، از آن حال آشفته و  ریشان صدا نگاه دارد و خفهبی

بیرون آمد. گوشی را در میان انگشتانش فشرد و دندان روی دندان 

های دیگر را نگریست و متوجه شد مکان، همان سایید. با خشم، عکس

 وویالی خود  در برزی  است. نفس سنگینش را با دمی عمیق تازه کرد 

 با برخاستنش، بلند، خشدار، خشمگین و غرنده صدا زد:همزمان 

 اریک! -

هایش بود، های مانا  رید و اریک، درحا ی که مشغول تعویض  باپشانه

دیدن  با شنیدن فریاد او سراسیمه و دستشاچه از اتاق خارج شد. کریس با

 انده با تحکم گفت:های نیمه کاره ماریک با دکمه

 گردیم برزی !. بر میهمین اآلن راه میوفتیم -
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ی مانا، به سمت درب سشس، در مقاب  نگاه گن  اریک و وحشت زده

رفت و  س از خروجش آن را برهم کوفت. اریک شوکه سمت مانا 

 چرخید که مانا زبانش را در کام چرخاند و گفت:

 دختر  توی ویالشه. -

معطلی از ا   رزید و بعد، بیی کریس دوباره چانهبا یاد احوال آن  حظه

هت  بیرون رفت. سشس، به سرعت خود را به کریسی که کت چرم 

ا  را به نمایش گذاشته بود ایمشکی بر تن داشت و گردنبند مهره

 رساند.

د و برای رسیدن به مقصد، مابور شدند مسافتی را تا فرانکفور  طی کنن

اعت س در نهایت، به مقصد برزی  بلیط هوا یما بگیرند. از همین رو،  نج

زی  بعد در نزدیکی ظهر، در فرودگاه شهر سائو ائو و،  ایتخت کشور بر

ام و فرود آمدند. کریس که در تمام این  نج ساعت، حتی یک ثانیه هم آر

داد، با سرعتی قرار نداشت و تمام کارهای مربوطه را با عاله اناام می

ی ، سوقاب  توجه ماشینی را کرایه کرد و سشس، به همراه مانا و اریک

 ویالیش  ا روی گاز فشرد.

بار تصویر هایش از هیاان به شماره افتاده بودند. هر چند دقیقه یکنفس

شد و فشار معصوم و گریان دخترکش  یش چشمانش زنده می

داد. اریک که هایش به روی هم و  ایش به روی گاز را افزایش میدندان

بست و خطاب به مانا  مربند  رای کریس را دید، کسرعت بیش از اندازه

 گفت:
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 سفت بشین مانا! -

ها، مانا که با چشمانی درشت و وحشت زده به حرکا  سریع درخت

نگریست و دستش را به درب و ها از کنار ماشین میها و آدمکخیابان

صند ی بند کرده بود، با هشدار اریک تند به صند ی تکیه نهاد و 

ی خود تا ویال را یز جز فاصلهکمربند  را بست. کریس اما گویی هیچ چ

کشید و چراغ قرمزها را رد ها الیی میدید. تنها از میان ماشیننمی

 ند.کرد تا سراناام، به مقصد برسمی

ا و جلوی ویالی سشید ، ناگهان  ا روی ترمز فشرد و به همین سبب، مان

با  اریک به جلو  ر  شدند که به خاطر کمربندشان، ایمن ماندند. کریس

هایی بلند راهی ویال شد. در امان از ماشین  یاده و با قدملبی تشنده و بیق

ی خو  دست خود را از کمربند  بیرون کشید و ی راه، اسلحهمیانه

، با دندان بر دندان فشرد. مانا درب ماشین را بست و چون اریک و کریس

تابی هایی بلند راه افتاد. قلبش از این که چه  یش رو دارند، بیگام

 کرد.می

ها خود را به درب مشکین ویال رساند و کریس، جلوتر از هر دوی آن

  گدی به آن زد. در این دقایق، اوج خشم و خشونتش نمود  یدا کرده

ار تر دوم، باز شد و به دیوبود. درب که با  گد اول باز نشد، با  گد محکم

و  ر گوشه تندبرخورد کرد. افراد داخ  ویال از سر و صدای حاص ، از ه

درن ، او ین مردی سریع مسلح شدند و سمت درب دویدند. کریس بی

 که  یش روی چشمانش حضور  یدا کرد را به قت  رساند.
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بار کریس را به عنوان یک انتقام جوی شکست نا ذر مانا که برای او ین

دید، شوکه و وحشت زده قدمی به عقب برداشت. اریک که خشمگین می

که سر بچرخاند با آنحرام یک مرد الغراندام کرده بود، بیا  را گلو ه

 تحکم خطاب به مانا گفت:

 جا بمون!تو همین -

تردید ای به فک فرد جلوی رویش زد و اریک بیکریس مشت کوبنده

 د که آنوارد میدان شد. مانا نیز با رنگی  ریده، با تمام وجود  آرزو کر

ا  ها، اسلحه وستی که از باالی  له دو، آسیبی نبینند. با دیدن زن سیاه

 را سمت کریس نشانه گرفته بود، وحشت زده و هیاان زده جیغ زد:

 ها!کریس باالی  له -

که نظیر ، نگاهی به زن انداخت و قب  از آنکریس با سرعت عم  بی

دیر شود، مرد شااع احمقی را چن  زد و سشر خود کرد.  س از شلیک 

ن یک کناری انداخت و با رویی خونین، عصبی و چو گلو ه، بدن مرد را به

ای حرام زن کرد که بالفاصله، گاو وحشی اسشانیایی رم کرده، گلو ه

 ا  کوفته شد.مشتی به گونه

اریک که سخت درگیر رد و بدل کردن مشت و  گد میان سه نفر بود، 

و را اها کوبید و بدن ا  را محکم به گردن یکی از آنی خا یاسلحه

ای رن  افتاده بود مت فرد دیگری ه  داد. کریس که روی  ارکت قهوهس

خورد، به یک آن انرژی خود را با کوبیدن سر و از مردی  رزور مشت می

 ار، تخیله کرد.ی میزی در همان کنفرد به گوشه
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به تندی بدن او را از روی خود کنار زد و برخاست. سشس انرژی 

 -ان به صور  مرد خا ی کرد و نفسا  را با کوبیدنشهای خونیمشت

ز انفس زنان، قدمی عقب کشید. اریک که ویال را مملو از جسد و خا ی 

 دشمن دید، به تندی مشغول  ر کردن خشاب اسلحه شد.

کریس، تمام عصبانیتش را جمع کرد و  شت حا ت اجزای صورتش 

. نگاهی ها باال رفتهایی بلند و کوبنده، از  له نهان نمود  سشس با گام

هایی که بر غرنده که کمتر کسی جرئت خیره شدن به آن را داشت،  ب

شدند و فکی که قف  شده بود. این بین، جای یک اخم هم فشرده می

تر و شدیدتر هایش، از همیشه داغآمد. نفسمیان ابروهایش خا ی به می

 تر!بودند و بدنش، از همیشه منقبض

رزان و رن   ریده به اجساد  و مبهو ، توجه به مانایی که ما  اریک بی

نگریست، دنبا ه روی کریس شد. کریس به محض رسیدن به خونین می

ای ی خفهی دوم، سوز  عمیقی را در شکمش حس کرد و نعرهطبقه

 سر داد. اریک با دیدن خم شدن کریس، نگاهش را به دنبال تیرانداز

انه گرفته مت کریس نشا  را سگرداند. با دیدن زنی که با جدیت اسلحه

 بود، خشم بر او غلبه کرد.

هایش تند و کمر  خم بود، دست به شکمش کریس که ریتم نفس

ا  را میان انگشتانش فشرد. سر  را باال گرفت و به گرفت و اسلحه

شت. تندی زن را مورد هدف قرار داد که با دیدن آن چهره، دست نگاه دا

 وزخند زد و گفت:زن که دستش را باند یچی کرده بود  
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 ی دیر کردی کریس!ها بیای. خیلاشتم زودتر از اینتوقع د -

 کریس با درد زمزمه کرد:

 ایزابال! -

 گفت: وایزابال،  بخندی زد و ابرویی باال انداخت. قدمی به جلو برداشت 

 من ده تا جون دارم عزیزم. -

 اریک خود را جمع و جور کرد و جدی گفت:

 ی کااست؟چ چیز بعید نیست!  وساز خائنی مث  تو هی -

و  ایزابال در مقاب  نگاه جدی اریک و جسم دردمند کریس،  وزخندی زد

 گفت:

 مونی که بفهمی!قدر زنده نمیاون -

و  کریس که یاد  وسی در خاطر  زنده شده بود، دندان بر دندان سابید

 هر دویتر از سمت ایزابال هاوم برد. ایزابال که  ر انرژی تر و تازه نفس

ا  ی مشت کریس را دفع کرد و با  شت آرنج، به بینیها بود، ضربهآن

توجه به خونریزی و درد شکمش، مشت قدرتمندی به کوفت. کریس بی

فک او کوفت که ایزابال، قدمی به عقب برداشت و خون دهانش را تف 

 کرد.

تن ای حرام اریک که تا آن  حظه تنها یک تماشاچی بود، قصد کرد گلو ه

منفور ایزابال کند که در همان  حظه، مردی قوی هیک  آرناش را به دور 

بار با آرناش به  هلوی مرد کوفت  اما گردن او انداخت. اریک چندین
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 ای نداشت.فایده

خیال تمام مانا که د شوره و استرپ به جانش رخته کرده بود، بی

ر این که شاید های اریک شد و قدم به داخ  ویال گذاشت. با تصوتوصیه

و  ها هنوز زنده باشد و بخواهد به مانا حمله کند، با ترپیکی از آن جنازه

ه بها باال رفت. صدای داد و فریاد، حال  رز از میانشان گذر کرد و از  له

 شنید.ای را هم میبار صدای زنانه یچید. اینهایش میوضوح در گو 

ا  هم م و سریع قلب تشندهار، کوبش محکهای تند و  رزانش به کننفس

تر از یک الکششت، به مهلکه رسید، کریس و به کنار. هنگامی که آرام

. به ایزابال را مشغول زد و خورد دید و مردی را درحال خفه کردن اریک

 یک آن، تصمیم گرفت در این درگیری نقشی داشته باشد و اریک را هم

فتاده بود، به اه روی زمین ی اریک کناا  دهد. بنابراین، با دیدن اسلحه

 سرعت آن را چن  زد و نوکش را روی سر کچ  و براق مرد قرار داد.

ن ای سرداد. ایزابال که خوکریس با  گد ایزابال، روی  ارکت افتاد و نا ه

توجه یبنفس زنان و  -ا   اک کرد، نفس بش را با آستین  باپ مشکی

ا  خون ریزی باز کرده وآمد زخمش سر به درد  هلویش که به نظر می

 از سر گرفته شده است گفت:

 شد. از دختر  گذشتی؟!ریسی که من شناختم به آسونی تسلیم نمیک -

کریس که با این حرف تحریک شده بود، نفس عمیق و  رشدتی از 

ی  یروز و متمسخر ا  گرفت و نگاهش را باال کشید. کمی به چهرهبینی

 خشدار غرید: ایزابال خیره شد و بعد آرام و
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 مگر این که مرده باشم! -

ای بلند، خشدار و خشمگین از جای برخاست و سمت سشس، با نعره

و یت بر اایزابال هاوم برد. با تمام قوای مردانه و زوری که به سبب عصبان

د ای به بدن ایزابال زد که ایزابال، به سمتی  رتاب شچیره شده بود، ضربه

 دیوار برخورد کرد. و کمر  محکم به میزی کنار

ه مانا با تصور این که هر  حظه ممکن است مرد سمت او بچرخد و اسلح

های قلبش افزایش یابد. مرد را از چنگش برباید، باعث شد سرعت تشش

حرکت در جای ایستاد. اما از سردی نوک اسلحه، اریک را رها کرد و بی

ا  را به خوردههایش  ایان یافت، مشت گرده اریک که اندکی بعد سرفه

ای نثار ی مرد کوفت و بعد، اسلحه را از دست مانا کشید و گلو هگونه

 جان مرد کرد.

 مانا که دستانش را سبک از اسلحه دید، به سرعت کف دو دستش را به

دمی به عقب برداشت. هضم تمام نفس زنان، ق - باسش کشید و نفس

. ش سخت دشوار بوداین نیم ساعتی که به ویال وارد شده بودند، برای

 اریک آرام خطاب به مانای ترسیده گفت:

 برو  وسی رو  یدا کن! -

ها روانه شد. اریک نیز، اسلحه حرف، سمت اتاقمانا تند سر تکان داد و بی

به دست به کریس و ایزابالیی که همچنان درگیر بودند، چشم دوخت. 

ای هاندکی بعد که کریس روی شکم ایزابال نشسته بود و مشت

 کوبید، صدای مانا، در فضا طنین انداخت.یما  را به صورتش  یدر ی
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 کریس! -

ردمند، دنفس زنان و  -اریک، به تندی سمت مانا چرخید و کریس، نفس

در  سر به سمت او گرداند. با دیدن مانا درحا ی که کودکی را الی  تو

 رمق و خونین،ای بیآغو  گرفته بود، قلبش تشیدن را از یاد برد. با چهره

جان درحا ی که تمام گردن و  باسش قرمز شده بود، از روی ایزابالی بی

 روی مانا ایستاد.برخاست و آرام روبه

ا  می دید. چه چیزی  س از شش ماه، دخترکش را در دو، سه متری

رحا ی جز این، برای آرامش روح و روانش کافی بود؟ مانا، ما  و حیران د

 ا  می فشرد نا ید:به سینهکه دخترک خفته را 

 خوابه! -

های نمگین ا  را از روی  وسی برداشت و به مردمکاریک، نگاه خیره

 مانا دوخت. آرام گفت:

 اتاق ها عایق صدا هستن. -

آرام، کرخت  -قدم، آرام -کریس اما، در دنیای دیگری سیر می کرد. قدم

شت. کمر  ا  برداو سا هجانش را سمت دختر دهای بیو  مس گام

شدند. هنگامی که هایش به روی  ارکت کشیده میخم بود و کفش

ی ی  تو را کنار زد و با آرامش خاصی، خیرهجلوی مانا قرار گرفت. الیه

قرار، او را از تاب و بیی  وسی شد. سشس، بیی معصوم و کودکانهچهره

 ی خود فشرد و عمیق بو کشید.بغ  مانا گرفت و  درانه، به سینه

هایش طور که شدید و عمیق بوی کودکش را به ریهکریس، همان
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کشید، سست و خسته از جنگیدن و دویدن، قدمی به عقب برداشت و می

به دیوار تکیه نهاد. آرام و کرخت، تا روی زمین سر خورد و درحا ی که 

ا  را از گردن دخترکش بیرون یک  ایش دراز و دیگری جمع بود، بینی

نگاه خیسش، اجزای کودکانه و کوچک  وسی را از نظر کشید. از  شت 

 گذراند. میان بغض و  بخند ناوا کرد:

 جاست عزیزم. بابا  یدا  کرد.بابا این -

مانا از دیدن این صحنه، بغضش شدیدتر گشت و اریک، با نگاهی 

 ی کریس شد. سشس گفت:اندوهگین خیره

 جا بریم.کریس! باید از این -

سر ،  النی به  یشانی گرم  وسی نشاند و با تکانای طوکریس، بوسه

حرف و مسکو ، برخاست و سمت راه  له گام برداشت که زانوهایش بی

ا رخم شدند. چیزی تا افتادنش نمانده بود که اریک به تندی، کمر او 

 گرفت و مانا،  وسی را به آغو  خود کشید.

 مس کرد که  کریس سر  را  ایین گرفت و با انگشتانش، رد گلو ه را

 اریک تند گفت:

 خون زیادی از دست دادی. -

 ا  گفت:کریس به سختی روی  ای خود ایستاد و با صدای گرفته

 . …من خوبم.  وسی -

ای که مشخص نبود به کدام سو  رتاب شد، نگاه با صدای شلیک گلو ه

ی خود ها چرخید. مانا با ترپ  وسی را به سینههر سه سمت راه  له
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ها ماند. کریس که برای  وسی و منتظر تعیین تکلیف از سوی آنفشرد و 

توجه شد و کرد، بار دیگر نسبت به جان خود بیمانا احساپ خطر می

 خطاب به مانا گفت:

 جا ببر!از این فرار کن مانا!  وسی رو -

 مانا تند سری به طرفین تکان داد و با اشک گفت:

 نه! -

سمت مانا برداشت. با تحکم خیره کریس دست اریک را  س زد و قدمی 

 به چشمان او گفت:

 کنم!! خواهش میجا فاصله بگیر ماناتونی از اینا جایی که میت -

یگر ها شد. مانا با بغض بار داریک آن دو را رها کرد و مسلح، راهی راه  له

توجه، نگاه عمیقی به  وسی انداخت سر به طرفین تکان داد که کریس بی

ا  نهاد. مانا که بغضش ترکیده ای طوالنی و عمیق به گونهو بعد، بوسه

 بود، گفت:

هایی که برای به ی سختیتونی بعد از همهوسی به تو نیاز داره. نمی  -

تونی دست آوردنش کشیدی، حاال تنها  بذاری. با این وضعیت نمی

 کنم کریس! با من بیا!درگیر بشی. خواهش می

به مانا دوخت. صدای اریک، اتصال کریس قطره اشکی ریخت و چشم 

 نگاهشان را قطع کرد.

 عاله کن کریس! -
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ی خود با سر آستین کت کریس  س از  اک کردن رد اشک از روی گونه

هایی خمیده ی ایزابال را از روی زمین برداشت و با گاممشکینش، اسلحه

ها هدایت کرد. سشس اما مقاوم و همچنان سرسخت، مانا را سمت  له

 شتافت. را سشر او قرار داد و با مراقبت از او و  وسی، به کمک اریک خود

فشرد، در آن آشفتگی تند و دونده از ی خود میمانا که  وسی را به سینه

د و شویال خارج شد و خود را در فضای آزاد انداخت. کریس به او نزدیک 

 م گفت:ا  محکم و آراایبازوی او را گرفت. در چشمان قهوه

 اقب خود  و  وسی با ! مراقب دخترم با ! بهم قول بده!مر -

مانا با گریه سری به طرفین تکان داد و ملتمس به او خیره شد که 

 کریس با تشر گفت:

 قول بده! -

 نا ید:ق کرد. در د ش میه -مانا سر  را  ایین انداخت و هق

بیای یتیم بشه. باید بیای. باید  تونم بذارم این بچهتونم. نمیمین -

 کریس!

 تر گفت:تر و بلندتر و مرتعششنید، محکمکریس که صدای دل او را نمی

 قول بده! -

مانا  از تشر بلند او،  وسی در جای خود محکم تکان خورد و ترسیده، شال

ار، با را چن  زد. مانا چندی به  وسی و نگاه گیاش خیره ماند و بعد ناچ

 گریه گفت:

 قول میدم. قول میدم. -
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صله که خیا ش از بابت قول او راحت بود،  بخندی به رویش زد. فا کریس

 گرفت و همزمان با جمع کردن  بخند  نعره زد:

 بدو! -

ی توانست این جو متشنج را تحم  کند، با دومین نعرهمانا که نمی

ریخت و کریس،  شت به ویال کرد و تا جایی که توانست، دوید. اشک می

کرد را به که حال بیدار شده و گریه میای کرد.  وسیهق می -هق

خواست که کریس را برای فشرد و در دل، از خدا میا  میسینه

 ا  زنده نگاه دارد.دخترک دو سا ه

ت در چند قدمی ماشین، صدای انفاار عظیمی تمام تنش را  رزاند. ایس

ا  یک کنار، بند آمدن گریه و جیغ  وسی یک کنار. با تمام افکار قلبی

ای که به ذهنش هاوم بردند،  رزان و آرام، سست و خشک سمت فیمن

های آتش، قلبش به درد ویال چرخید. با دیدن ساختمان در میان شعله

 آمد. زانوهایش خم شدند و روی زمین خاکی افتاد.

 این،  ایان قت  عام بود!

های آتش نشسته های مانا، مبهو  و ناباور به تماشای شعلهمردمک

ای نبود و در حقیقت، خارج یرامون ویال، هیچ ساختمان و خانهبودند.  

توانست چنین چیزی را در ذهنش بگنااند، شهر قرار داشت. مانا که نمی

با ذهنی قف  و مغزی متشنج، خم زانوهایش را صاف کرد.  وسی، 

زد و حیف که ای! زجه میا  را از سر گرفته و بود و چه گریهگریه

 ه چشم ببیند و آرام بگیرد.نتوانست  در  را ب
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ور برداشت.  وسی را مانا که ایستاده بود، قدمی سمت ویالی شعله

ی جاری شدن داد. هایش اجازهتر در دستش فشرد و به اشکمحکم

داد اما مانا، هنوز در زد و خود  را  یچ و تاب می وسی، مدام جیغ می

کریس به  شاید نگریست تاشوک بود. با امید بسیار به درب ویال می

خبری  صور  معازه آسایی از آن زنده بیرون آید. اما هر چه منتظر ماند،

 از او نشد که نشد.

ای که به آن اعتقاد داشت، ی انرژی وجودیدوباره به زانو افتاد. با همه

 ا  تمرکز و با اصرار و ا تماپ آن را در قلبش تکرار کرد:روی خواسته

 ون! بیا بیرون  عنتیِ قات ! بیاون! بیا بیربیا بیرون کریس. بیا بیر -

 . …بیرون

 اما دریغ! دیگر، دیر شده بود.

*** 

اید به نه  و ی، نه موبایلی، نه سر ناهی  فقط یک ماشین بود که آن هم ب

رسید.  وسی را روی  اهایش نشانده بود ی ماشین میدست شرکت اجاره

اا رود و چه کند. فقط دانست ککرد. نمیو با رخو  و شوک رانندگی می

هایش در جا بماند.  وسی که دندانتواند آندانست که دیگر نمیمی

آمدند، به گاز زدن فرمان مشغول بود و مانا، هر از چندگاهی با می

 نقش را بلند -داد و صدای نقچرخاندن فرمان، سر او را فاصله می

اشت. از کرد. عصر بود که ماشین را در کنار فروشگاهی نگاه دمی

 کرد و  وسی هم صدایش بلند شده بود.گشنگی، احساپ ضعف می
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د. شکالفه،  وسی را  یچانده در  تو در آغو  گرفت و از ماشین  یاده 

کرد نگاهی به فروشگاه بزرگ انداخت و وارد آن شد.  وسی دست دراز می

ا را هربود اما هر بار، مانا آن بستهآمدند میو وسایلی را که به چنگش می

گرفت و بر سر جایشان ا  میاز الی انگشتان ظریف و کودکانه

 هبان ایستاد و به انگلیسی گفت:گذاشت. جلوی نگمی

 . …ببخ -

ای محکم کند. صدایش به قدری گرفته و خشدار بود که مابور شد سرفه

 دوباره گفت:

 تونم یه تماپ بگیرم؟ببخشید آقا. می -

های لی متوسط داشت، نگاهی به چشممرد نگهبان که سر کم مو و هیک

ای که در بغلش بود انداخت و با تکان سر ، روح او و بچهسرخ و بی

رمق تشکر کرد و تلفن فروشگاه را به سمتش گرفت. مانا، آرام و بی

جا ی ریز  را در آغوشش جابهبا تشر جثه غرهای  وسی، -عصبی از غر

 کرد و غرید:

 آروم بگیر دیگه! اه! -

 ن به قصد کمک گفت:نگهبا

 .تونم نگهش دارممن می -

ی نگهبان انداخت و های دراز شدهمانا، نگاه د وا س و شکاکی به دست

 تر در آغو  گرفت.بعد،  وسی را محکم

 نه. ممنون! -
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ها چشم تفاو  شانه باال انداخت و دست به سینه، به مشترینگهبان بی

اندکی تأم  برای آن که دوخت. مانا با مکث از او چشم گرفت و با 

ی موبای  خود را گرفت. خدایش را از ذهنش را به کار اندازد، شماره

چاره ا  دست آندریاپ بود شکر گفت. وگرنه، به راستی بیکه گوشیاین

ی هیچکس را ی او را نمی دانست و درواقع، شمارهشد چرا که شمارهمی

ارتی، رشوه و نفوذ ، ی  که کریس، به واسطهدانست. با وجود آننمی

گرفت، مانا را بدون  اسشور  تا برزی  آورد، اگر مأموری جلوی او را می

 شد.کار  ساخته می

ی کریس را گرفت و آن را روی آندریاپ برای هزارمین بار، شماره

ا  ضرب گرفته بود و گوشش گذاشت. با  ای سا مش روی  ارکت خانه

روی آندریاپ در خود ب  روبهی ماخم بر چهره داشت. بتی که گوشه

نگریست و جرئت جمع شده بود، تنها با ترپ به آندریاپ عصبی می

 نداشت کالمی از دهان خارج سازد. فقط یک بهانه کافی بود تا آندر

 ا  را آزاد کند.منفار شود و نعره

ناامید، گوشی را روی میز انداخت و چن  به موهایش زد. خود  را بابت 

دانست و قرار بود بیوفتد یا شاید هم افتاده بود مقصر میهر اتفاقی که 

ای را در همان حال انداخت. چند ثانیهاین، عذاب وجدان به جانش می

ماند و ذهنش را حوا ی تصورا  و حدسیاتش گرداند که صدای زن  

موبای  مانا که آن هم روی میز بود بلند شد. به ثانیه سر بلند کرد و 

ای ناشناپ، آرام قاب خاکستری شد. با دیدن شمارهی آن موبای  خیره
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 گوشی را برداشت و مردد،  اسخ داد.

ای خوراکی نرم به  وسی مانا که کمک مرد نگهبان را مبنی بر دادن بسته

ای که دونا  قبول کرده بود، با وص  شدن تماسش خیره به  وسی

های دست عای درشت سبز ا  را می خورد و با مردمکشکالتی

 نگریست گفت:ا  را میشکالتی شده

 آندریاپ؟ -

هایش آندر، با شنیدن صدای مانا هر چند گرفته و خشدار، کمی مردمک

سو گرداند و سشس، به سرعت برخاست و سو و آنرا یکه خورده به این

 قدم رو کنان تند گفت:

 دونی من چندبار زن  زدم  عنتی؟ شما کاایید؟!نا؟ مانا میما -

ای غض داشت و برای شکاندن آن یک بهانه کافی بود، با تشرهمانا که ب

شرد و فآندریاپ به گریه افتاد. زیر نگاه سنگین مرد نگهبان، چشم بر هم 

ی ود. گوشی تلفن را میان حلقههقش بلند نش -سعی کرد صدای هق

ریخت که صدای آندریاپ با بهت و داد و اشک میانگشتانش فشار می

 شوک بلند شد:

شده؟ چه اتفاقی افتاده مانا؟ کنی؟ دوباره چیداری گریه می هی! -

 کاایی؟

های خیسش را گشود و با قلبی مملو از غصه و بغض مانا الی  لک

ای  رزان سکو  کرد که آندریاپ از قدم ی  وسی شد. با چانهخیره

 ایستاد و آشفته  رسید:
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 حرف بزن! کریس کااست؟ -

توانست حرف اشکش افزایش یافت. نمی مانا با شنیدن نام کریس، بغض و

گشتند و نگاهش زد، تمام کسانی که اطرافش بودند بر میبزند و اگر می

ب به خیره و متعا -کردند. در همین حال هم، نگهبان و  وسی خیرهمی

ای  ایان دقیقه هقش را برای -نگریستند. مانا نفسی گرفت و هقاو می

 حال گفت:داد. با نگاهی غم اندود شده و بی

 کریس؟! -

ا  به ا   رزید. همزمان با شد  گرفتن گریها  سوخت و چانهبینی

 آ مانی ادامه داد:

 کریس مرده! -

 با صور  خیس از اشکش  شت به نگهبان ایستاد و زار زد:

 مرده آندریاپ.  در  وسی مرده. اون مرده! کریس -

ا توجه نشان نداد. اد  یرامونش شده بود امی تماشای افرحال دیگر سوژه

 فشرد ادامه داد:زد و  وسیِ بغض کرده را به خود میدرحا ی که هق می

 جا!جا! خود  رو برسون اینبیا این -

ریه سکوتی میانشان شک  گرفت و این، اجازه داد که مانا یک دل سیر، گ

گوید، با ترحم از او دانستند چه میها که نمیکند و خا ی شود. مشتری

خرید خود مشغول شدند. مرد نگهبان   چ کنان، به -تند و  چروی گرف

اما، همچنان با کناکاوی و ترحم به قامت بلند اما  رزان دخترک 

 مینگریست.
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رمق  س از کرد، بیزد و درد میمانا که سر  از شد  گریه، نبض می

که آندریاپِ شوکه و مبهو   ب برای آرام کردنش گشود، تلفن را آن

هبان گرفت و سکسکه کنان، از او خواست که آدرپ را سمت مرد نگ

اپ کند. مرد که د سوزانه به مانا امخواند اپای که میبرای شماره

نگریست، با نگاه اندوهگینش سری به تأیید تکان داد و موبایلش را از می

جیبش خارج نمود. مانا  لک بست و بابت آن که نگهبان، انگلیسی 

چشمانی که به زور  وگفت. سشس، با دمی عمیق  داند خدایش را شکرمی

 هایش راند.ه  ببی موبای  خود را شدند، شمارهباز می

هایی آرام و کرخت از فروشگاه خارج شد و  س از باز کردن درب با گام

ی مانا را ماشین، خود را درون آن انداخت.  وسی که شال شکالتی شده

خیره، به  - کشید و خیرههای درشت سبز  را باالمکید، مردمکمی

ای مانا نگریست. مانا درب را بست و  وسی را روی های سرخ و قهوهچشم

ی  وسی شد. جا کرد. سر  را به شیشه تکیه داد و خیره اهایش جابه

 صدای کریس، در سر  چنین  یچید:

 جاست عزیزم! بابا  یدا  کرد.بابا این -

هایش  ایان که گریه، از آنباربرای چندمین بار، بغضش گرفت و این

یافت عصبی شد. او دختر قوی و مقاومی بود اما احساساتش هم به نمی

ای همان اندازه قوی بودند. بنابراین تال  برای  س زدن بغضش، فایده

ی آمد، سر  را به سینهنداشت.  وسی که به نظر خسته و خواب آ ود می

داد ی شکال  میکه مزه طور که شال او راگرم مانا چسباند و همان
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مایش را برهم گذاشت و به ثانیه نکشیده، خوابید. مانا آرام مکید،  لکمی

ی ظریفش را در آغو  کشید. سشس، دستش را دور او حلقه کرد و جثه

 روی موهای طالیی کم  شتش را بوسید و ناوا کرد:

 خواب بابا رو ببینی کوچو و! -

لتید. گریخت و روی سر نرم  وسی غ هایشقطره اشکی  اوج، از  س مژه

ا  را نادیده گرفت که در همان  حظه، هایش را بست و درد معده لک

ای که به شیشه خورد،  لک گشود و با خدا به فریاد  رسید. با تقه

 قور  دادن بزاق دهانش، سر چرخاند. با دیدن مرد نگهبان، شیشه را

راه گرفت. نگهبان،   ایین کشید که سوز و سرمایی به داخ  ماشین

حرف،  س از نیم نگاهی به ی نان و نوتال را سمت او گرفت و بیبسته

ود، ب وسیِ خفته، دوباره سمت فروشگاه رفت. مانا که نایلون را گرفته 

 ا  را باال کشید و دوباره، خدایش را شکر گفت. شیشه را باال داد وبینی

 شد. خوردنجان، مشغول غذا  س از نیم  بخندی محو و بی

هایی آشنا، به سرعت چشم باز کرد و خواب آ ود به سراناام، با صدازدن

زد، قلبش تشیدن سمت درب چرخید. با دیدن آندریاپ که به شیشه می

ا  از سرما سرخ طاقت، درب را باز کرد. آندریاپ که بینیگرفت و بی

شده بود،  س از باز شدن درب جلو رفت و دست روی بازوی مانا 

 اشت.گذ

 مانا! خوبی؟ -

طور که هق افتاد و همان -مانا که بغضش گرفته بود ناگه با شد  به هق
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 فشرد خیره به آندر بلند گفت: وسی را به خود می

 آندریاپ! -

کرد آندر اندوهگین سر او را به سینه کشید و درحا ی که سعی می

 آرامش کند گفت:

اومدم خب؟ دیگه  ی نیست. ببین! ببین منشیش، شیش، شیش! هیچ -

 تنها نیستی.

ی خود را در جایی گرم مانا که صور  خیس، سرخ، ملتهب و ورم کرده

فشرد، در د ش خطاب به هایش را بر هم میدید، درحا ی که چشممی

 آندریاپ گفت:

شون توی آتیش سوختن. هام همهمشون مردن. جلوی چشمهه -

م دختر  رو بغ  یلی کخ -ی خیلیآندریاپ کریس فقط چند دقیقه

 کرد. این انصاف نیست! به خدا قسم که این انصاف نیست!

شنید، با شرمندگی سر او را از های او را میآندریاپ که فقط صدای گریه

 ی خود جدا کرد و خیره به صور  خیس از اشکش گفت:سینه

 گریه نکن! آروم با ! -

م شدنش نداشت، با رادید و تأثیری در آها را مسخره میمانا که این حرف

 گلویی دردآ ود از فشار بغض، سر  را به طرفین تکاند و هیچ نگفت.

ورد. با آهقش را بند  -نگاهش را سمت  وسی گرداند. نفسی گرفت و هق

ی خود ریختند  وسی را از سینهچشمانی که هنوز هم آرام اشک می

 فاصله داد و با  حنی  رزان و آهسته گفت:
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 ببین! -

 زید و ادامه داد:ا   رچانه

 شبیه کریسه! -

ی  وسی نگریست و بعد  لک بر هم ی کودکانهآندریاپ کمی به چهره

 فشرد و باز کرد. کنار رفت و خطاب به مانا گفت:

 گردیم آ مان!بیا بیرون! بر می -

مانا سری تکان داد و آندریاپ برای در آغو  کشیدن  وسی  یش قدم 

 های آندریاپ گفت:د فشرد و خیره به دستشد که مانا او را بیشتر به خو

 نه! -

 آندر متعاب گفت:

 خوام کمکت کنم.می -

 مانا سر به طرفین تکان داد و مظلومانه گفت:

 نه! من به کریس قول دادم. -

قاومتش را نگاه کرد و در نهایت،  وفی کشید و خیره او و م -آندر خیره

 اهی سمت نان و نوتالکنار کشید. مانا از ماشین  یاده شد و نیم نگ

 ها گفت:انداخت که آندریاپ همزمان با برداشتن آن

 برو! اون ماشین خاکستری. -

مانا نگاهش را سمت ماشین بتی چرخاند. آب دهانش را به همراه بغضش 

قور  داد و بعد، جلوتر از آندریاپ سمت آن رفت. آندر با گامی بلند از او 
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گشود که مانا آرام و آهسته نشست جلو زد و درب عقب ماشین را برایش 

 و  تو را بیشتر به دور  وسی  یچید. بتی از آینه به مانا نگاه کرد و گفت:

 متأسفم! -

ی تصویری خوبی داشت، با دیدن آن موهای بلند و بلوند مانا که حافظه

ا ، او را شناخت. اما مسکو  سری تکان دخترک و هیک  الغر و برنزه

 یرون از شیشه دوخت.داد و نگاهش را به ب

 ساعتی بعد که نصف مسیر را طی کرده بودند، آندریاپ آرام با فکری

 مشغول خطاب به مانا  رسید:

 کار کنیم؟با این بچه باید چی -

ا  را به سوی آندریاپ که کمی سر  سمت مانا  لکی زد و نگاه خسته

 او مای  بود کشاند. گرفته  ب زد:

 کنم.  نگهداری میکنی! خودم ازتو کاری نمی -

 آندریاپ اخمی از گنگی به چهره نشاند و متعاب  رسید:

 . …تونی مانا. بایدخوای خود  نگهش داری؟! تو؟! نمیمی -

که دهان ی حرف زدن نداشت، با کالفگی برای آنمانا که حوصله

 آندریاپ را ببندد با تشر گفت:

 دارم!گفتم خودم نگهش می -

 بگوید:اما شدیداً دوست داشت 

 کنی یا بزنم توی دهنت؟!و م می -



 

 

 WWW.98IA3.IR 415 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

زد. هایش را در ذهن و در د ش میقدر درونگرا بود که اکثر حرفمانا، آن

ا  را در د ش کرد و سخنرانی طوالنیکالمش را اکثر اوقا  کوتاه می

داد. مانا، دخترکی بود که در ظاهر کم حرف، اما در درون  ر ادامه می

تر ش را جدیدریاپ که  ابازی مانا را دید، اخمآمد. آنحرف به نظر می

 .کرد و با حرص آن نیمچه تمای  را هم به سمت رو به رویش برگرداند

ها صبر و تحم ، ساعت دو شب به اشتوتگار  هنگامی که  س از ساعت

ز ارسیدند، مانا آدرپ سوئیتش را به بتی داد. حین  یاده شدنِ مانا 

 ماشین، آندر گفت:

 ویی؟!تو دانشا -

حوصله درب را بست و به خواهد بگوید، بیدانست چه میمانا که می

سمت صندوق عقب که بتی دربش را باز کرده بود رفت. با یک دست 

ا  را چن  زد و آن را روی دوشش انداخت. آندریاپ مصرانه  یاده کو ه

 شد و گفت:

 چه بری دانشگاه مانا! یکم فکر کن!بنمی تونی با  -

 ت:نگاهش را تیز کرد و کالفه از شر اصرارهای او بلند گفمانا عصبی 

 ها ندی من باید خوشحال باشم.و اگه این بچه رو به اون عوضیت -

 اما دوست داشت بگوید:

تونم از این بچه نگهداری کنم؟ آره؟ طور میگرانی؟! نگران اینی که چهن -

فتاد. حاال ها ااحمق به خاطر تو بود که  در همین بچه گیر اون عوضی

 ها؟ا  رو هم بسشری به اونکنی که بچهداری روی مغز من کار می
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 آندریاپ عصبی چن  به موهایش نواخت و ناگه داد زد:

ست! زنن یه بچهدونستم اون فلشی که همه از  حرف مین نمیم -

کشه. ی دنیا رو میدونستم که اگه دست کریس بهش برسه همهفقط می

ز اکه نذارم به فلش برسه و من هم اطاعت کردم!   درم وصیت کرده بود

ی دو سا ه وسطه هر دقیقه دارم وقتی که فهمیدم  ای یه دختربچه

فرستم. یکم منطقی با  مانا! کنم و به خودم  عنت میخودخوری می

 تونی فکر کنی!میقدر گریه کردی دیگه ناین

 وا جیغ بتاده بود،  وسی که از داد و هوارهای آن دو برخاسته و به گریه اف

جا کرد و با گریه خود  را کش داد که مانا او را در آغو  خود جابه

ی تأسف سر به طرفین تکان داد. از بغض و چشمانی اشک آ ود، به نشانه

 کنار آندریاپ گذشت و آرام اما با تحکم گفت:

 یمی!تگردونه. خداحافظ هم ها کریس رو به  وسی بر نمیین حرفا -

ی بتی، وارد ی آندریاپ و نگاه خیرهبرابر نگاه عصبی و کالفه سشس، در

ساختمان شد و با سرعتی قاب  توجه، خود را به سوئیتش رساند. به 

ا  افتاد، که چشمش به محیط آرامش بخش و روح بخش خانهمحض آن

ی سبک باالنه دم عمیقی گرفت و با خستگی، در میان صدای گریه

 تاد. وسی، سمت اتاقش راه اف

ت  باسهایش را از تن خواس وسی را روی تخت نشاند و خود، فقط می

درآورد و روی تخت بیوفتد. این چیزی بود که  س از چهار روز طاقت 

که تنش را از شر شال و کرد. بنابراین، به محض آنفرسا، آرامَش می
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هایش رهاند و حرار  شوفاژ را افزایش داد، به شکم روی تخت جوراب

و نفسش را با آسودگی و خستگی بیرون داد.  وسی مسکو  با افتاد 

های خیسش به مانا نگریست و دست به سمت موهای او دراز چشم و مژه

هایش بسته بود، با حس کشیده شدن موهایش چشم کرد. مانا که  لک

 باز کرد و دردآ ود نا ید:

 آی! -

که دون آنزد با صدای مانا ب وسی که چن  به موهای کوتاه مانا می

های ناالن او شد. مانا از درد ی مردمکتر بگیرد، خیرههایش را ش ناخن

 های کوچک  وسی گذاشت و گفت:و سوز  سریع دست روی مشت

 ها موئه، مو! ول کن  درسوخته!وهام، موهام، موهام! بچه اینم -

ه  وسی که از داد و هوارهای او خوشش آمده بود،  ب به خنده گشود ک

ا  را به رخ مانا کشید. مانا با احتیاط روی تخت دان کوچک جلوییدو دن

شد سعی طور که سر  خم بود و موهایش کشیده مینشست و همان

های  وسی را از موهایش بیرون بکشد. در همان حال غر کرد که مشت

 زد:

وف، اوف، اوف!  نتی ول کن کندی موهام رو. تو هم یکی مث  بابا . ا -

 ! ول کن میگم!خشن و دعوایی

ا  را گرفته بود  وسی سر  را جلو برد و دست مانا را که مشت کودکانه

 :گاز گرفت. مانا از شد  درد به سرعت دستش را  س کشید و بلند گفت

 آی! وحشی! -
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خندید، موهای مانا را بیشتر سمت خود کشاند طور که می وسی همان

عصبی و کالفه به  که مانا از درد چشم درشت کرد و آخش بلند شد.

مااد ه با آن دختر دو سا ه  رداخت و سراناام، در میان جیغ و 

که ندادهایشان، انگشتان  وسی را از موهای خود بیرون کشید. قب  از آ

ا  وسی بخواهد دوباره چن  به موهای او بیاندازد فرز و چابک سر  ر

 عقب کشید و با تشر و چشم غره گفت:

 گیر بخواب دیگه!ه دارم نه اعصاب! ب وسی به خدا نه حوصل -

کدام از این دقایق را  وسی کمی به او نگریست و بعد گویی که هیچ

تفاو  روی گرداند و مشغول جویدن انگشت سشری نکرده باشد، آرام و بی

 ی سر  را ماساژ داد. آهسته نا ید:خود شد. مانا  وفی کشید و  وسته

 شی؟!قدر خشن؟ بزرگ بشی چی میبچه این -

های او را سنگین دید. نفسش را نگاهش را سمت  وسی گرداند که  لک

تر باشد. ای او را از تنش درآورد تا راحتآرام بیرون داد و ژاکت فیروزه

تیشر  صورتی کم حا ش را صاف کرد و سر کوچکش را روی با شت 

طور که در ا  برداشت و همانتنظیم نمود. موبایلش را از جیب کو ه

خزید، قف  آن را گشود.  وسی، به  هلو چرخید  وسی به زیر  تو می کنار

های سنگینش را روی هم های او،  لکی چشمو رخ در رخ مانا شد. خیره

ی نرم او را نواز  کرد گذاشت و به خواب رفت. مانا، با  بخند کمی گونه

 ا  باال کشید. زمزمه کرد:ی  تو را تا روی شانهو بعد، الیه

 به خیر.شب  -
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ای به روی  شش کاشت و  شت به او به  هلوی چشش دراز سشس، بوسه

 اسخش را از نظر گذراند و نیم های بیها و  یامکالکشید.  یست میس

ا  انداخت. دم عمیقی گرفت و با خود نگاهی به شارژ ده درصدی گوشی

را شان دهد و دل نگرانیها  اسخ میقرار گذاشت که فردا، به تمام آن

وار، ا  را کنار با شتش به شارژ زد و جنینزداید. از همین رو، گوشیمی

 به خواب رفت.

هایش را گشود و خواب آ ود، صبح زود، قب  از طلوع خورشید الی  لک

دانست ساعت سر از با شت بلند کرد و گیج به اطرافش نگریست. نمی

رود و به قصد گفت که باید به آششزخانه بچند است اما حسی به او می

ا  ادای نماز، وضو بگیرد. بنابراین، در حا ی که اطرافش را تار و م

 دید، از اتاقش خارج شد.می

داد. دست الی موهایش برد و آمد اما آزار  نمیهوا به نظر  خنک می

طور وضو قدر گیج و خواب آ ود بود که نفهمید چهسمت سینک رفت. آن

های هودی خاکی ن کشیدن آستینگرفت. فقط زمانی که مشغول  ایی

ج رنگش بود، چرخید و با همان نگاه ماتش، به اتاقش بازگشت. سر  گی

حال، چادر و مهر  را از دید. با اینرفت و همه چیز را گن  میمی

های خواب آ ود و سنگینش، قامت ا  بیرون کشید و با همان  لککو ه

 بست.

 ا کردن دید. از شد  خوابنماز  را که ادا کرد، خود را در حال دع

 آ ودگی، چشم بست و نا ید:
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 قدر خستم!چه -

دستش را به زمین بند کرد و کمی در همان حال ماند. سشس، سر  را 

هایش بسته و مشغول آمد  وسی که چشمسمت  وسی گرداند. به نظر می

مکیدن انگشت شستش بود، خواب راحت و خوشی دارد. مانا  بخندی به 

 و دوباره چشم به مهر  دوخت. از ته دل گفت:رویش  اشید 

دایا! یه کاری کن من بتونم این بچه رو نگه دارم. کمک کن از  سش خ -

 بر بیام.

 نفسی گرفت و ادامه داد:

 خیلی سخته! -

 هایش طنین انداخت.سکو  کرد که صدایی، در گو 

 ها هم نیست.ن به این راحتیمنگه داشتن دختر  -

نه یدن صدایی جز صدای ناواهای خود  را نداشت، شامانا که انتظار شن

ای که در تاریکی  راند و به سرعت به  شت چرخید. با دیدن قامت مردانه

د. شبه چهارچوب اتاق تکیه داده بود، حس ترپ و نگرانی به او سرازیر 

ی مرد شد. مرد، جلو رفت و برخاست و چشم درشت کرده، خیره

تابید گرفت. با نگاه تاق میاز  ناره به اا  را زیر نور ماه که چهره

 آرامَش،  بخندی به روی مبهو  مانا زد و همزمان با باال انداختن

 ابروهایش ادامه داد:

ه هر حال دختر باباشه! توقع نداشته با  که با مالیمت باها  برخورد ب -

 کنه!
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با نفس زنان  -مانا، گن ، مبهو ، ناباور و شوکه، حیران و سرگشته، نفس

  حنی  رزان نا ید:

 کریس! -

ی تخت کریس، با حفظ  بخند  به دخترکش نگریست. جلو رفت و  به

نشست. دستش را دراز کرد و مشت کوچک  وسی را میان مشت 

 ی خود گرفت. با  بخندی د تن  و  درانه، آرام گفت:مردانه

قدر آروم بخوابه. چیزی که من از  محروم میدوارم همیشه همینا -

 م!بود

کرد تنفسش سخت شده است، با حا ی آشفته  ای مانا که احساپ می

ی کریس شد. کریس، ی صور  زخم آ ود و سوختهتخت نشست و خیره

 نگاهش را با مکث از روی  وسی برداشت و به مانا داد. آرام گفت:

 انگار  یش تو جا  امنه. -

  بخند زد و ادامه داد:

 م!خواو این تنها چیزیه که من می -

ای بعد، ی مانا،  بخند مهربانی زد و  حظهسشس، در مقاب  دیدگان خیره

طور که شک  گرفته بود، از بین رفت. مانا، با صدای آالرم همه چیز همان

موبایلش چشم گشود و گیج، سر بلند کرد و به جای خا ی کریس 

وز نگریست. با دیدن تاریکی رو به روشنی اطرافش و نیز،  تویی که هن

ا  را بیرون داد یش بود و چادری که بر سر نداشت، نفس حبس شدهرو

 و سر بر با شت کوفت. چشم بست و نا ید:
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 خدا! -

که صدای موبایلش،  وسی را بیدار آب دهانش را قور  داد و برای آن

ا  کشید و ی گوشینکند و به جانش نیاندازد، دست به روی صفحه

ی صور  گندمی ی نگریست. خیرهآالرمش را قطع کرد. چرخید و به  وس

 و بور او در د ش خطاب به دخترک گفت:

ر کسی به جز بابا  بیاد و بخواد تو رو از من بگیره، با من طرفه. ه -

 باشه؟

 سشس، با مکث جلو رفت و  یشانی او را بوسید. دم عمیقی گرفت و  س

تن به بار به طور واقعی، برای وضو گرفکه از تخت  ایین آمد، ایناز آن

آششزخانه رفت. به قدری به کریس فکر کرده بود و افکار  حول او 

هایش هم سرایت کرد. الزم بود که کمی، ذهنش گشتند که به خوابمی

توانست به خوبی از  س مراقبت از  وسی برآید. را آزاد کند. وگرنه نمی

ها و خواست. گریهنگهداری از او، یک ذهن آرام و سا م می

 داد. نه  یش چشمان  وسی.یش را هم باید در خفا اناام میهاسوگواری

ی  یش، تنها چهار روز از دانشگاهش مرخصی گرفت. سه روز یک هفته

برای بازی و یک روز هم برای در کردن خستگی. حاال که روز  نام فرا 

قدر کرد؟ آنرفت اما با  وسی چه میرسیده بود، باید به دانشگاه می

ها در  باسشویی و مرتب کردن هایش مث  انداختن  باپهنگام اناام کار

وسایلش، غرق تفکر شد که وقتی صدای جیغ  وسی برخاست، قلبش از 

هایش درشت شدند. سمت  وسی چرخید و او ترپ تشیدن گرفت و چشم
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 ا  از تخت آویزان است.را درحا ی دید که بیدار شده و  ایین تنه 

ر وفتد، مانا جلو رفت، او را دبر  ارکت بیکه سر بخورد و با سر قب  از آن

 آغو  کشید و از تخت  ایین آورد. غر زد:

 شد خوب بود؟!تی! کلت داغون مینزدیک بود بیوف -

های  وسی را روی  اهای کوچکش ایستاده نگاه داشت و خیره در مردمک

 سبز  با چشم غره گفت:

 عه! -

ی  ب برچید و بغض گفتنش به قدری تشرآمیز و جدی بود که  وس "عه"

ی مانا را ناخن کشید و در جایش، درجا زد! کرد. اما به جای گریه، گونه

مانا که صورتش سوخته بود، آخ دردمندی گفت و سر  را عقب برد. 

 ای درهم کشیده نا ید:چشم بست و با چهره

 بر  در  صلوا ! -

  وسی را محکم روی  وشکش نشاند و غر زد:

 د تو ناخن بکش! خب؟!بابا  مشت ز جا ببینم.بشین این -

 است که مانا نگاهش را تیز کرد و محکم گفت:نق  وسی برخ -صدای نق

 ساکت! -

اما به ثانیه نکشید که از رفتار خصومت آمیز خود  شیمان گشت. د ش 

خانواده سوخت و شدیداً، خود  را مورد ی بیبه حال دخترک یتیم شده

تاه گزید و  وسی را در آغو  کشید. با سرزنش قرار داد. مانا  بش را کو
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 عذاب وجدان گفت:

 ببخشید! -

صب مانا روی سر او را بوسید و نگاهش را به ساعت مربعی خرد ی رن  ن

شده به روی دیوار دوخت. با دیدن ساعت هشت صبح، هینی کشید و 

 خاست گفت:طور که بر میهمان

 دیر شد! -

 -ماه بلوز چهارخانه درشت کرشلوار جین و گشاد آبی روشنش را به همر

سفید  به تن کرد و  وششش را با انداختن یک شال بژ رن  به روی 

ا  را مملو از کتاب و جزوه کرد و ی دانشگاهیسر  کام  نمود. کو ه

ای  وسی را به تن او  وشاند. دخترک را در آغو  کشید و ژاکت فیروزی

نه ی را روی میز صبحابا برداشتن  توی کوچکش، به آششزخانه رفت.  وس

 نشاند و گفت:

 تکون نخور میوفتی! -

و  با احتیاط و کمی هم دل نگرانی، دستانش را از دور تن او باز کرد

ت منتظر ماند تا ببیند خطرناک است یا خیر. همان دم،  وسی با شیطن

ی مانا کشید و مانا با د وا سی قب  از های دراز ماندهخود را سمت دست

های سفید آششزخانه شود، در آغوشش گرفت. ش بر موزائیککه او نقآن

 غر زد:

 سرجا  دیگه  وسی! یاعلی! یک دقیقه بشین -

ی میز، روی نوچی کرد و او را روی زمین گذاشت که  وسی، با کمک  ایه
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طور که یک  اهایش ایستاد و کناکاوانه به اطرافش نگریست. مانا همان

ده خراب کاری نکند، ساندویچ کرم چشمش به  وسی بود تا خدایی ناکر

ا  قرار داد. حال، فقط کنادی برای خود حاضر کرد و آن را در کو ه

 ماند که  وسی را به چه کسی بسشرد تا جانش در امان باشد.می

*** 

ای مقابلش که گشوده شد،  بخند محبت آمیز و خاا ت درب قهوه

 خطاب به خانم شوایگر گفت: وای به  ب نشاند زده

 سالم. -

ها دوستش خانم شوایگر که زنی سی و  نج سا ه بود و تمام همسایه

ا  را به روی مانا و  وسی گرداند و با  بخندی داشتند، مردمک های آبی

 سرخ گفت:

 بینمت عزیزم.اوه مانا! خوشحا م می -

 صدا خندید و گفت:اراده و بیمانا بی

 طور.من هم همین -

های صور  مانا انداخت و با  حنی متأسف خمجنیفر شوایگر نگاهی به ز

 گفت:

 شده؟صورتت چی -

مانا معذب و خاا ت زده دوباره خندید و فقط، همزمان با دزدیدن 

 نگاهش گفت:

 چیزی نیست. -
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 مکثی کرد و آب دهانش را قور  داد. زیر نگاه سنگین جنیفر گفت:

 باشم؟  طفاً!ستی ازتون داشته تونم یه درخواانم شوایگر! میآم... خ -

 جنیفر دستی به سر نرم و طالیی  وسی کشید و گفت:

 ا بته عزیزم! -

هایش را سمت کرد، مردمکدندان می - وسی که شال مانا را دندان

 جنیفر کشاند. مانا گفت:

که توسط یه بیماری که... قب  از ایناستش...  در  وسی قب  از اینر -

تونم این بچه رو با من نمی سخت بمیره دختر  رو به من سشرد  اما

ای که داشتم این بود که وقتی کالپ خودم به دانشگاه ببرم. تنها ایده

 ن.دارم  وسی رو به شما بسشرم چون شما مورد اعتماد و با محبت هستی

 نگاهش را خواهشانه کرد و خیره در نگاه مهربان جنیفر ادامه داد:

 میشه؟ -

تانش را سمت سر  را تکان داد. دستر کرد و جنیفر  بخند  را مهربان

  وسی دراز نمود و گفت:

 تونی آسوده خاطر باشی.ابت اتفاقی که برای  در  افتاده متأسفم. میب -

ی چشمانش مانا که از یادآوری کریس، اشک محو و کمی در کاسه

ر و نشسته بود،  وسی را به آغو  گرم جنیفر سشرد و با صدها هزار تشک

 ی  وسی!شگاهش را  یش گرفت. این هم از مسئلهقدردانی، راه دان

*** 

ا  در نظر استیو و آناب  شد چهرهفضای نیمه تاریک اتاق، باعث می
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 نهان باشد. استیو، درحا ی که دو دستش را جلوی خود در هم قالب 

 کرده بود، دم عمیقی گرفت و گفت:

ردی از یزی که توی اون ویال بود نابود شد. ما نتونستیم هیچ هر چ -

 کریس  یدا کنیم چون چیزی قاب  تشخیص نبود. اما ناتا ی داره روی

کنه. به محض این که جسد کریس تشخیص داده بشه اجساد تحقیق می

 بریمش.از بین می

 ا  ایااد کند گفت:ی جدیرهکه تغییری در چهآنفرد، بی

  وسی چی؟ -

 و محکم گفت: استیو نگاهی به آناب  کرد که آناب  نفس مطمئنی گرفت

ای که بگه یه بچه توی آتش سوزی بوده  یدا ا اآلن هیچ نشونهت -

 نکردیم. یا اون دخترِ ایرانی خارجش کرده یا چیزی هست که ما از 

 خبر نداریم. اما بهت اطمینان میدم که به زودی از  سر در میارم.

 تونه خیلی تحم  کنه.نمی

و  بخند زد. خیره به  فرد که  شتش به آن دو بود سری تکان داد

 ی شهر زیر  ایش، زمزمه کرد:منظره

 تیک تاک عزیزم! تیک تاک! -

***  

که خانواده و دوستانش را از نگرانی خارج ساخت و از مانا،  س از آن

ا  برای آنان گفت، موبایلش را خامو  کرد و نفسش سالمت جسمانی

انی او محسوب ترین دوست آ مرا کالفه بیرون داد. کالرا که صمیمی
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شد و در کنار  نشسته بود خطاب به او با  حنی ذوق زده و شیطنت می

 آمیز گفت:

 کنه.ن  سر خوشگ ِ داره به تو نگاه میهی مانا! او -

داد رد ا  قرار میمانا با کناکاوی درحا ی که جزواتش را در کو ه

 های کالرا را گرفت و به  سری رسید که در ردیف کناری آناشاره

نوشید. مانا  بخندی زد و چشم برداشت ا  را مینشسته بود و آب میوه

 که کالرا گفت:

 ر  رو جلب کردی.جذاب نیست؟ فکر کنم نظ -

 خاست گفت:ا  را روی دوشش انداخت و درحا ی که بر میمانا بند کو ه

 باشه. -

ی زخم و طور که از  ایین به چهرهکالرا  بخند  را جمع کرد و همان

 نگریست گفت:ی مانا میزیل

 کاا میری؟ -

 مانا از جلوی  اهای کالرا رد شد و  اسخ داد:

 کتابخونه. -

ا ، از کالرا نیز برخاست و مانا، به همراه دوستِ سیاه  وستِ ریزجثه

ا  گرفته مقاب  دیدگان عسلی رن   سر گذشت و درحا ی که خنده

ه شوند که وارد کتابخانبود، سمت کتابخانه قدم برداشت. کالرا قب  از آن

 گفت:
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 من میرم دو تا نسکافه بگیرم. -

ا  روی دوشش،  ا به درون جا کردن کو همانا سری تکان داد و با جابه

ی وسیع و آرامش بخش دانشگاه اشتوتگار  گذاشت. کتابخانه

دانست کتابی که مد نظر  است، در کدام قفسه قرار دارد  بنابراین، نمی

تابخانه که  شت میز  نشسته و با سری  ایین و به سمت مسئول ک

 کرد قدم برداشت.عه میای به چشم، مطا عینک طبی

 . …های آوانگارد روببخشید. کتاب روایت -

ی کالمش  اره شد. مسکو  و شوکه، به با بلند شدن سر مرد، رشته

ای به اجزای صور  مانا ی متعاب او نگریست. مرد، نگاه خیرهچهره

 و بعد  ب زد:انداخت 

 مانا؟ -

مانا که انتظار  را نداشت، قلبش تشیدن گرفت. نگاهش را از روی 

 الیی او گذراند و گفت:طهای سبز و موهای مردمک

 کنی؟کار میناا چیتو ای -

 آندریاپ با اخمی از گنگی با صدای  سری دانشاو سمت او سر چرخاند

 که  سر گفت:

 خوام این کتاب رو ببرم.می -

ی گنگش، کار  سر را راه انداخت و خیره ی جا خوردهر با همان چهرهآند

ای قرار داد و آرام برخاست. مانا به مانا، دستش را روی میز چوبی قهوه

آب دهانش را قور  داد و نگاهش را از نگاه او دزدید. با همان قلب 
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ا ، به آندریاپ  شت کرد و سمت خروجی کتابخانه گام برداشت کوبنده

 آندر به سرعت از  شت میز خارج شد و راه او را سد کرد. که

 هی! صبر کن! -

کرد د ش گُر گرفته است، ناگه ایستاد و چشم در مانا که احساپ می

صد چشم آندریاپ شد. اما دوباره با چندین  لک، از او نگاه گرفت و ق

 کرد دور  بزند که آندر آرناش را گرفت و نگاهش داشت:

 مانا! -

س عمیقی کشید و به خود مسلط شد. سمت آندریاپ چرخید و مانا نف

ای دستش را از اسار  انگشتان او رها کرد. آندریاپ  س از تک خنده

 متعاب گفت:

 جا.کردم دیگه ببینمت دختر ایرانی! اینفکر نمی -

 مانا به خود مسلط شد و خاا ت زده نگاهش را دزدید که آندریاپ با

 شک  رسید:

 حا ت خوبه؟ -

ی نگاه  رسشگر آندریاپ شد و مانا دمی گرفت و دل را به دریا زد. خیره

 گفت:

 استش من هم انتظار دیدنت رو نداشتم.رآره. خوبم.  -

 آندر  بخندی زد و گفت:

 تو خیلی خو  شانسی! خب این نشون میده که -
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 میز اشاره کرد. ا  را گرفت و بهمانا جلوی خنده

 بینم.باریه که تو رو  شت میز میین او ینجا اما امن خیلی میام این -

دیگر ای بود که گویی اصالً شب قب  بر سر یکی بینشان، به گونهمکا مه

مین اند. انگار، هر دو با هداد نزدند و تمام روزهای  یشین را بد نگذرانده

 آگاهی، قصد داشتند که گذشته را رها کنند تا اوقاتشان تلخ نشود.

 گردنش کشید و گفت:آندریاپ دستی به 

مروز بعد از دو ماه برگشتم دانشگاه. به قدری فکرم مشغول بود که از ا -

قدر این اطراف کار رو بهم بسشره. اینمدیر خواهش کردم اجازه بده این

ها آشنام. و خب، ها و بخشها گشتم که تقریباً با آدرپ قفسهبین کتاب

 چه کسی برای کتابداری از من بهتر؟

ی چشم گرداند و آرام و ملیح خندید. آندریاپ که ردمک در کاسهمانا م

ا  را نادیده بگیرد و از یادآوری شب قب  توانست کناکاویدیگر نمی

 خودداری کند،  رسید:

 طوره؟ وسی چه -

 بعد با مانا  ب بر  ب فشرد و بازدمش را آرام بیرون داد. کمی مکث کرد و

 اطمینان گفت:

 خوبه. -

 غمی نهان در نگاهش سری تکان داد و هیچ نگفت که مانا آندریاپ با

 نفس بلندی کشید و با تمدید  بخند  گفت:

 های آوانگارد کااست؟ب  س آقای کتابدار! میشه بدونم کتاب روایتخ -
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که دست به سینه شد، آدرپ را بر آندریاپ نیشخندی زد و  س از آن

گینش ه او، زیر نگاه سنزبانش راند. مانا با  بخند تشکری کرد و  شت ب

ها رفت. در همان حال، خنده بر  بانش غلبه کرد و این، از سمت قفسه

، نابرایننگاه کالرا که از دور به تماشای آن دو نشسته بود، دور نماند. ب

با  و س از نیم نگاه شیطنت آمیزی به آندریاپ، خود را به مانا رساند 

 هیاان به آرامی  ب زد:

 ی شانس آورده؟!روز با خود  ستارهمانا افخمی ام -

 ا ید:نمانا که با صدای ناگهانی کالرا غافلگیر شده بود، شانه  راند و 

 ترسیدم! -

ای کالرا شد و به خنده افتاد. های قهوهی صور  تیره و مردمکخیره

 شانه باال انداخت و در د ش گفت:

 دونم! شاید.نمی -

مت ست اما ذهنش، مدام سی آن نشکتاب را  یدا کرد به مطا عه

کشید. عذاب وجدان به جانش چن  انداخته آندریاپ و شب قب   ر می

ه بود و آرامش نداشت. کتاب را اندکی سمت کالرا ه  داد و درحا ی ک

ا  را میان انگشتانش گرفت و با نهاد، گوشیآرناش را به میز تکیه می

 شت:ریاپ نوگرفت برای آندتردیدی که از غرور  نشأ  می

 هایی که دیشب زدم متأسفم.بابت حرف -

ی  بش را به دندان گرفت و کمی به  یام خود خیره ماند. اما هر  وسته

ی چه با خود کلناار رفت، متوجه شد غرور و خاا ت، به او اجازه
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هایش  شیمان بود اما دهد. از برخورد و حرفعذرخواهی نمی

 عذرخواهی؟ عملی بس طاقت فرسا!

ای که  یامش را  اک نمود و برای آرام کردن قلبش، از نسکافهبنابراین 

کالرا برایش آورده بود نوشید. از سویی عذاب وجدان داشت که چرا 

گفت، به سکو  کردن ادامه کند. از سویی غرور  میعذرخواهی نمی

 د.شی این میدان بده! و یکن در نهایت، غرور  برنده

که بابت سش هم راحت شد. با اینساعت دو ظهر بود که از آخرین کال

های  وسی، نگران حال خانم شوایگر بود اما جایی در ذهنش شیطنت

آید. چرا که دختر  نج دانست که او، از  س مدیریت  وسی بر میمی

 ه شر بود.ی خود  هم به همان اندازسا ه

گذشت، هنگام کالرا که همچنان حواسش حول  سرک چشم عسلی می

 ت و آرام گفت:ای به مانا کوفسقلمهخروج از کالپ 

 کنی خودم میرم. اگه تو نری باها  صحبت -

خورد و از سوی دیگر هم، مانا که از یک سو، هنوز غم کریس را می

ه افکار  درگیر آندریاپ و  وسی بود، با حرف کالرا به  بخندی کوتا

 بسنده کرد و گفت:

م میرم به کارم و میری باها  صحبت کنی من هت س تا موقعی که  -

 برسم. فعالً خداحافظ دوست عزیزم.

توجه به نگاه ی او کاشت و بیی تیرهای به روی گونهسشس، بوسه

ی قب ، آندریاپ با او هایش را بلندتر برداشت. چند دقیقهمتعابش، قدم
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در بیرون دانشگاه قرار گذاشته بود و حال، مانا نیز به سمت خروجی 

دروازه گذر کرد، سر چرخاند و آندریاپ را دست رفت. هنگامی که از می

در جیب و سر  ایین انداخته دید. نفسی گرفت و با قور  دادن آب 

ا   یچید، نشان دهانش، به او نزدیک شد. بوی عطر سردی که زیر بینی

ی عطر را روی خود  خا ی کرده داد که آندریاپ، تمام شیشهاز آن می

 است.

 آندریاپ! -

ی مانا نگریست. نگاهش را از روی سر بلند کرد و به چهره آندر به سرعت

  بخند کوچکش گذراند و با تکان سر  گفت:

 هی! -

 مانا  لکی زد و هیچ نگفت که آندریاپ با مکث گفت:

خواستم برم چکم رو نقد کنم. گفتم بیای تا توی راه صحبت کنیم. یم -

 . …خوای کها بته اگه تو هم می

پ نش را کام  کند. با تکان سر  جلوتر از آندریامانا نگذاشت او سخ

 سمت ایستگاه مترو راه افتاد و گفت:

  س بیا وقت رو تلف نکنیم. -

کرد و  ای اوآندر ابرو باال انداخت و با او هم قدم شد. مانا نیم نگاهی به  

  رسید:

 طوره؟ ا  چه -
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آندریاپ که از ابتدای روز تا به حال، سعی داشت درد  ایش را در 

 ا  نشان ندهد گفت:چهره

 خوبه. -

 مانا تک ابرویش را باال برد و گفت:

طمئنی؟ گلو ه خوردن چیزی نیست که توی یک روز خوب بشه! م -

 ی تعابه!همین که داری بدون عصا راه میری خود  مایه

 آندر با  ابازی گفت:

طور! همچنین صورتم! حاال میشه بحث رو خوبه! دستم هم همین ام  -

 عوض کنیم؟!

ها، متوجه شد که او از درد هر سه عضو  رنج مانا که با همین حرف

 رو گفت:وزی زد و خیره به روبهبرد،  بخند  یرمی

 خوردی.ها باید کتک میدونی چیه؟ حقت بود. بیشتر از اینصالً میا -

چشم درشت کرد و عتاب زده  ب گشود که مانا آندریاپ معترضانه 

 زودتر گفت:

ی تغییر بحث! قبلش من دو تا سؤال دارم که تا جواب ندی ما دربارها -

 دارم.دست از سر  بر نمی

بور عآندریاپ  وفی کشید و مانند مانا،  س از خرید بلیط از گیت مترو 

 :جدی  رسید کرد و به انتظار رسیدن آن ماند. مانا دم عمیقی گرفت و

که تو یه آدرپ جعلی بهم دادی و کریس من خیلی فکر کردم! این -
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شناختی ها رو میمستقیم توی دام اون زنِ افتاد عایبه.  س قطعاً تو اون

 شون؟شناختیطور میو باهاشون هماهن  بودی. به من بگو! چه

 خآندر اخم کوچکی میان ابروانش انداخت و  ب بر  ب فشرد. برای  اس

. سر رسید و مانا نفس گرفت دادن به قدری تعل  کرد که متروی زردرن 

های طوسی دیگر وارد آن شدند و کنار هم روی صند یبه همراه یک

ا  را در آغوشش گرفت و منتظر سخنی از رنگش نشستند. مانا کو ه

که کو ه ا  را جانب آندریاپ ماند. آندر با سنگینی نگاه او،  س از آن

 ش قرار داد تند گفت:کنار  ای

ی یله خب! بهت توضیح میدم. اما باید بعد از جواب دادن به همهخ -

 با صداقت جواب بدی! ها ، به یک سؤال منسؤال

خیال شانه باال انداخت و سر به تأیید تکان داد که آندریاپ با مانا بی

 مکث و صدایی آرام گفت:

ترین ار شدند که مهمشش ماه  یش تقریباً همه مخصوصاً  درم خبرد -

های ترین قات ترین و خشنرحمدارایی کریس کورو ونی، یکی از بی

کردن، توسط فردی به برزی ، که همه از  به عنوان یک فلش یاد می

اسم متیو ساالمون دزدیده شده. د یلش هر چی که بوده مهم نیست اما 

عام عظیم دونستیم که اگه کریس به فلشش برسه، یه قت  ی ما میهمه

های کریس شناخته ترین دشمناندازه.  س  درم که یکی از بزرگراه می

شد، با  در متیو، استیو ساالمون همدست شد تا این اتفاق هرگز می

وقت  یدا  نیوفته. بنابراین متیو از دید همه  نهون شد تا کریس هیچ
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 نکنه و مابور بشه تا شروع بازی صبر کنه.

ه به ی بسیار محو و ظریف و نگاهی غمگین و ریز شدمانا که تنها با اخم

 نگریست، سر تکان داد که آندریاپ با دمی عمیق اضافه کرد:او می

های مرکز قدر  ذهنه و شغ   در  راهنمای غ  متیو طراحی بازیش -

اون بازی بودنه. امسال به خاطر کریس و فلشش شرایط  یچیده شد و 

ی استیو و متیو به د هیاان انگیزی براهای قب ، روندیگه بازی مث  سال

همراه نداشت. چون مدیر اصلی مرکز همین امسال به طرز مشکوکی به 

قت  رسید و کسی که به جا  اومد، همچنان هویتش نامشخصه. 

مون چهارماه  یش که  درم سکته کرد و از دنیا رفت، وکی  خانوادگی

د تا من از دنیای شت و باعث شی این مسائ  گذامن رو در جریان همه

که  ذ  بخش خودم خارج و وارد دنیای مرموز  درم بشم. بدون این

 بدونم  ای یک بچه وسطه!

ای که قصد نشستن در تر شد تا خانم فربهمانا کمی به آندریاپ نزدیک

ه بکنار  را داشت، به قدر کافی جا داشته باشد. آندریاپ نیم نگاهی 

  بخند زد که مانا گفت:نزدیکی مانا انداخت و با شیطنت 

 ادامه بده! -

 آندریاپ نیشخندی زد و روی برگرداند. دست به سینه شد و گفت:

که از بنابراین من هم مث  تو، توی سایت ثبت نام کردم و بعد از این -

های سنگینش  یروزمندانه گذر کردم و مغز فوق ا عادم تمام تست هو 

که  درم از قب  شدم. ا بته این رو نشون دادم، به عنوان بازیکن انتخاب
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 تأثیر نبود.کمی از کارها  رو اناام داده بود هم بی

 مانا در خود  غر زد:

 وق ا عادَ !وای خدای من! بازم مغز ف -

 آندریاپ با  بخند خونسردی که بر  ب داشت اضافه کرد:

ی بازی باشم و فلش رو از کردم مأموریتم اینه که برندهول فکر میا -

ده س دور کنم اما بعد بتی از وکی   درم نق  کرد که باید با برنکری

شدن، به طراح بازی برسم و بهش توی  نهون نگه داشتن فلش کمک 

جایی که کریس وارد بازی شده بود، به یکی کنم. به همین خاطر از اون

هام که کار  توی هک کردن و آمار درآوردن ترین دوستاز صمیمی

گه اون اام تالشش رو برای ارتباط با متیو اناام بده. عا یه سشردم تا تم

دونست که ایکس و طراح  در و  سر هستن الزم نبود مغز میوکی  بی

 قدر اذیت بشم!این

 مانا تند  رسید:

 گذروندی؟!مون دختریه که توی شهربازی باها  خو  میبتی ه -

 آندریاپ با  بخندی سرخو  سر به تأیید تکان داد و گفت:

 درسته! -

ی چشم گرداند و نفس گرفت. آندریاپ در ادامه مانا مردمک در کاسه

 گفت:

ی دختری به اسم ایزابال گفت و شمار  رو داد. متیو بهمون درباره -
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ی من و دشمنی  درم علیه کریس به  س بتی رو فرستادم که درباره

ضی شد. کرد اما باألخره، راایزابال توضیح بده. ایزابال اول مؤافقت نمی

طوری شد که من با دادن یک آدرپ جعلی به تو که تقریباً مطمئن این

بودم برای کریس الزمش داری، اون رو توی دام ایزابال انداختم. حاال 

 فهمیدی دختر ایرانی؟

 مانا  وزخندی زد و زمزمه کرد:

 عاب! -

ای را توقف کرد و  س از ورود و خروج مردم، دوباره به مترو، چند  حظه

ش  چ اطرافیان -اه افتاد. مانا در میان صدای ریز حرکت مترو و  چر

  رسید:

 ود؟بها رو برا  فرستاده ها چی؟! کی اوناون عکس -

 و گفت: خیال شانه باال انداختآندریاپ بی

 کنه.ه اهمیتی داره؟! یکی از افراد  درم که حاال برای من کار میچ -

 مانا بالفاصله گفت:

 طور؟چه -

رویش اپ مکثی از تفکر کرد و بعد خیره به دخترکی جوان که روبهآندری

 نشسته بود گفت:

کنن، بعد از های خاکستری من عا ی کار میجایی که سلولاز اون -

ها ی متیو بیرون اومدم یکی رو فرستادم که مراقب اونکه از خونهاین
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فرستاد. ها رو برام باشه. فردای همون شب، یعنی دیروز صبح، اون عکس

ها به همراه گویا همون شبی که ما با متیو و استیو دیدار داشتیم، اون

ای شناسمش به برزی  رفتن. خب؟ سؤال دیگهایزابال و زنی که نمی

 هست؟

یاپ مانا اندکی تأم  کرد اما هیچ به خاطر نیاورد. نوچی گفت که آندر

 کشید، سریعاً  رسید:گویی که انتظار چنین فرصتی را می

 جایی،  وسی  یش کیه؟!اآلن که تو این -

م او مانا که از این سؤال جا خورد، سکو  کرد و هیچ نگفت. آندریاپ نا

ورد میستگاه را بر زبان راند و قرارشان را یادآور شد که مانا با رسیدن به ا

 ی باال سر  گفت:نظرشان، برخاست و  س از گرفتن میله

  یشر! الزم نمی دونم که جواب بدم!اپ من هیچ قو ی بهت ندادم آندری -

 آندر یکه خورده از جای برخاست و عصبی گفت:

 زنم!ه مانا؟! من که به یک بچه صدمه نمیچه مرگت شد -

که نقش بر با توقف مترو، آندر تعادل خود را از دست داد اما قب  از آن

زمین شود، دستش را به میله گرفت و خود را نگاه داشت. مانا با 

 ا ی گفت:خیبی

 تره!طوری خیا م راحتمتأسفم و ی این -

توجه به نگاه درشت شده و عصبی آندریاپ، از مترو خارج شد. سشس، بی

دم عمیقی گرفت که بوی عطر و عرق در مشامش  یچید. به  شت 

چرخید و نگاهی به آندریاپ که با اخمی غلیظ و فکی فشرده از مترو 



 

 

 WWW.98IA3.IR 441 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

تأسف و اندوهگین، سمت بانک قدم شد انداخت و با  بخندی مخارج می

 برداشت.

رفت تا آندریاپ به او برسد. هنگامی که آندر با تر راه میمانا کمی آرام

های متورم از درد  به او رسید، مشکوک های درهم و رگهمان اخم

  رسید:

قدر اصرار داری که از  وسی خبر داشته باشی؟ دوباره چی توی را اینچ -

 فکرته آقای  یشر؟!

 ت و غرید:ای به مانا انداخآندر نیم نگاه عصبی

 بار بود که راجع بهش  رسیدم. دخترِ کله شق!یچی! این آخرینه -

مانا حس بدی دریافت کرد. حس این که حرفش، آندریاپ را ناراحت 

داد. با د ی ماالمال از ندامت و شرمندگی آرام کرده بود، آزار  می

 کردند گفت:طور که از خیابان گذر میهمان

 و! شاید نظرم رو عوض کردم و به سؤا ت جواب دادم.بهم بگ -

 وکه خیابان را گذراند، در  یاده رو ایستاد آندر  وزخندی زد و  س از آن

ده زسمت مانا چرخید. در میان رفت و آمد عابرین  یاده با  حنی عتاب 

 اما کنترل شده خطاب به او گفت:

 بار بهم اعتماد کن!خبر نداری مانا! یک دونم که تو از من چیزی می -

 .مانا که با این حرف ذهنش درگیر شد، چشم ریز کرد و گامی جلو رفت

 چه چیزی؟! -
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ها دوخت. ها و ساختمانآندریاپ نگاهش را بلند کرد و کالفه به ماشین

 چنگی به موهایش زد و  ب بر  ب فشرد که مانا تکرار کرد:

 شده؟یحرف بزن آندریاپ! دیگه چ -

آندر عصبی سر  را سمت او خم کرد و در نگاهش با  حنی آهسته 

 غرید:

ون مدیری که دربار  گفتم رو یاد  میاد؟ اون نه تنها که خواستار ا -

خواد  وسی رو هم بکشه. هیچ اهمیتی مرگ کریس بود، بلکه حتی می

خواد نس  ست! فقط میی دوسا ههم برا  نداره که اون یه بچه

 ها رو منقرض کنه! اون یه روانیه!  وسی  یش تو امن نیست مانا!یکورو ون

 نم!خوام از  محافظت کاین رو بفهم! من فقط می

های سبز آندریاپ به گرد  انداخت. هایش را در مردمکمانا مردمک

 هایش نا ید:سشس، نفسش را با آه بیرون داد و با بستن چشم

 ه!وقت قرار نیست تموم بشاین بازی هیچ -

 تر گفت:آندریاپ دستی به صور  ملتهبش کشید و با  حنی مالیم

رای همین اصرار دارم درباره ی  وسی بهم بگی. برای همین دیشب ب -

تونم تونی نگهش داری. چون من میسعی داشتم متقاعد  کنم که نمی

 ایمن نگهش دارم و ی تو فقط یک دختری که توی یک سوئیت آ ارتمانی

 گذرونه.وقتش رو توی دانشگاه می کنه وزندگی می

ای که از آن د وا سی و مانا که حال بابت  وسی نگران شده بود، با چهره

بارید، به آندر چشم دوخت. آندر کمی در نگاه اندوهگین او غم می
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 تر از قب  با  حنی اطمینان بخش گفت:کندوکاو کرد و سشس آرام

 خوام کمک کنم مانا. همین!من می -

 ا  سری به تأیید تکان داد و بعد گفت:ا نگاه درماندهمانا ب

 باشه میگم و ی به یک شرط! -

 در نگاه منتظر آندریاپ ادامه داد:

ز این  حظه به بعد، هر چیزی که به  وسی و کریس مربوط میشه رو ا -

. باید بهم بگی. دیگه نباید هیچ چیزی رو از من  نهون کنی آندریاپ

 باشه؟!

 آمد، اما با دمی عمیق کمی با  ایاحتماالً از  سش بر نمیبا وجود آن که 

خواست که سا مش بر آسفا ت ضرب گرفت و سشس، سر تکان داد. نمی

های شوم کند. هر کسی که کریس را مانا را وارد تمام این قصه

د شناسد، یقیناً داستان وهم انگیزی را با خود به همراه دارد. چرا بایمی

کرد؟ در حقیقت، آالیش را وارد این قضایا میبیاین دخترک ساده و 

ی خود بازگردد و  ایش از خواست که اجازه دهد او، به آرامش گذشتهمی

 این ماجراها کشیده شود! حیف که خود مانا، خود  را به چا ش دعو 

 کرد!می

مانا، درحا ی که ذهن و فکر  تماماً حول  وسی و بدخواهانش 

ا ، چِکش را نقد کرد. نیمی از ز نصفه و نیمهگردید، با همان تمرکمی

ا  فرستاد و نیم دیگر آن را به آن را طی چند مرحله برای خانواده

کرد عنوان  س اندازه نگاه داشت. آندریاپ اما، از آن جهت که حس می



 

 

 WWW.98IA3.IR 444 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

ای که در نظر داشت، اهدا نیازی به آن  ول ندارد، تمامش را به خیریه

های مثبت غرور نداشت، بسیاری از ویژگی کرد. این  سر، قطعاً اگر

 داد.ا  را  و میاخالقی

کرد درد  ایش افزایش آندریاپ، بیرون بانک منتظر مانا بود. احساپ می

ا  عرق کرده بود و  ایش ستاند.  یشانییافته است و دارد جانش را می

توانست کرد. گرمای تنش را حتی آن هوای سرد هم نمیگز می -گز

رحا ی . از شد  آن درد طاقت فرسا، به دیوار بانک تکیه نهاد و دبزداید

ی شلوار کتان مشکینش را فشرد، به آرامی  اچهکه دندان بر دندان می

شد، آه از ا  که حال، رد خون بر آن دیده میباال داد. از دیدن باند یچی

 نهاد  برخاست.

 آندریاپ؟ -

مت او بگرداند. به سرعت س ی مانا، باعث شد سر  راصدای حیر  زده

ا  را  ایین داد و سعی کرد صاف بایستد. در همان حال در مقاب   اچه

 نگاه درشت و نگران مانا گفت:

 بریم؟ -

همین که  ایش را بر زمین گذاشت، زخمش به شد  تیر کشید و 

ا  را  شت ا  را از درد درهم کرد و نعرهزانویش تا شد. چهره

ا  نگاه داشت. مانا، دستشاچه و با هول و وال جلو های بر هم فشردهدندان

طور که دستش را به دیوار رفت و نامش را بر زبان راند. آندریاپ، همان

ا  را صاف کند، نفس حبس گرفته بود و سعی داشت زانوی تا شده
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 ا  را بیرون راند و نا ید:شده

 خوبم! -

گر ظارهنچه کند،  دانستمانا که قلبش به تب و تاب افتاده بود و نمی

 بار با درد بیشتری بر زمینسعی آندریاپ برای راه رفتن شد که آندر، این

 گذشتند، حال، بعضاً ایستاده بودند وافتاد. رهگذرانی که از کنارشان می

هایش را از نگریستند. مانا با د وا سی مردمکبا تعاب به آن دو می

های توجه به نا هبیقطرا  عرق روی  یشانی آندریاپ گذر داد و 

ی شلوار او را باال داد. با دیدن های اطرافیانش،  اچه چ -آندریاپ و  چ

تند  وباند سشیدی که حال، کامالً سرخ بود، با د هره از آن نگاه گرفت 

 گفت:

 ها  باز شدن!بخیه -

برای  ایان دادن به آن حس مزخرفی که هنگام دیدن زخم و خونریزی 

 د، دم عمیقی گرفت که مردی جوان بلند گفت:افتابه جانش می

 تونم یه نگاه بهش بندازم؟!من می -

ی ای، حس کرد چهرهمانا با مکث سر به سمت مرد چرخاند که  حظه

ا  بیند  اما معط  نکرد و سر تکان داد که مرد،  یوان قهوهآشنایی را می

نداشت  را به دست  یرزنی که در کنار  ایستاده بود و رن  به صور 

ا بمونشان سشرد و زانو زد. باند خونی را باز کرد که همان دم، آدمیان  یرا

یشان دیدن زخم، نفس در سینه نگاه داشتند. چند نفر هم، مانند مانا رو

 را برگردانده بودند.
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 عصا نداره؟ به  ا  خیلی فشار آورده. -

ب به مرد های آندریاپ خیره در نگاه ناالن او خطامانا عصبی از  ابازی

 گفت:

 نه! -

 دونین که با این زخم نمیشه راه رفت؟طور نمیهچرا؟! چ -

 ای به آندریاپ  اسخ مرد را داد:مانا اخم در هم کشید و با چشم غره

 مغز بشرپ!از این  سر  اباز بی -

 آندر که رن  به صور  نداشت و ضعف کرده بود،  ای سا مش را تکانی

ی را عقب کشید و به دیوار تکیه نهاد. الداد و نشسته بر زمین، خود 

کردند چشم دوخت. ا  میهایی که نظارههایش را گشود و به چهره لک

های ترحم برانگیز و اندوهگین را از نظر گذراند و بابت این عاز و نگاه

 کرد و این، برایش سنگین بود!ناتوانی، به خود  یچید. حس حقار  می

 مرد گفت:

 ژانس!زن  بزن به اور -

ی بعد، اورژانس سر رسید مانا اطاعت امر کرد و از همین رو، چند دقیقه

تاب شده بود. از سویی، و به آندریاپ رسیدگی کرد. مانا اما، قلبش بی

نگران حال و اوضاع وخیم آندریاپ بود و بابت تمام دردهایی که 

ا ر دانست چه کند و خودبرد  از سویی دیگر هم نمیکشید، رنج میمی

 دید. بالتکلیف می
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شسته مانا که به عنوان همراه بیمار، کنار تخت آندریاپ در آمبوالنس ن

ی عرق کرده ی او انداخت و در ای به چهرهبود، نگاه غمگین و گرفته

 د ش نا ید:

ر اتفاقی که بیوفته تقصیر منه! من باعث شدم که کریس بهش آسیب ه -

 کنم!بزنه. خدا! خدایا خواهش می

را فرو خورد و سعی کرد، اشک چشمانش را نشان مردِ  رستاری  بغضش

کرد ندهد. دوست نداشت کسی بغض و که به  ای آندریاپ رسیدگی می

توانست کنتر ش کند و خود  را اشک او را ببیند اما اکثر اوقا ، نمی

بار اما، جزو آن معدود دفعاتی بود که توانست، به خود کرد. اینرسوا می

 هر چند سخت! مسلط شود.

شت. ساعت  نج عصر بود و مانا، از بهتر بودن حال آندریاپ اطمینان دا

آندریاپ، چشمانش را با ساعد   وشانده بود و گه گاهی هم، نفسی 

 کشید.عمیق می

و امانا ایستاده در کنار تخت آندریاپ، خطاب به خانم شوایگر که با 

 تماپ گرفته بود گفت:

گر! نگه داشتن  وسی واقعاً کار ام خانم شوایخومن واقعاً معذر  می -

 آسونی نیست. اون خیلی بازیگوشه!

ا اند و بجنیفر، در حا ی که  وسی را خوابانده بود ابروهایش را در هم  یچ

  حنی عاطفی گفت:

ست. این نشون از ای که بازیگو  نباشه نگران کنندهاوه عزیزم! بچه -
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 سالمتش میده مانا. نگران نبا !

ا  سوق داد و اضافه نگاهش را سمت گلدان عزیز شکسته شده سشس

 کرد:

 ابور بشی یه گلدون جدید برام بخری.ا بته شاید م -

 ت:مانا که منظور او را دریافته بود، با خاا ت خندید و با تأسف گف

 خدای من! -

 جنیفر نیز خندید و گفت:

برادر  بر  م به زودی باخوابه. گلورا هل! اآلن داره میبه هر حا -

شک دختر حسود من دردسر گرده. بهتره تو هم زودتر بیای. وگرنه بیمی

 کنه.درست می

های کناکاو و فضول آندریاپ را ای ریز کرد که گو مانا بار دیگر خنده

هایش را سمت او تیز نمود. آندر، کمی دستش را کنار زد و مردمک

 کشاند. مانا گفت:

رسونم. باز هم ممنون. و میگه خودم ربله حتماً. تا یک ساعت دی -

 خدانگهدار.

پ تماپ را با خداحافظی شوایگر قطع کرد و با دمی عمیق، سمت آندریا

 سر چرخاند که چشمان باز او را دید.

 عه! -

ی تخت تر شد و با گذاشتن انگشتانش به روی  بهقدمی به تخت نزدیک
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 گفت:

 درد داری؟ -

 ای کرد.هرفآندریاپ دستش را برداشت و تک س

 نه! خوبم. -

 مانا به تمسخر خندید و گفت:

 چی. دونی خوب بودن یعنینم که تو نمیو ی من مطمئ -

 ی مانا مکث کرد و بعد با  وزخند گفت:آندر کمی به روی جمله

 دونم.نه! نمی -

ی هرهمانا که دریافته بود آندریاپ، تعبیر دیگری از حرفش کرده است، چ

تان، به خود گرفت و هیچ نگفت. خروجشان از بیمارسای غم اندود شده

د و با تصویر خنده داری برای مانا بود. آندریاپ بر روی ویلچر نشسته بو

های شدند و چشمانی که به خاطر نگاه بانی که از حرص جویده می

ی خود را آمدند، کو هعادی مردم به روی خود ، عصبی به نظر می

هایی که  بخندی از بود. مانا نیز، با  بچون کودکان در آغو  گرفته 

خنده داشتند و نگاهی که خنده در آن نهان بود، ویلچر را به جلو 

 راند.می

با دیدن ماشین بتی، از آن جهت که دیگر نسبت به آن دختر بد دل 

نبود،  بخند کوچکی به رویش زد و سالم کرد. آندریاپ کمک آن دو 

های ویلچر و گذاشتن آرناش به روی هدختر را  س زد و با تکیه بر دست

 قدر از این وضعیت اسفبار، ناراضی بود!سقف ماشین، ایستاد. چه
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قدری اعتماد نداشت که اجازه دهد چیزی از  وسی و خانم مانا به بتی آن

رای شوایگر بداند. از همین رو، هنگامی که در ترافیک مانده بودند، ب

 آندریاپ  یامک زد:

ی منه! اون از ترین و قاب  اعتمادترین همسایههربونخانم شوایگر م -

کنه. نیم ساعت  یش که باهام تماپ گرفت  وسی  وسی مراقبت می

خواب بود.  طفاً به کسی نگو! به هیچکس، حتی کسایی که بیشترین 

 اعتماد رو بهشون داری.

ا ، دم عمیقی های درهم گرده خوردهآندر، با خواندن  یام با همان اخم

ی بغ ، به مانا که  شت سر  نشسته بود نگریست. آرام فت و از آینهگر

 سری به تأیید تکان داد و مانا،  بخندی کوچک زد. بتی، طبق خواهش

ر مانا، جلوی یک فروشگاه سیسمونی نگاه داشت و مانا، با همان مقدا

ی الزم  و ی که در حسابش داشت، برای خرید چند تکه  باپ و وسیله

ک وارد فروشگاه شد. سشس، از گ  فروشی کنار سیسمونی، ی برای  وسی،

گلدان کوچک خرید تا عذاب وجدان خسارتی که  وسی به خانم شوایگر 

 زده بود، گریبان گیر  نشود.

*** 

کرد، با آهنگی که زیر  ب مانا، درحا ی که برای  وسی فرنی آماده می

ی ر روی قا یچهداد.  وسی، نشسته بخواند، حرکا  موزون اناام میمی

ی خرد ی مانا  هن شده بود، با ای که رو به روی کانا هفانتزی طوسی

کشید. های آن را میکرد و با دندان، گو ا  بازی میعروسک خرسی
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 ی فرنی داغ، سمت  وسی قدم برداشت.مانا، قری به کمر  داد و با کاسه

 اوف، سوختم، سوختم، سوختم! -

شت. با اخم و کاسه را فوری روی میز گذاهایش افزود به سرعت قدم

ما ید طور که آن را به  باسش میدستش را از کاسه جدا کرد و همان

 نا ید:

 اوف دستم! -

ی قهه وسی که از اداهای او به خنده افتاد بود، درحا ی که صدای قه

رساند، سر باال های مانا میا  را به گو کودکانه و دوست داشتنی

ی او ضعف رفته بود، ست. مانا که د ش برای خندهگرفت و چشم ب

 خندید و قاشقی از فرنی را  س از فو  کردن، در دهان او گذاشت.

برد،  س از خانم شوایگر که تا به حال، در سرویس بهداشتی به سر می

بست، خیره هایش از آن خارج شد و درحا ی که درب را میشستن دست

 و  وسی بود، گفت: های ماناای که روی  ببه خنده

 خندین؟جا رو ببین! به چی میاین -

د و مانا دور  ب  وسی را با سر آن قاشق کوچک  الستیکی سفید تمیز کر

 با  بخند دندان نمایش  اسخ داد:

 خنده!هیچی.  وسی خیلی بامزه می -

طور که بر روی کانا ه ای زد و جلو رفت. همانشوایگر  بخند گشاده

 نشست گفت:می
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 من امروز از خنده اشک ریختم. -

که  شتش به جنیفر نباشد، در جایش مانا دوباره خندید و برای آن

جا شد.  وسی که بلوز و شلوار گرم کرمی رنگی بر تن داشت، از جابه

که مانا قاشق دوم را جلو ببرد، خود ی فرنی خوشش آمد و قب  از آنمزه

  یش قدم شد. جنیفر با کناکاوی  رسید:

کار طور  وشکش رو عوض کردی. خیلی خوب بلدی چییدم که چهد -

 های آموزشی گذروندی؟!کنی. نکنه تمام وقت امروز  رو توی کالپ

 شد، گفت:ای جمع نمیمانا که  بخند  ذره

م ه اما وقتی دوازده سا ه بودم آخرین برادرم به دنیا اومد و چون مادرن -

دی از م.  س طبیعیه که تا حدوکردشاغ  بود، من از مانی نگهداری می

 بچه داری سر در بیارم.

ای کوتاه بسنده جنیفر شوایگر، ابرویی از تحسین باال انداخت و به خنده

ای که مانا روی میز برایش آماده نگاه داشته کرد. بعد از نوشیدن قهوه

 بود، آرام از جای برخاست و گفت:

 بابت دعوتت ممنون عزیزم. -

را در  گرفت و هنگامی که جنیفر را ایستاده دید، قاشق مانا سر  را باال

و  کاسه قرار داد و برخاست.  بخند قدردان و مهربانی به رویش  اشید

 گفت:

ن از شما ممنونم. به خاطر این که حاضر شدید از  وسی مراقبت م -

 کنید.
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ده شوایگر او را در آغو  کشید و خیره به  وسی که به کمک میز ایستا

 ی می کرد خود  از فرنی بخورد، گفت:بود و سع

 اوه عزیزم! -

رب را مانا، جنیفر را تا خروج از خانه همراهی کرد و سشس، هنگامی که د

بست، با صدای افتادن کاسه بر زمین، به سرعت و ترپ چرخید و می

توانست درست و ا  دید.  وسی که نمی وسی را باالی سر خرابکاری

به، آن را بر اعصابش خورد شده و با یک ضرا  بخورد، حسابی از فرنی

 زمین انداخته بود. مانا به تندی سمت او رفت و گفت:

  وسی! -

ا  را ی سر و ته شده را برگرداند. چهرهکنار او روی فر  زانو زد و کاسه

 در هم کشید و غر زد:

 ای خدا! -

تعادل دست به شانه،ی مانا گرفت و سعی کرد  وسی با سستی و بی

وی ی سمت او بردارد. مانا که مشغول جمع کردن محتویا  فرنی از رقدم

ا ، سر  ارکت بود، با احساپ گرمای دست کوچک  وسی به روی شانه

به سمت او چرخاند که درست در همان  حظه،  وسی سر  را روی 

ی او گذاشت و گویی که رخت خوابش را  یدا کرده باشد،  لک بست شانه

باپ را دور او  یچید و در آغوشش گرفت.  وسی،   و خوابید. مانا دستش

 مانا را در مشت کوچکش گرفته و آرام، خوابیده بود.

ای به کنار های منظم دخترک،  بخند نرمی زد و بوسهمانا، با حس نفس
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طور که گرمای سر و صدا، از جای برخاست و همانا  کاشت. بیشقیقه

فت. او را روی تخت گذاشت کرد، به سمت اتاقش رتن  وسی را  مس می

ا  را بوسید و با ی  تو را رویش کشید. با  بخند روی  یشانیو الیه

خیره نگاهش کرد و بعد، با نفسی عمیق،  -مکث عقب کشید. کمی خیره

از اتاق خارج شد تا  س از ادای نماز و تمیز کردن  ارکتش، به خواب 

 رود.

توانست هتر از  یش میمد ، مانا ب ای گذشته بود. در اینیک هفته

گاهی  وسی را مدیریت کند و  وسی هم، با او خو گرفته بود. آندریاپ گه

توجه به هشدارهای خاست و بیاز سر  ابازی و یکدندگی، بر می

ا  رفت. یک جا نشستن عصبانیایستاد و راه میاطرافیانش، روی  ا می

 کرد.می

ای که در یز مردانهی رمانا با خنده  صبح بیست و دوم دسامبر،

های خود را باز کرد و سر به هایش  یچیده بود، آرام الی  لکگو 

سمت صدا چرخاند. در ابتدا، مغز  برای شناسایی یاری گر نشد اما 

از  اندکی بعد، قامتی مردانه را زانو زده  ای تخت و مشغول ناز و نو

  وسی دید.

که مرد، به او  از ترپ حضور آن نفر سوم، به سرعت نیم خیز شد

نگریست و  بخندی به  هنای صور  زد. مانا با وجود ضربان باال و 

خیره به مرد چشم دوخت و بعد مبهو  و ما   -ی قلبش، خیرهکوبنده

ماند. مغز  ترجیح داد موقتاً فعا یتی نداشته باشد و از این رو، مانا تا 
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 ی او شد.یک دقیقه تنها با شوک خیره

های تازه دندان ا  اسیر مشت  وسی و  ثههمرد که انگشت اشار

ی او بود، با ابروهای باال فرستاده خیره به چشمان مبهو  مانا درآورده

 گفت:

تونستم برای دیدن دخترم اجازه وارد شدم. نمین رو ببخش که بیم -

 یک دقیقه هم تعل  کنم.

با های مغز خواب آ ود  به کار افتاده بودند، مانا که تازه چرخنده

 چشمانی که اشک درشان حلقه زده بود ناباور و بغض کرده گفت:

 دونم و  وسی!این هم خواب باشه من می باور کن اگه -

ی صبور و سا م مرد نگریست و بعد کمی در همان حال به چهره

 گریخت حیران گفت:هایش میطور که قطره اشکی از  س مژههمان

 رف زدن ندارم!ی حهام ارادهوقت توی خوابمن هیچ -

شوکه دستش را مقاب  دهانش گرفت و با چشمانی اشک آ ود، خیره به 

 مرد نا ید:

 کریس! -

ای اشک از بغض گلویش را فشرد و بعد، سوز  بینی و جاری شدن قطره

تر کرد و به  وسی چشم ا  را ملیحهایش. کریس  بخند گشاده س مژه

واز  نسر دخترکش را ا  روی دوخت. با دست آزاد و باند یچی شده

 کرد و گفت:
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 ممنون که مراقبش بودی. -

و با قلبی فشرده  هق آزاد کرد -مانا از شد  احساسا  خوب و بد ، هق

 از شوک  ب زد:

 کریس!  -

نگریست، سکو  کرد و  بخند کوتاه تلخی زد. کریس که با غم به او می

 ق صدا زد:ه -مانا چن  به موهایش انداخت و ناباور با هق

 کریس! -

آمد از کریس نفس عمیقی کشید و نگاهش را به  وسی که به نظر می

تر باشد دوخت. مانا گویی جز این تک اسم، چیز همیشه خوشحال

چرخید. توانست به  ب براند. زبانش برای کالمی دیگر نمیدیگری نمی

ی توانست به یاد آورد. همهی دیگری را نمیذهنش جز این نام، هیچ واژه

اسا  مانا، در هم  یچیده شده بود و به راستی، چه شوک عظیمی احس

 بود!

هقش، با دست صورتش را  وشاند. کریس  بخند   -با شد  گرفتن هق

های کا باسی درشتش زدود و هیچ نگفت. سکو  را به طور کام  از  ب

شکاند. مانایی که احساپ ی شدید مانا میخانه را، فقط صدای گریه

تواند هیچ شوک شود و دیگر نمیش از این فشرده نمیکرد قلبش بیمی

شد؟ تر از این هم میدیگری را متحم  شود. اصالً، مگر بیشتر و سهمگین

کردی دیگر نخواهد برگشت، هضم دیدن فردی که تا به حال گمان می

آن هم درست در کنار  و باالی سر کودکی که در این مد  
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 ین آسانی بود؟!کردی، مگر به هما  را می رستاری

که مانا را به خود آورد دقایقی بس طوالنی سشری شد و این، برای آن

ا  را باال کشید. کافی بود. دو دستش را از روی صورتش برداشت و بینی

 ای سرخ، ملتهب و غرق اشک خیره به کریس با بغض نا ید:با چهره

 تو مرده بودی! -

عد از او روی گرفت و به ند و بای به روی دست  وسی نشاکریس بوسه

 مانا دوخت. با  بخند و ابروهای باال  ریده خونسردانه گفت:

 جام.سور رایز! من این -

 ا  ادامه داشت، به سختی  رسید:مانا که همچنان گریه

 طوری؟! من خودم دیدم.و ی چه -

 ق افتاد و تأکید کرد:ه -دوباره به هق

 خودم دیدم. -

 نی که بر  ب داشت گفت:کریس با همان  بخند مهربا

کردم تا همه فکر کنن من مردم تأسفم! باید مرگ خودم رو جع  میم -

 و دیگه الزم نیست از  وسی برای رسیدن به اهدافشون استفاده کنن.

که یه بمب توی خونه کار ها و فهمیدن ایندهن  غی یکی از اون احمق

ز اج شدم و قب  گذاشته شده هم به نفعم تموم شد.  س از در  شتی خار

 این که خونه منفار بشه، تا جایی که تونستم از  فاصله گرفتم.

 بعد،  بخند  را تنها کمی جمع کرد و با خشمی درونی  ب زد:
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 گردن تا بکشنش!که فهمیدم دارن دنبال دخترم میتا این -

های مانا که حیران و سرگشته بود، اندک زمانی را صرف هضم گفته

 تند گفت:کریس کرد و بعد 

 اریک؟ -

آرام  - بخند کریس با یاد دوست دوران کودکی و رفیق وفادار ، آرام

 بسته شد. بدون نگاه به مانا آهسته  اسخ داد:

 جن  تلفا  داره. -

 مانا بغض خود را فروخورد و به  اسخ او اندیشید. سشس اشکی که در

 ی چکیدن از چشمش بود را زدود و با  حنی  رزان گفت:آستانه

  س دیگه تموم شد. -

هایی که در سر داشت،  بخند کای زد و برخاست. کریس از فکر نقشه

،  وسی را بلند کرد و در آغو  کشید  سشس با نگاهی خونسرد و مرموز

  بخند خبیثی زد و خیره به مانایی که روی تخت نشسته بود گفت:

 شقم! بازی من تازه داره شروع میشه.اشتباه نکن ع -

 گذشت نا ید:چه که در سر کریس میه خورده و مبهو  از آنمانا، یک

 . …کریس! کریس تو -

 کریس میان کالمش  رید:

دخترم رو  تک کسایی که -عی نکن نظرم رو عوض کنی. من به تکس -

 قاطی این جن  کردن یک مرگ بدهکارم.



 

 

 WWW.98IA3.IR 459 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

 اد:سشس مکثی به روی چشمان ملتمس و ناباور مانا کرد و آرام ادامه د

 تونه هر کسی باشه. برام مهم نیست.ن شخص میاو -

مانا، حیران و آشفته خیره به کریسی که با  بخند به دختر  نگاه 

کرد، دست به سر  خت خود گرفت و ناالن چشم بر هم گذاشت. این می

 بود. "همه"تازه، آغاز یک  ایان برای 

*** 

 ] دکتر جکی  و آقای هاید [

شد، ق خارج میآرام از اتا -طور که آرامد و همانکریس، به مانا  شت کر

گذاشت، با عشقی  درانه هایش را به نمایش میبا  بخندی که دندان

ا  را به  یشانی او های خندان دخترکش شد.  یشانیی مردمکخیره

طور که جای  وسی را در ا  را بوسید. سشس، همانچسباند و نوک بینی

 .آششزخانه رفتکرد، سمت جا میدستش جابه

گفت، با در ی از صمیم قلب خدایش را شکر میطور که  یمانا، همان

رخو  و سستی  تو را از روی خود کنار زد و به صور  خیس از اشکش 

ی دهانش را قور  داد، از روی تخت برخاست و دست کشید. بزاق اضافه

ش ی اتاق رفت که نگاهبرای برداشتن دستمال کاغذی، سمت میز گوشه

در آینه به خود افتاد. از دیدن موهای  ریشان و صور  ملتهبش، 

ا  گرفت  اما از آن،که کریس او را ای وحشت کرد و بعد، خنده حظه

 گونه دیده بود، شرمگین شد.این

کریس که سرخودانه، درب یخچال را گشوده بود، نگاهش را از روی 
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یر دراز کرد. همه خوراکی گذراند و سشس، دستش را سمت  اکت شآن

که نگریست، قب  از آنها می وسی که با اشتیاق به کیک و بیسکوییت

 در  درب را ببندد، خود  را جلو کشید و بسته بیسکوییتی را چن  

که  وسی از دستش بلغزد، زد. کریس که انتظار  را نداشت، از ترپ آن

ه در سریعاً او را عقب کشید و در آغو  گرفت. با دیدن بیسکوییتی ک

 دست او بود، خندید و آرام درب یخچال را بست. گفت:

 هی! -

با ذوق او را به همراه  اکت شیر به روی میز نشاند و صور  کوچک 

  وسی را باال گرفت. با شوق خیره به دهان دخترکش گفت:

 ها  رو نشونم بده!دندون -

دهان کوچک  وسی را از هم گشود که با دیدن آن دو دندان ریز، با 

ا بسرخوشی  یشانی او را بوسید. مانا که به تازگی صورتش را شسته و 

شال کرمی رنگش وارد آششزخانه شده بود، دستی به ژاکت بلند 

ی  وسی و کریس،  بخندی خشنود بر ا  کشید و از دیدن خندهخرد ی

 بانش جای گرفت. جلو رفت که کریس، نگاهش سمت او کشیده شد. به 

ی بیسکوییت را باز  وسی را که سعی داشت بستهآرامی صاف ایستاد و 

 کند در آغو  گرفت. با  بخندی ملیح خطاب به مانا گفت:

 قدر شبیه منه؟به نظر  چه -

ی  وسی قرار داد و به انتظار نظر مانا ماند. ی خود را در کنار چهرهچهره

هایش به خنده گشوده شده بود، نگاهش را روی آن دو مانا که  ب
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 و بعد گفت:چرخاند 

 هاتون شبیه همه! منظورم فرمشونه. نه رنگشون!چشم -

های  وسی نگریست. مانا که به یاد کریس سر چرخاند و به چشم

 بخند ادامه داد: های  وسی افتاد، با خشونت

ا بته اخالقتون! باور  نمیشه اما اون توی ادامه دادن و تموم کردن  و -

تره ای شیریناذیتش نکنه از هر بچهدعوا دقیقاً مث  خودته! اگه کسی 

کنه تا زمانی که نتیاه رو به نفع خود  و ی وقتی یکی باها  دعوا می

 تموم نکنه آروم نمیشه!

کریس بر روی صند ی  شت میز نشست و  وسی را روی میز رو به روی 

خود نشاند. ژاکت کوچک صورتی رن  او را تا زیر  هلوهایش  ایین 

 اختن ابروهایش گفت:کشید و با باال اند

 رم. س انگار یه سرباز کوچو و دا -

 روی دست  وسی را بوسید و گفت:

 درسته عزیزم؟ -

ی مخصوص  وسی را مانا نفسی گرفت و سمت ظروفش رفت. کاسه

ی بیسکوییت را از دست برداشت و کمی از آن را با شیر  ر کرد. بسته

رد کرد و درون  وسی گرفت و با گشودن آن، چند تکه بیسکوییت خو

ار شیر ریخت. ناگه، گویی که چیزی را به خاطر آورده باشد، دست از ک

 کشید و رویش را سمت کریس گرداند.

 تو تیر خورده بودی! -
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 دانست با چه سؤا ی مواجه است، زودتر با آرامش گفت:کریس که می

 ر حدی که بتونم یه دختر ده کیلویی رو بلند کنم خوبم. نگران نبا !د -

مانا با مکث و دمی عمیق از او روی گرفت و با قاشق سشید  وسی، 

ها را در شیر هم زد. ذهنش هنوز در شوک زنده های بیسکوییتخرده

ا  نشسته کرد او اکنون در نیم متریبودن کریس بود و قلبش، باور نمی

است. قصد کرد قاشقی از مخلوط شیر و بیسکوییت را به دهان  وسی 

 کاسه را جلو کشید و گفت: ببرد که کریس،

 خودم اناامش میدم! -

ه قرار مانا نگاهی به اشتیاق او انداخت و با تکان سر ، قاشق را در کاس

طور داد. برای ردیف کردن چای و صبحانه، از میز فاصله گرفت و همان

 انداخت با فکری مشغول و د ی د وا س  رسید:که چای ساز را راه می

 بری؟ وسی رو می -

شد  دری چون کریس از دانست سؤا ش احمقانه است. مگر مییم

ای دگر باشد؟! کریس، با جدیت و دخترکش بگذرد و خواهان فاصله

 گذاشت گفت:طور که قاشق در دهان  وسی میخونسردی همان

کنه! اید مطمئن بشم که دیگه هیچ خطری دخترم رو تهدید نمیب -

بق طالع داشته باشن.  س باید طممکنه تا اآلن هم از زنده بودن من ا

 نقشه  یش بریم عزیزم.

به  مانا آرام و  رسشگرانه چرخید و به کابینت تکیه نهاد. دستانش را

 ی کابینت گرفت و  رسید: به
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 نقشه چیه؟ -

 کریس،  بخند کای زد و خیره به  وسی با  حنی خونسرد گفت:

 ی!ه خودم بسشرا  رو به تو به زندگیت برگردی و بقیهنقشه اینه ک -

خواست خود را در برابر مند شده بود، میمانا که به  وسی وابسته و عالقه

کند قرار بدهد. بنابراین، مصمم و هر خطری که دخترک را تهدید می

 کوبنده گفت:

کشم؟! دیگه دیر شده اقعاً فکر کردی من به همین راحتی کنار میو -

دیدن هر خشونتی به کریس! تا ده روز  یش من کسی بودم که با 

کرد! اما اآلن همون دختری هستم که دو  رزید و ضعف میخود  می

هایی که توی ویال بودن جلوی ی اون آدمی همهنفر رو به اضافه

ها  به قت  رسوندی! همون دختری هستم که بعد از دزدیده چشم

ی اون ماجراها، تصمیم گرفت کنار  بمونه! شدنش و تاربه کردن همه

نی هستم که بعد از دو روز به خود  مسلط شد و سعی کرد مرگت همو

 رو فرامو  کنه تا بتونه به خوبی مراقب  وسی باشه.

  بخند کریس ادامه داد:مکثی کرد و خیره به نگاه جدی و بی

 ها باید تال  کنی!رای دور نگه داشتن من بیشتر از اینب س  -

و خونسردانه از جای کریس که مصمم بودن او را دید، نفسی گرفت 

تر کشید و  وسی را در های بلند بلوز مشکینش را  ایینبرخاست. آستین

 آغو  گرفت.

 های آندریاپ به تو هم سرایت کرده!انگار  ابازی -
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 مانا جدی تکیه از کابینت برداشت و با تحکم گفت:

 کریس! -

ور  ی بکریس مقاب  او قرار گرفت.  بخند و نگاه مرموز  را به چهره

ا  موجب افزایش میزان خباثت بازگرداند و با صدایی که آهستگی

 شد گفت: حنش می

ی زمانت س بهتره تا قب  از شروع جن  از آزادیت و باقی مونده  -

 نهایت استفاده رو ببری. شاید نظر  عوض شد و کنار کشیدی.

تاق اا به ی مانا، خود رابرو  راند و از مانا روی گرفت. در مقاب  نگاه خیره

ی کمد بود چشم دوخت. به سمت رساند و به ساک سبز رنگی که گوشه

آن رفت و نشست.  وسی را با یک دست نگاه داشت و  س از زیر و رو 

. کردن ساک، کاله کوچکی را بیرون کشید و سر  وسی را با آن  وشاند

 مانا که دست به سینه به چهارچوب درب تکیه نهاده بود گفت:

 خوای بری؟ ممکنه یکی تو رو با  وسی ببینه!یطور مچه -

ه کگویی، تمام سعیش بر آن بود که  وسی را  یش خود نگاه دارد. چرا 

که تنها نباشد و کودکی به حضور و وجود  عاد  کرده بود. به این

بازیگو  را  یش خود داشته باشد. کریس اما، طاقت دور ماندن از 

از آن،که  وسی را کامالً با  دخترکش را نداشت. از همین رو،  س

های گرم  وشاند، به همراه  وسی و ساک، از روی زمین برخاست. از  باپ

ا  نشان نداد. دو دستش را درد جای زخمش، دندان فشرد اما در چهره

 به دور  وسی حلقه کرد و گفت:
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 ی خودم!بذار به عهده -

ا اه د تنگش رسشس، از کنار مانا گذشت و سمت درب خانه رفت. مانا نگ

 نگریست داد و آخرین تالشش را کرد:های  وسی که او را میبه چشم

  وسی به من وابسته شده! -

طور که دست به روی کریس با صبوری نفس عمیقی کشید و همان

 گذاشت، سمت مانا مای  شد:ی درب میدستگیره

 ظر  چیه که با من بیای مانا؟ انگار گذشتن از  وسی برا  سخته!ن -

مانا که دستش برای کریس رو شده بود، سکو  کرد و هیچ نگفت. 

که کریس که آرام گرفتن او را دید، به  بخند  عمق داد و قب  از آن

 خارج شود گفت:

 کنم.یه روز محبتت رو جبران می -

روج سشس، مکثی به روی نگاه مانا کرد و بعد، خارج شد. مانا به محض خ

ی شیری رن  را   قدم برداشت.  ردهاهای خانهکریس، سمت  ناره

آمد کنار زد و به خیابان نگریست. ماشین اریک، درحا ی که به نظر می

ای  شت آن نشسته است، جلوی آ ارتمان  ارک شده بود. اندک راننده

گشاید و زمانی بعد، قامت کریس نیز نمایان شد که درب عقب را می

ایش را به روی  وسی که به هگذارد. مانا، مردمکساک را درون آن می

 نگریست  غزاند. بغضش را قور  داد و زمزمه کرد:کارهای  در  می

 خداحافظ کوچو وی وحشی! -

ای بعد، ماشین به حرکت در کریس به همراه  وسی جلو نشست که ثانیه
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 آمد و از میدان دید مانا، خارج شد.

ک ایستاده و ا  از چای و صبحانه  ر بود، حال  ای سینمانا که معده

ی شست که صدای زن  درب، نگاه او را از قاشق و کاسهظروفش را می

که کریس، نظر  ا  کشاند. از هول آن وسی به سمت بیرون آششزخانه

های کفی را در سینک را تغییر داده باشد، با دستشاچگی و عاو ی ظرف

طور که سمت درب رها کرد و دستانش را سرسری آب کشید. همان

ه سر وید، با شوق و ذوق شا ش را از روی صند ی چن  زد و آن را بدمی

که بخواهد از چشمی درب نگاهی به آنانداخت. با  بخندی دندان نما، بی

 بیرون بیاندازد، درب کرمی رن  را گشود.

ار  با دیدن تی ِ چشم عسلی، همان دانشاوی تازه وارد دانشگاه اشتوتگ

هر شد و  ای آندریاپ را چک کرد، که آن روز وسط خیابان ناگه ظا

ر  بخند  خشک شد و آه از نهاد  برخاست. تی ،  بخند دندان نمایی ب

ن  ب نشانده بود. دستش را باال گرفت و چون کودکان با تکان دادن آ

 مالیم گفت:

 سالم! -

ه مانا  بخند  را ملیح کرد و با دست به سینه، به چهارچوب درب تکی

 نهاد.

 چیزی شده؟ سالم همسایه! -

ی جدید مانا بود، دستش را  ایین برد و  س از تی  که حال گویا همسایه

جا کرد با حفظ  بخند  که کیف اداری مشکینش را در دستش جابهآن
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 گفت:

ی عبادتگاه ز و کرال کار کنیم. یاد  ه، یعنی آره! قرار بود روی  روژهن -

 هست؟

تن ، گویی که ناگه با کوفمانا کمی گن  و متفکر به او نگریست و سشس

ی  تک بر سر ، چیزی را به خاطر  آورده باشند، هینی کشید و با  حن

 مشدد گفت:

  عنتی! فراموشش کرده بودم. -

 تی  ابرو باال انداخت و تکانی به کیفش داد.

اله نکن! من هر چیزی که الزم داریم رو برداشتم. فقط  باپ بشو  ع -

 ا مون.و بیا  ایین! کالرا میاد دنب

داد و قدمی به داخ  خانه برداشت. درحا ی که  تند سر تکان -مانا تند

 بست با  بخندی شرمنده گفت:درب را می

 ی دیگه میام.اشه! تو برو  ایین! من  نج دقیقهباشه، ب -

اقش بدو، سمت ات -سشس، با دیدن تکان سر تی ، درب را بست و بدو

درب کرد.  بخند  را از خیز برداشت. تی ،  وفی کشید و  شت به 

 صورتش برداشت و گفت:

 هنوز بهش عاد  نکردم! -

 صدایی مردانه از طریق هندزفری به گوشش رسید:

 به کار  ادامه بده! -
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های عسلی ا  را در کاسه چرخاند و بی حوصله، با آسانسور از مردمک

ساختمان  ایین رفت. مانا، روی ژاکت بلند خرد ی ا ، همان کا شن 

شد،  ف آبی روشنش را  وشید و از برداشتن وسایلی که الزمش میبدون 

، به از ساختمان  ایین رفت. خورشید، هنوز به وسط آسمان نرسیده و هوا

ج شد  سرد بود. مانا با دیدن تی  که بدون هیچ  بخندی، با کفش کا 

گرفت،  بخندی زد و آرام به ا  روی کف  و   یاده رو ضرب میایقهوه

 ک شد و مسکو ، در کنار  ایستاد.او نزدی

د. زتی  که حضور مانا را فهمیده بود، سر به سمت او چرخاند و  بخند 

 ا  فرو کرد و گفت:ای سورمهدست به درون شلوار  ارچه

 دونه چی بشوشه!شاید کالرا هنوز نمی -

که حتی تی  هم به این موضوع  ی برده بود، خندید و هیچ مانا از این

ره بگوید. ا بته، شاید اگر در چت بودند، تا شب در این بانداشت که 

آمد که زبان در کام کرد اما به صور  واقعی، سختش میصحبت می

بچرخاند. با دیدن ماشین مشکی کالرا، نفسی گرفت که تی  خیره به 

 ماشین  رسید:

 بینمش؟وقت با ماشین تکراری نمیچرا هیچ -

معطلی سوار شدند. که مانا و تی ، بی کالرا، جلوی  ای آن دو متوقف شد

ا  را روی  اهایش گذاشت و درب را بست. در مانا کیف کوچک مشکی

 همان حال گفت:

 وای! سرده! -
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. از کالرا که دو طرف فرمان را گرفته بود، ماشین را به حرکت در آورد

 آینه نگاهی به تی  انداخت و گفت:

 بینم!یه فنر مچا ه شده می -

ست که کالرا برای تی  به خاطر  قبی "فنر مچا ه شده"انست دمانا می

ا  برگزیده است  به همین خاطر نگاهی خندان موهای به شد  فرفری

 ای از درازای  بخند  نکاهد.به تی  انداخت که تی ، سعی کرد ذره

 اها  بحث نکنم کالرا!بامروز تصمیم گرفتم  -

ان خارج چرخاندن فرمان، از خیابکالرا ابرویی از تعاب باال انداخت و با 

 شد.

 بینم!ی باشعور مییه فنر مچا ه شده -

آمد خورد، با حفظ  بخند  که به نظر میتی  که از درون حرص می

 فت:هایش را به درد آورده است گگونه

 شروع نکن! -

 کالرا چشم گرد کرد و با شرار  گفت:

 بینم!ی باشعور ترسناک مییه فنر مچا ه شده -

 صدایش گونه درد گرفته بود، زمزمه کرد:ی بیانا که از خندهم

 بسه! -

ای به نگاه شیطنت آمیز کالرا تی   بخند  را کام  بست. چشم غره

ی ی آن دو تیلهانداخت و ضرب  ایش را بیشتر کرد. در سکو ، خیره



 

 

 WWW.98IA3.IR 470 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

ای شد که کالرا به همراه باال انداختن ابروهایش، از او چشم گرفت و قهوه

ا  را به  بخند مسیر  داد. مانا که آتش بس آن دو را دید، خنده به

 بدل کرد و گفت:

 ی سی و  نج!گِ  اِستراسهاول برو خیابون هِ -

عت کالرا هیچ نگفت و تی ، چشم ریز کرد و صبوری به خرج داد. نیم سا

ا  از ماشین  یاده شد و سمت درب بعد، مانا به همراه کیف دستی

 آندریاپ راه افتاد. یساختمان خانه

ا  تمرکز کند اما ی تازه شروع کردهآندریاپ، سعی داشت روی ماسمه

 رید. هر بار، به خود نمود، باز هم ذهنش سمت مانا میهر چه تال  می

آمد و تشر میزد تا افکار  را حول او نگرداند اما دوباره، به خود می

اورد! نمی غز خود سر دراندیشد. از مست به او میادید که خیلی وقت می

مغز کار و بیکرد؟! مگر بیاصالً، چرا باید مدام به آن دخترک فکر می

داد و دوباره روی کار  ها، سر  را تکان میاست؟! با همین اندیشه

 ای حواپ!کرد اما دریغ از ذرهتمرکز می

ای از گچ بود که با  یچیدن صدای زن  واحد ، مشغول بریدن تکه

بکاری خیره به خرا -د و بیش از حد الزم از گچ را برید. خیرهغافلگیر ش

خود نگریست و سشس، عصبی و کالفه، کاردک را روی میز  ر  کرد و 

ها بزداید. از روی حرص، هایش را بر هم کوفت تا گرد گچ را از آندست

تر برداشت. چه کسی جرئت کرده بود تمرکز او را بر هایش را کوبندهقدم

 هم زند؟!
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درب را با شد  و خشونت باز کرد و دهان برای اعتراض گشود که با 

هایش هایش، یکه خورد. مانا کمی دستحواسیدیدن عام  تمام این بی

 را در هم  یچاند و بعد گفت:

 سالم. -

 آندر که قلبش کوبیدن گرفته بود، متعاب گفت:

 کنی؟کار میجا چیسالم! این -

 انداخت و مرتعش گفت:مانا نگاهی به دو طرف راهرو 

 باید یه چیزی بهت بگم. -

رد. با کآندر اخم ریزی به ابرو نشاند. سر  را بیرون برد و راهرو را چک 

ای به داخ  خانه نمود و عقب رفت. مانا آرام و سر به تکان سر ، اشاره

به  زیر داخ  شد و آندریاپ درب را بست. دست به کمر نهاد و با نگاهی

  رسید: قد و قامت مانا

 شده؟چی -

روی آندریاپ ایستاد. خیره به چشمان او با ذهنی مانا نفسی گرفت و روبه

  ر تردید و  حنی مرتعش گفت:

 ست!کریس زنده -

 ی او گرداند و با تکان سر  گفت:آندریاپ کمی مردمک به روی چهره

 خب؟! ادامه بده! -

گردنش را کمی مانا که توقع چنین واکنشی را نداشت، چشم گرد کرد و 
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 به جلو کشید. با  حنی مشدد گفت:

 ست!گفتم کریس زنده -

 ای کرد و دست به سینه شد. با تکان ابروهایش گفت:آندریاپ تک خنده

 ی عایبت رو بگو!شه، فهمیدم! حاال ادامه،ی خواب متوهمانهبا -

 کرد، با صدایی بلندتر مکرراً با تشدید گفت:مانا که احساپ گرما می

 ست!کنم! کریس زندهی نمیشوخ -

ی او نگریست و بعد، نفسش را بیرون ی آشفتهآندریاپ کمی به چهره

ا  را گشود و با  حنی قانع کننده داد. جدی و اندوهگین دست به سینه

 گفت:

کنی اما اون ها یاد کریس میدونم که هنوز هم بعضی وقتبین! میب -

 ا!دیگه رفته. باشه؟ باید به خود  بیای مان

 مانا از سر حرص خندید و گفت:

فهمی آندریاپ؟ من نه توهم زدم، نه تب دارم، نه دایا! واقعاً نمیخ -

 ست.هذیون میگم، نه خواب دیدم! دارم بهت میگم کریس زنده

 صدایش را  ایین آورد و با تشدید  حنش گفت:

  وسی رو با خود  برد! -

دار داد که شاید حق با ای ذهنش به او هشآندریاپ چشم ریز کرد.  حظه

مانا باشد. شاید به راستی، کریس راهی برای زنده ماندن یافته است. از 

همین رو،  س از مکثی بسیار طوالنی با قدومی بلند سمت اتاق  در  
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های راه افتاد. چند دکمه از کیبورد را فشرد و نگاهی به فیلم دوربین

بال او رفته بود، با دیدن راهروی آ ارتمان مانا انداخت. مانا که به دن

 ا ، ناباورانه گفت:راهروی آشنای خانه

 ی من رو هک کردی؟!های خونهتو دوربین -

د مشکی آندر هیچ نگفت و فیلم را جلوتر برد. مردی را با بلوز آستین بلن

ی مانا را با کند قف  درب خانهو شلوار جین تیره دید که سعی می

ی نیم رخ او شد. داشت. با دقت، خیرهسنااق بگشاید. فیلم را نگاه 

تر بود تر و گوشتینگاهش را از روی بینی کریس که نوکش درشت

گذراند و به قامتش نگریست. شوکه و مبهو ، عقب کشید و مسکو  

 ماند. تازه به حقیقت سخن مانا  ی برده بود!

توجه به بهت و شوک آندریاپ با اخم و د خوری دست به سینه مانا بی

 و گفت:شد 

 توضیح بده! -

به  آندریاپ چندبار  لک زد و نگاه ماتش را از روی کریس برداشت. چشم

 ای مانا داد و گفت:های قهوهچشم

 طور ممکنه مانا؟!چه -

حوصلگی ناشی از عصبانیت، مانا مکثی کرد و به طور خالصه و با بی

های فگونه زنده بودن کریس را شرح داد. آندریاپ  س از اتمام حرچه

د را او، چرخی در اتاقش زد و چندباری با آشفتگی و  ریشانی، موهای خو

 ا  را گشود و با تشر گفت:دست کشید. مانا دست به سینه
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 های ساختمون رو هک کردی؟! اصاًل چرا؟را بهم نگفتی که دوربینچ -

و  آندریاپ آب دهانش را قور  داد و وسط اتاق ایستاد. سمت او چرخید

و با  را از الی موهایش بیرون کشید. قدمی سمت او برداشت هایشدست

 هایش گفت:تکان دادن دست

ون هر بار که بهت گفتم  وسی رو به من بسشر بی،توجهی کردی! من چ -

خواستم ها رو هک کردم تا حواسم به خونَت باشه. نمیهم دوربین

 خطری تهدیدتون کنه!

 نا ید: م باز کرد وههایش را در دو طرفش از دست

 فقط همین! -

گونه آشفته ندیده بود. چشم ریز کرد و مانا، تا به حال آندریاپ را این

 سمت او قدمی برداشت. با  حنی متفکر گفت:

کنی آندریاپ؟ زنده بودن کریس تو رو ی رو داری از من  نهون میچ -

 ترسونده؟!

 آندر نگاهش را از او دزدید و دست به کمر نهاد.

 د بترسم؟نه! چرا بای -

مه  وزخندی زد و با  حنی که سراسر آن را  نهان کاری گرفته بود ادا

 داد:

 رسه!قدر هم زرن  باشه به من نمیهر چه -

 مانا نگاهی به سر تا  ای او انداخت و  وزخند زد.



 

 

 WWW.98IA3.IR 475 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

 کنی!طمئن شدم که داری یه چیزی رو از من  نهون میمحاال  -

د و مسکو  به مانا چشم آندریاپ کالفه  یشانی سرخش را دست کشی

نار کدوخت. مانا که سکو  او را دید، عصبی سر تکان داد و با خشم، از 

تن او گذر کرد. آندریاپ که در دوراهی گفتن حقیقت و  نهان نگاه داش

 او مانده بود، سوی مانا چرخید و دهان برای صدا زدن او گشود اما

  شیمان شد و عصبی، مشتش را در هوا  ر  کرد.

الرا ا، با قدومی کوبنده و عصبی از ساختمان خارج شد و در ماشین کمان

ی عصبی مانا انداخت و ماشین را به نشست. کالرا نیم نگاهی به چهره

 حرکت در آورد. تی  نگاهش را از ساختمان آندریاپ گرفت و تکیه بر

 صند ی داد. متفکر و کناکاو به مانا چشم دوخت و گفت:

 قدر طول کشید؟!ی که اینکار داشتجا چیاون -

 مانا هیچ نگفت و در عوض، کالرا خونسردانه گفت:

 ارد!وسر  به کار خود  باشه تازه  -

 تی  با حرص به کالرا نگریست.

 از اون  رسیدم! -

 کالرا فرمان را چرخاند و گفت:

 باشه. دوباره بشرپ! -

 سشس صدایش را  ایین آورد و با شیطنت ادامه داد:

 ر یه تابو  برای تو باشم.باید به فک -
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ی حرف او را نشنیده بود، نگاه حرص آ ود  را از روی تی  که ادامه

 کالرا برداشت و به مانا دوخت.

 . …خواینمی -

 همان دم مانا با  حنی عصبی بلند گفت:

 به تو هیچ ربطی نداره تی ! -

ز یرتی  که سرخورده شده بود، اخم به ابرو نشاند و سکو  کرد. کالرا 

 وار گفت:خندید و زمزمه

 ن!مهیچ به نفع  -انتظار  رو داشتم. یک -

تی  با د خوری دست به سینه شد و رویش را سمت شیشه گرداند. 

 مردی در گوشش گفت:

کنی. فقط آدرپ رو یشتر از این کناکاوی نکن تی ! داری خراب میب -

 اپ کن!اماپ

ا  را ر انداخت و گوشیتی  با کالفگی، نیم نگاه مراقبی به آن دو دخت

سیو  کرده بود آدرپ  "سانسوریا"بیرون کشید. برای فردی که 

ی آرام ساختمان آندریاپ را ارسال نمود و بعد، با دمی عمیق که وظیفه

 کردنش را داشت، به بیرون از شیشه چشم دوخت.

*** 

استیو که حال،  س از دیدن و فهمیدن تمامی شواهد و مدارک، از زنده 

ای از جان  سر  کریس مطمئن شده بود، سعی داشت به گونهبودن 

رسید. اطمینان داشت که محافظت کند  اما هیچ چیز به ذهنش نمی
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کریس، حاال که هم به کودکش رسیده و هم زنده مانده، بیش از همیشه 

تشنه به خون دشمنانش است. این، تنها ترپ این روزهایش بود. ترپ 

ز همه، نگران آناب  و متیو بود. از همین جان خود  را نداشت  بیش ا

 کشید.رفت و دست به  س سر  میرو، مدام در اتاق کار  قدم رو می

آمد، روی صند ی متحرک  م داده و  اهایش آناب  که خونسرد به نظر می

خیا ی به روی سرخ و ای چوبی دراز کرده بود.  بخند بیرا روی میز قهوه

 مش گفت:ی استیو زد و با آراکالفه

ی وسای  این خونه رو در یدر راه رفتی که همهی! میشه بشینی؟ اینه -

 بینم!حال راه رفتن می

 استیو دمی گرفت و ایستاد. رو به روی آناب  با نگاهی نگران گفت:

 تالفی کنه چی؟ قرار نبود زنده بمونه آنا! اگه بخواد -

 آناب   بخند  را بیشتر کرد و گفت:

 ی ما رو نکشه دست بردار نیست.و تا وقتی که همه کنه!تالفی می -

همین سخن، باعث شد تشش قلب و آشفتگی استیو افزایش یابد. با 

 اعتراض گفت:

 ممنون که قو  قلب میدی! -

ر دآناب   اهایش را از روی میز برداشت و برخاست. سمت استیو رفت و 

 همان حال گفت:

 و بیوفته.اتفاقی برای تو و متی ذارم هیچن نمیمتو من رو داری عزیزم!  -
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ی استیو را میان انگشتانش گرفت و با چشمک در نگاه کرابا  ش  شده

 نگران او ادامه داد:

دونم که ترین رازهای کریس خبر دارم. چیزهایی رو مین از تاریکم -

 دونه.هیچکس جز خود  نمی

اشت استیو دست روی دست آناب  که مشغول باز کردن کراباتش بود گذ

 و  رسید:

 .این قرار نیست ما رو ناا  بده -

ا ای از آرامشش کاسته نشده بود، کرابا  او را باز کرد و آن رآنا که ذره

های  یراهن سفید او دراز نمود و روی میز انداخت. دست سمت دکمه

 گفت:

ه من اعتماد کن! من راهش رو بلدم. حتی اگه بمیرم هم راحتش ب -

 ذارم.نمی

های آناب  هایش را در مردمکسش را بیرون داد و مردمکاستیو نف

داند که چرخاند. شاید به راستی، این زن زیبای باهو ، چیزهایی می

 ست.برای امن نگاه داشتنشان، کافی

ی زیبای عبادتگاه ز و کرال نشسته تی  روی نیمکتی در حوا ی محوطه

کرد. مانا و کالرا، بود و با  شتا ی که روی  اهایش قرار داشت، کار می

وگو بر سر سازه ی ز و کرال بودند و هر از مشغول بررسی و گفت

ی چندگاهی هم، نظر تی  را می، رسیدند. قرار بر این بود که طبق  روژه

های دیدنی اشتوتگار  را مورد بررسی قرار دهند و شان، سازهدانشگاهی
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نند و بعداً در ی ساختمانی آن، صحبت کی اسکلت بندی و نقشهدرباره

 ا  به صور  یک کنفرانس گروهی توضیح دهند.کالپ درباره

های دقیق طور که به حرفزد، همانهایش میمانا که نور آفتاب به چشم

ا  را داد، دست به درون کیفش برد و عینک آفتابیکالرا گو  می

 ای که در دست داشت را  شت و رو کرد و گفت:بیرون کشید. کالرا برگه

 تی  میگه  ادشاه ملکه رو دوست داشت. و ی من نظرم اینه که اگه -

 کرد. نظر تو چیه؟مینطور بود بهش خیانت این

تر از قب  بود، عینکش را به چشم زد و کیف دستی کوچکش مانا که آرام

های جا کرد. شانه باال انداخت و با خمیده کردن گوشهرا در دستش جابه

هی کرمی رن  عبادتگاه که بیشتر به آرامگا  بش خیره به نمای بزرگ و

 کوچک شبیه بود گفت:

کنه از شد  ناراحتی مرد. لکه وقتی فهمید شاه داره بهش خیانت میم -

شد اگه  ادشاه ملکه رو دوست نداشت از خیانتش ناراحت و  شیمون نمی

کنم بهش عالقه کرد. من که فکر میو برای اون آرامگاه درست نمی

 داشت.

 ا شانه باال انداخت و گفت:کالر

 یم داخ  رو هم نگاه کنیم.خیال! بیا برنشدم، بی متقاعد -

ی دست به او مانا سر به تأیید تکان داد و به تی  نگریست. با اشاره

روند و هنگامی که تی  سر تکان داد، همراه کالرا، فهماند که به داخ  می

ی هفتم که  ای مانا،  لهاز آن های بسیار زیاد آرامگاه باال رفت. قب از  له
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هایش توقف، از سرعت گامرا نیز طی کند، صدای موبایلش برخاست. بی

کاست و موبایلش را در دست گرفت. با دیدن نام آندریاپ به روی آن، 

دم عمیقی گرفت و برای  اسخ دادن تردید کرد. کالرا که صدای زن  

مانا بود، چرخید و کناکاو  شناخت، درحا ی که جلوتر ازموبای  او را می

 به او نگریست.

 رفت جواب داد:طور که باال میمانا نفسش را فو  کرد و همان

 سالم. -

ا  بیرون رفت، در گونه از خانهآندریاپ که از دو ساعت  یش که مانا آن

 حال کلناار با خود بود، آرام گفت:

 سالم. -

 تفاو  گفت:مانا بی

 کاری داشتی؟ -

که تماپ گرفته بود، احساپ  شیمانی داشت. کمی به اینآندر نسبت 

ی اتاقش گرداند و بعد، در جایش به روی نگاهش را به دور فضای تیره

 جا شد. گفت:صند ی متحرک  شت میز جابه

 . …دونم که از من عصبانی و د خور هستی و یببین! می -

و دوباره به سی گرفت داد. کالفه نفی عذرخواهی نمیغرور  به او اجازه

 ا  تکیه نهاد. گفت:صند ی

 باید ببینمت! -
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تاد و مانا که تنها چند  له تا درب سبز آرامگاه فاصله داشت درجای ایس

 گفت:

 قیقت رو بگی.حفقط در صورتی که بخوای  -

شود آندر ناچار،  لک برهم فشرد و نفسش را بیرون داد. با مکث، چشم گ

 و گفت:

 باشه. کاایی؟ -

داخت. ظریفی به ابروهایش نشاند و نگاهی به فضای  یرامونش انمانا اخم 

 جدی گفت:

 عبادتگاه ز و کرال. -

کند، مکث کرد اما سریعاً به جا چه میکه او آنآندریاپ متعاب از آن

 خود آمد و تکیه از صند ی برداشت.

 رسونم.و میی دیگه خودم رن تا چه  و  نج دقیقهمباشه.  -

د خوری در وجود  مانده بود، شانه باال داد و سرمانا که کمی حس د 

 گفت:

 بسیارخب. -

که منتظر سخنی از جانب او باشد، تماپ را قطع کرد و با آنسشس بی

 دمی عمیق، خود را به کالرا و درب سبز رن  رساند.

*** 

صدای خشک و جدی کریس، در فضای خفقان آور و تن  ماشین اریک 

 به گرد  در آمد.
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 نگه دار! -

با توقف ماشین، نگاهش را سمت ویالی سفید و دنج مارسلیا کشاند. 

ی  بش نشاند و سر به سمت راننده چرخاند. خیره  بخند کوچکی گوشه

 های غمگین سوزان گفت:در مردمک

جایی به خاطر اریکه! وگرنه باید تا آخر گه اآلن صحیح و سا م اینا -

 کردی.عمر  با یک  ا زندگی می

که نسیم تر کشید و درب را گشود. قب  از آنخوابیده را  ایین کاله  وسیِ

ی سرد، صور   وسی را مورد اصابت قرار دهد، دست بزرگ و مردانه

خویش را دور سر کوچک دخترکش حلقه کرد.  یش از  یاده شدن، 

  رزیدند گفت:هایش میخطاب به سوزانی که مردمک

 ماشین رو با خود  ببر! -

 ، از ماشین  یاده شد. درب را بست و خیره در نگاهبا برداشتن ساک

 حیران سوزان، ادامه داد:

 وقت نبینمت!و دعا کن که دیگه هیچ -

 سشس، او را با تمام حیر  و شوکش تنها گذاشت.

های درشت سبز و روی سشید ، به مارسلیا، دختر زیبارویی بود! مردمک

ا ، از او دختر تیرههای درشت صورتی و ابروهای  ر خرمایی همراه  ب

ی کودکانی که دور میز جوان جذابی ساخته بود. صدای بازی و خنده

شکست. مارسلیا، خوردند، سکو  خانه را میغذاخوری نشسته و غذا می

ای از کیک شکالتی دسر  را ای خندید و تکهبه روی دخترکی مو قهوه
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مشکوک، در دهان گذاشت که صدای بلند زن  ویال برخاست. متعاب و 

 از  شت میز بلند شد و سمت درب خانه رفت.

ای رن  ا  کشید و درب سورمهدستی به موهای بلند و آزاد مشکی

ی کریس مواجه شد. کریس، با دیدن چوبی را گشود که با چهره

 مارسلیای زیبایش، ابرو باال انداخت و با  بخند گفت:

 خوای؟مهمون نمی -

ا ، جیغ ود، از شادی بیش از اندازهمارسلیا که بسیار د تن  کریس ب

 خفیفی کشید و با خنده و شگفتی صدا زد:

 کریس! -

ی مارسلیا ای به روی شقیقهای کرد و وارد ویال شد. بوسهکریس خنده

 نشاند و گفت:

 من هم از دیدنت خوشحا م عشقم! -

ای کریس را در آغو  کشید که  وسی در طاقت، به گونهمارسلیا بی

ی کریس فشرد و با اصله انداخته بود. مارسلیا، سر به شانهمیانشان ف

 اشکی از سر ذوق  ب زد:

 د م برا  تن  شده بود! -

توانست به قصد بغ  و یا کریس که  وسی را در آغو  داشت و نمی

ای نرم و نواز  مارسلیا، دستانش را از دور دختر  باز کند، به خنده

، به یا از او جدا شد و هیاان زده بخندی دندان نما بسنده کرد. مارسل

  وسی نگریست. از شد  شوق چهره در هم کرد و با شادی نا ید:
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 خدای من! این  وسیه؟ -

ی غرق ی  تو را از روی صور   وسی کنار زد و خیره به چهرهکریس الیه

 در خواب او گفت:

 آره. -

حلقه هایش را به دور  وسی مارسلیا که بسیار عاشق کودکان بود، دست

 کرد و متأثر، در آغوشش کشید. درحا ی که تابش می داد گفت:

 خیلی خوشگله! -

کریس با همان  بخند دندان نمای شاد ، سر به تأیید تکان داد و 

هایش، دور ویال چرخیدند. با شنیدن نگاهش را از آن دو گرفت. مردمک

 ی کودکانی که گویا در آششزخانه بودند گفت:صدای خنده

 ن هستن؟شوهمه -

 دخترک گفت:

 خورن.ن نهار میآره. توی آششزخونه دار -

کریس که بابت امنیت  وسی در آغو  مارسلیا اطمینان خاطر صد در 

 صدی داشت،  س از نیم نگاهی به آن دو، سمت آششزخانه قدم برداشت.

با دیدن آن سه دختر و دو  سری که مدام میان غذا خوردنشان، با 

ای خوشایند دست به خندیدند، با روحیهد و میکردنیکدیگر صحبت می

 ها نگریست.یره به آنخ -سینه تکیه به چهارچوب درب نهاد و خیره

نگاهش دخترکی را شکار کرد که چندی  یش، مادر  را در ارو ا ارک 
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تواند سخن بگوید  آمد که میبه قت  رسانده بود. دختر، حال به نظر می

دختری با موهای مشکی و صورتی شرقی، هرچند با اندکی  کنت! مینا، 

ا ، باقی توجهش به کریس جلد شد. با سکو  او و آرام گرفتن خنده

ها نیز با کناکاوی و تعاب رد نگاهش را گرفتند و با دیدن مرد بچه

 غریبه، سکو  کردند. جَوی که حاکم بر محیط شد، کمی سنگین بود.

انداخت و با خوشرویی  الها را دید، ابرو باکریس که نگاه کناکاو آن

 گفت:

 اوه! مزاحم بحث جذابتون شدم؟ -

کیتلین، همان دختر مو حنایی، از دیدن کریس، همان مردی که با 

کرد،  بخندی از سر شوق به  ب نشاند و از مهربانی با او برخورد می

به او رساند و  اهایش را در  بدو، خود را -ا   ایین آمد. بدوصند ی

یس، متعاب و خندان از واکنش دخترک، دست به آغو  کشید. کر

 یوار برداشت.دا  را گشود و تکیه از سینه

 هی! سالم. -

 دختر را از خود  فاصله داد و زانو زد. موی حنایی کیتلین را  شت

 گوشش راند و گفت:

 بینمتون  رنسس!خوشحا م که دوباره می -

 با خم کردن سر ، تعظیم کوتاهی کرد و ادامه داد:

 باعث افتخاره! -

های بار، دستکیتلین خندید و دوباره کریس را در آغو  کشید. این
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کوچکش را به دور گردن او حلقه کرده بود. کریس با  بخند دندان 

ها داد. یک نمایش دستانش را به دور او  یچاند و نگاهش را به باقی بچه

 دستش را از دور تن کیتلین باز کرد و گفت:

 بغ  دیگه هنوز هم جا هست!برای چند تا  -

ی مهربانی کریس شده بودند، گویی که ها که متوجهبا این سخن، بچه

سرگرمی جدیدشان را یافته باشند، سمت کریس هاوم بردند و روی او 

تر بودند، او را زمین زدند و هر  نج کودک، ریختند.  سرها که بازیگو 

ی دند. صدای خندهتن او را دراز کشیده در کف آششزخانه، اسیر کر

 های کودکانه گم شده بود.الی آن خندهی کریس، البهمردانه

 رام از روی کریس برخاستند.آ -ها آرامبا صدای مارسلیا، بچه

 کنید؟کار میها! دارید چیبچه -

ا بکریس که بسیار سعی داشت درد زخم  هلویش را به روی خود نیاورد، 

ای کرد و تکانی نش، تک خندهبرداشته شدن وزن کودکان از روی ت

ا  را در هم نمود. مارسلیا که خورد که درد در  هلویش  یچید و چهره

ای که حال درد را از صور  او تشخیص داده بود، به تندی همراه با  وسی

نگریست، سمت کریس قدم ها میبا چشمانی باز و متعاب به بچه

 برداشت.

 هی! کریس! حا ت خوبه؟ -

که مچشان هنگام خطا گرفته شده بود، مظلومانه و  ها، گوییبچه

کردند. حرف به آن دو نگاه میای از آششزخانه، بیمسکو  در گوشه
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های ا  را بیرون داد و دستش را روی موزائیککریس، نفس حبس شده

 سفید آششزخانه قرار داد.

 خوبم! -

به سختی نیم خیز شد و نشست. دو دستش را در طرفین خود روی 

تدا  بخند زد. نفس زنان اب -ها چشم دوخت. نفسین قرار داد و به بچهزم

ی ای کوتاه، خندهسشس  بخند  را دندان نما کرد و بعد، با تک خنده

ی او بلند و سرخوشش را آزاد کرد. برای مد  کوتاهی، فقط صدای خنده

های  در ، به خنده شنیده میشد. اما هنگامی که  وسی با دیدن خنده

 ت.ها و مارسلیا هم برخاسی بچهقهه زد، صدای خندهد و قهافتا

. کریس، دستش را به صند ی کنار دستش گرفت و با اندکی درد بلند شد

اند قرار هایش باز شدهکرد بخیهدستش را روی  هلویش که احساپ می

ا  نگاه داشت. دست دیگر  را باال گرفت و با داد و خنده را در چهره

ها با  حنی خندان و شیطنت ا  خطاب به بچهشت اشارهتکان دادن انگ

 آمیز گفت:

 اً به حسابتون برسم.یادم بندازید که بعد -

ها با شیطنت خندیدند و زبان درازی کردند. کریس دستش را  ایین بچه

حنی آورد و سمت مارسلیا چرخید. از کنار او گذشت و در همان حال با  

 مالیم اما دردمند گفت:

 وزن و باند. بیارشون اتاق!نخ، س -

مارسلیا، نگاه درشت و نگرانش را به قامت کریس که تند اما خمیده قدم 
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جا کرد و طبق داشت دوخت. با د هره،  وسی را در دستش جابهبر می

ها که با ی کریس، مشغول برداشتن وسای  الزم شد. خطاب به بچهگفته

 نگریستند گفت:کناکاوی به کارهایش می

کردن  تون رو تموم کنید. کیتلین، سام، امروز شما مسئول جمعغذا -

کنن. باشه بچه ها رو مرتب میمیز هستین. مینا، آدام و سوفیا هم ظرف

 ها؟

های او یه را نگاه داشت و سمت درب ی کوچک کمکبا یک دست جعبه

 ها همزمان گفتند:آششزخانه رفت. بچه

 باشه. -

ها چرخید و با  بخند انه، سمت آنمارسلیا قب  از خروجش از آششزخ

هایی تند سمت اتاق مهربانش، چشمکی نثارشان کرد و بعد، با قدم

که  کریس رفت. درب اتاق باز بود از این رو، آرام سرک کشید و هنگامی

 کریس را درحال وارسی زخمش مقاب  آینه دید، داخ  شد و درب را با

 آرناش بر هم کوفت. نگران جلو رفت و  رسید:

 چه اتفاقی برا  افتاده کریس؟ -

جعبه را روی میز مقاب  کریس گذاشت و نگاهش را به زخم او دوخت. 

ی کریس نگریست.  ب  ایینی درشتش را گزید و با د هره، به چهره

کریس نفسی گرفت و از درون جعبه، دستما ی را برداشت. دور زخمش 

 را که خون از آن بیرون جهیده بود تمیز کرد و گفت:

 فاً نذار  وسی این رو ببینه!غنیمتِ جنگه!  ط -
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های در ی کریس را در جن های جسمی  یمارسلیا که ضربه

دید، تنها به قور  دادن بغضش بسنده کرد. با دمی ا  میوحشیانه

ی تخت و  شت سر کریس قدر عقب رفت که سراناام  به رزان، آن

های او که سعی  نشست.  وسی را سمت خود چرخاند و علی رقم تال

کرد برگردد و  در  را بنگرد، دو  هلویش را محکم نگاه داشت. می

ا  قرار مارسلیا، خیره به  شت کریس و خا کوبی کوچکی که روی شانه

 داشت گفت:

 باز هم جن ِ تااری؟ -

دانست. حدود چهارماه او، هنوز از جریان دزدیده شدن  وسی چیزی نمی

مسئو یت  ا اریک وارد زندگی کریس شد وی آشنایی ب یش به واسطه

کرد را بر عهده گرفت. نگه داری از تمام کودکانی که کریس یتیمشان می

ا  های جنایتکارانهی کارها و برنامهوقت به او دربارهاما کریس، هیچ

گفت. دزدیده هایش نمیها و  یروزیی شکستگفت. هرگز دربارهنمی

زهای  نهان کریس بود و این یعنی، شدن  وسی هم جزوی از همان را

 خبر است. مثالً مرگ غم انگیز اریک!مارسلیا از خیلی چیزها بی

کریس، سوزن را نخ کرده بود و حال، قصد داشت دو طرف  وستش را به 

دانست قرار است درد جان فرسایی را متحم  شود اما از هم بدوزد. می

ی بلوز  را فقط یقه آمد. او، مرد روزهای سخت بود!  س سش بر می

هایش اسیر کرد. با فرو رفتن سوزن در باال کشید و آن را میان دندان

 وست زخمگینش، دندان بر دندان فشرد و چهره درهم کشید. مارسلیا 
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های دردناک نگریست، با صدای نفسکه به روی عرقی و رناور او می

 وسی را به  کریس طاقت از کف برون داد و به سرعت، از اتاق خارج شد.

خورد. در این شرایط، تنها کاری که فشرد و بغض فرو میآغو  خود می

 آمد، تسکین روح و جان کریس بود و بس!از دستش بر می

بود و  مانا، دست به سینه به  شتی نیمکتی در حوا ی عبادتگاه تکیه داده

جوید. با دیدن مردی به قامت همزمان با ضرب  ایش،  وست  بش را می

دریاپ، با هودی زرد قناری و شلوار کتان مشکی، نفسی از هوای آن

یی  اکیزه و سرد  یرامونش گرفت و از روی نیمکت برخاست. آندر که گو

 هایش افزود.از قب  او را  یدا کرده بود، با برخاستن مانا، به سرعت قدم

 هنگامی که به چند قدمی دخترک رسید گفت:

 سالم. -

تر کرد و با بیرون دادن نفسش، دست به را آرام مانا نگاه سرزنش آمیز 

 ا  را گشود. مالیم گفت:سینه

 سالم. -

هایش را درون دو آندریاپ با چند گام دیگر، در مقاب  او ایستاد. دست

 ایید. شاید چون ا  فرو کرده بود و مدام اطرافش را میجیب هودی

نگاه احتیاط ترپ تعقیب شدن یا زیر نظر گرفته شدن داشت. مانا که 

آمیز او را دید، با شک همچون او به اطراف نگریست. آندر که تمرکز 

نداشت، دم عمیقی گرفت و روی سمت مانا چرخاند. مانا با حس نگاه او، 

ی او شد. ب نگاه آشفتهدست از بررسی کردن اطرافش برداشت و خیره
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 آندر آب دهانش را قور  داد و گفت:

جا صحبت یکه. نظر  چیه اونرت  همین نزدرستوران روتنبرگر وینگا -

 کنیم؟

ی عایب غریب چه معنی ای دارد، کمی دانست آن کلمهمانا که نمی

و به  گن  و با اخم به آندریاپ خیره شد و بعد سر تکان داد. سر کج کرد

تند  -کالرا که باالی سر تی  ایستاده بود چشم دوخت. تی ، تند

 مود و هر از گاهی هم، به کالرانوارد می  های کالرا را به  پ تا شیافته

 فرمان صبر می داد.

 هی! -

ها گرفت و هم قدم با آندریاپ شد. با صدای آندریاپ، نگاهش را از آن

 موبایلش را در دست گرفت و برای کالرا نوشت:

نتظر من نباشید. یه کار شخصی دارم. خودم میرم خونه. فردا م -

 کنیم.ی  روژه صحبت میدرباره

نوز هسشس، سر از موبای  بیرون آورد و نیم نگاهی به آندریاپ انداخت. 

تر شود و از او اندکی د خور بود اما با خود  گمان کرد که کمی مالیم

 تندی نکند. مبادا که از رفتار خود  شیمان شود!

ی مسکونی شد تمام منطقهای بود که میویوی رستوران، به گونه

تماشا کرد. فضای دشت مانند و سرسبز  یرامون،  روتنبرگ را از آن زاویه

ی مدرن های ویالیی کوچک و بزرگ، از روتنبرگ یک دهکدهبا آن خانه

ساخته بود. هوای  اک و تمیز، آسمان آبی و جایی دنج برای گذراندن 
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هایش طور که دستاوقا . مانا، روی صند ی رستوران نشسته بود و همان

خندی آرام و ملیح به طبیعت کنار دستش روی میز قرار داشت، با  ب

نگریست. نسیم مالیمی هم به صورتش نواخته میشد و وجود  را می

 کرد.غرق در آرامش می

 کرد.صدای آندریاپ، چون ضدحا ی بود که حال خوبش را خراب می

 اده هستن!های من فوق ا عدونستم خوشت میاد. انتخابمی -

چرخاند، مردمک در کاسه می طور که سر  را سمت اومانا همان

ی شیرین چرخاند و جلوی ش  شدن نیشش را گرفت. آندر، فناان قهوه

را جلوی روی او گذاشت و خود،  شت میز مقاب  مانا نشست. میز و 

ای سوخته بودند و این، با فضای چوبی رستوران ها به رن  قهوهصند ی

شان لوییکه در میز جای بسیار هماهن  بود. مانا نیم نگاهی به خانواده

 نشسته بودند انداخت و فناانش را جلوتر کشید.

 ! طفاً مقدمه چینی نکن آندریاپ -

ر  آندر از جدیت کالم او که بوی د خوری و سردی می داد،  بخند مغرو

را جمع کرد و صاف نشست. کمی با فناانش بازی کرد و بعد، آن را 

و متعاب به سیبک گلوی  ا چشم گرد کردطور داغ، سر کشید. مانهمان

پ او نگریست. از تصور رد شدن آن مایع داغ، از گلوی آندریاپ، احسا

نوای خود  سوزانده شده است. از همین رو، بزاق سرد کرد گلوی بی

ا  را کنار زد. با خود دهانش را قور  داد و با دمی عمیق، تعاب چهره

 گفت:
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 اغ خورد ها!د -دیوانه! داغِ -

ا  قرار داد و بعد، دستش را در معرض بخار رقصان قهوه چندبار  لک زد

ا  گرما دهد. آندر، فناانش را روی  یش تا کمی به دستان یخ زده

جا شد. دستانش را روی دستی کوچک سشید قرار داد و در جایش جابه

 میز درهم قالب کرد و خیره به سطح تمیز میز گفت:

 اوضاع  یچیده شده مانا. -

 م ریز کرد و  س از اندکی مکث آرام گفت:مانا با شک چش

 خب؟ توضیح بده! -

آندریاپ که با  ایش روی کف چوبی رستوران ضرب گرفته بود، کالفه 

 ومشغول خاراندن  یشانی ا  شد. مانا خسته از صبر کردن، دمی گرفت 

قاشق کوچکش را در محتوای فناان به حرکت در آورد. آندریاپ دست 

 شت و مستأص  گفت:ا  بردااز سر  یشانی

 بهت بگم. تونم دربار  چیزینی مانا. نمیباید درک ک -

ند و مانا، به محض شنیدن این کالم از جانب آندریاپ، اخم بر چهره نشا

ی آندریاپ، چشم غره رفت و تند سر باال برد. خیره در نگاه درمانده

 گفت:

 ره کردی؟!تونی؟! من رو مسخگی نمیبجا اومدی که ی؟! تا اینچیعنی  -

 آندر انگشتانش را الی موهایش برد و بعد، سر  را باال گرفت.

کنم باید خوام بگم. حس میست. میگو  کن! قضیه واقعاً محرمانه -
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بدونی. از وقتی فهمیدم تا همین  حظه مدام تصمیم دارم که تو رو در 

 . …جریان بذارم و ی

 داد: خود  را جلو کشید، صدایش را  ایین آورد و ادامه

 کنم درک کن!تونم! خواهش مینمی -

ای از اخمش نکاسته بود، مانند آندریاپ خود  را جلو کشید مانا که ذره

 و با و وم  ایین صدایش گفت:

 قدر سرّیه که من نباید از  خبر داشته باشم؟چی این -

 آندر عقب کشید و با دمی عمیق، سر به طرفین تکان داد.

 تونم بگم.نمی -

ای به میز کوفت و بدون بلند کردن صبی با کف دستش ضربهمانا ع

 صدایش غرید:

 آندریاپ! -

ا ، دندان بر دندان فشرد و عقب کشید. کمی با سکو  آندر و نگاه خیره

 با حرص با  ایش ضرب گرفت و بعد  رسید:

 به کریس مربوط میشه؟ -

شد. به  های مانای مردمکآندر نگاهی به اطرافشان انداخت و بعد خیره

 آرامی  لک بست و سر تکان داد که مانا، اندکی آرام شد.

 رف بزن! چی به کریس مربوط میشه؟ دشمن جدید  یدا کرده؟حخب  -

جا توانست همینآندریاپ در دوراهی گفتن و نگفتن گیر کرده بود. می
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توانست. خیال  اسخ دادن به سؤاال  مانا شود. اما نمیبرخیزد و بی

داد که سکو  کند. ممکن بود با همین اجازه نمی وجدانش، قلبش

خواست. سکو ، جان او را به خطر بیاندازد و عمیقاً چنین چیزی را نمی

 ی تأیید باز و بسته کرد.هایش را به نشانهاز همین رو، دوباره  لک

ثری از امانا، وارفته از چیزی که فهمیده بود، نفسش را بیرون داد. دیگر 

شد. صدایش را  ایین آورد و هره و نگاهش دیده نمیخشم و حرص در چ

 با د وا سی  ب زد:

 کی؟! -

 آندریاپ  ب بر  ب فشرد و ابروهایش را درهم  یچاند. سر به طرفین

 تکان داد و تکیه از صند ی برداشت.

 قدر بدونی کافیه.تونم بگم. خطرناکه! همیننمی -

ای به ساق  ای ا  ا ضربهمانا که بسیار مشتاق یافتن جواب سؤا ش بود، ب

 آندریاپ کوفت و غرید:

 کی؟ -

آندر چهره در هم کشید و خم شد. دستش را روی ساق  ایش گذاشت و 

 تشر زد:

 مانا! -

  رسیدم کی؟ -

ای به میز کوفت. عصبی آندریاپ عاصی و کالفه کمر صاف کرد و ضربه
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 گفت:

 باید قسم بخورم؟ -

 مانا  وزخند زد و تند گفت:

 خوری؟ به چی؟ چیزی هم وجود داره؟قسم ب -

 آندر کمی در نگاه او خیره شد و بعد با  حنی اندوهگین گفت:

 یه چیزی هست! -

 ای بعد مصمم ادامه داد:ثانیه

تونم ای که بین من و مادرم وجود داشت، نمیسم به عشق و عالقهق -

 بهت بگم مانا.

 ی مانا نا ید:زدهدر مقاب  نگاه خیره و ما 

 کن! درک -

شان در هایی که از میز جلویی س از این سخن، بر خالف صدای خنده

 یچید، سکو  سنگینی میانشان شک  گرفت. هر کدام، گوششان می

 غرق فکری! گویی آرامش بر آنان حرام شده بود.

 مانا با قسم او  وفی کشید و گفت:

 بسیار خب! -

ی زه کرد که متوجهبا ذهنی آشفته فناانش را برداشت و کمی از آن را م

کرد و قصد داشت تا زمانی که اعتدال دمایش شد. احساپ گرسنگی می

به خانه برسد تحم  کند. با فکری که ناگه به ذهنش خطور کرد، ته 
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فناانش را هم نوشید و آن را روی  یش دستی کوچک سشید قرار داد. 

 اخمی مشکوک به ابرو نشاند و گفت:

 تا روتنبرگ اومدی تا همین رو بگی؟ همه راه از اشتوتگار این -

 آندریاپ نگاهی به اطراف انداخت و گفت:

 نه! -

 مانا کناکاو و منتظر نگاهش کرد که آندر ادامه داد:

 باید بریم جایی! -

 مانا متعاب با تکان سر   رسید:

 کاا؟ -

طور که آن را به میز نزدیک آندر آرام از روی صند ی برخاست. همان

 اد:کرد  اسخ دمی

 کلیسای سنت مریم! -

 مانا که ایستادن او را دید، از جای برخاست و  رسشگر گفت:

 بری کلیسا؟ تو؟! خوای روز یکشنبهاقعاً میکلیسا؟! و -

 تفاو  گفت:بی وی چشم گرداند آندر مردمک در کاسه

 منتظرمونه. جا کاری ندارم. یکین اونمعلومه که م -

 به ادامه دادن وا داشت:نگاه منتظر و گیج مانا، او را 

 ر امنیتی.بهم اعتماد کن! کنار من د -

مانا نفسی گرفت و سری تکان داد. نیم نگاهی به دشت سرسبز روتنبرگ 
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انداخت و سشس، کیف دستی کوچکش را از روی میز برداشت. هم قدم با 

ی تلخ و شیرین، از آندریاپ،  س از حساب کردن همان دو قهوه

 سمت ماشین آندریاپ گام برداشت.رستوران خارج شد و 

نگاهش، روی تکه کاغذی متوسط، اسیر شده میان برف  اک کن و 

ی ماشین قف  شد. آندریاپ، اخم ظریفی به ابرو نشاند و برگه را شیشه

ی خو  خط و ی کا و  ماشینش، نوشتهبرداشت. تکیه داده به  به

 خوانای رو آن را خواند.

 عزیزم. بازی اصلی داره شروع میشه -

های نزدیک بین ضعیفش، مانا سر  را نزدیک کاغذ برد و با همان چشم

 نوشته را زیر  ب خواند. متعاب و د وا س، نگاه مشکوکی به اطرافش

شد انداخت و آب دهانش را قور  داد. در آن حوا ی، کمتر کسی دیده می

را ش که در حال قدم زدن و گذراندن اوقاتش باشد. از سرمای هوا، دستان

اپ در دو جیب کا شنش فرو کرد و خیره به رخ متفکر و اخم آ ود آندری

 گفت:

 رسه.طور به نظر نمیی که کنار تو امنیت دارم؟ اینمطمئن -

ای ای به او رفت و کاغذ را مچا ه کرد. آن را گوشهآندریاپ چشم غره

ف  نامعلوم انداخت و دست به درون جیب  شت شلوار  برد. با سوییچ، ق

 شین را گشود و گفت:ما

 خوان ما رو بترسونن.فقط می -

مانا اما به این سخن باور نداشت. در این دوازده روز، چیزهایی دیده و 
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دید. با نشستن آندریاپ در شنیده بود که دیگر هیچ تهدیدی را  وچ نمی

ماشین، از جلوی کا و  گذر کرد و خود را به درب سمت شاگرد رساند. 

روی صند ی نرم و سیاه ماشین نشست و آندریاپ،   س از گشودن آن،

 ماشین را به حرکت در آورد.

اندیشیدند، منتهی آندریاپ سعی هر دو، دقیقاً به محتوای برگه می

ش داشت به روی خود نیاورد و از همین رو، موسیقی نوستا ژیکش را  خ

 اد.کرد و خود را مشغول دید زدن مسیر سرسبز و با طراو  جاده نشان د

 مانا، چشم از مسیر گرفت و به آندر دوخت.

 قراره کی رو ببینیم؟ -

 آندریاپ، اندکی صدای  خش را کاهش داد و گفت:

 کنم.وقتی برسیم بهت معرفیش می -

ای به بازوی او کوفت. آندر مانا معترضانه نوچ کرد و با  شت دست، ضربه

رو به رو متعاب نیم نگاهی به او انداخت و با دیدن ماشینی که از 

خیال  اسخ دادن شد. آرام و محتاط، در آن مسیر باریک از آمد، بیمی

 ا  گفت:کنار ماشین گذر کرد که مانا با همان نگاه خیره

 اآلن معرفیش کن! -

اعتمادی او، چشم تیز کرد و  ا روی گاز فشرد. آندریاپ کفری از بی

 عاصی گفت:

خوبی برای نگفتن داشته  کنی مانا؟ شاید د ی چرا بهم اعتماد نمی -

 باشم.
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ای خیرگی،  ب از  ب مانا مسکو  و اخمو به او خیره شد.  س از دقیقه

معطلی، صدای آهن  را افزایش داد و همزمان گشود که آندریاپ بی

 گفت:

 ه هیچ سؤا ی  اسخ داده نمیشه!بتا اطالع بعدی  -

ی، از او رویسشس، با جدیت به مسیر  یش رویش نگریست. مانا با تر 

 چشم گرفت و دست به سینه شد. در خود غر زد:

 شعور!بی -

ی آهن ، دست دراز نمود و آن را کم سشس، عصبی از صدای آزاردهنده

ای برای او نازک تفاوتی آندریاپ مواجه شد.  شت چشمیکرد که با بی

کرد و بعد، دوباره دست به سینه قالب نمود و رویش را سمت شیشه 

 گرداند.

ای سنت مریم، چون کاخی باشکوه و مال  بود که عظمتش، چشم کلیس

ا ، های نمای بیرونیها و تام  گریزد. شلوغ کاریای را میهر بیننده

ها و داد. مانا، نگاهش را از روی  نارهنشان از فخرفروشی معمارانش می

شدند های آن گرفت و به کسانی که وارد  میرن  صدفی رن  دیواره

توجه به کلیسا و خیره به رهگذران اطرافش آندریاپ، بینگریست. 

 خطاب به مانا گفت:

 جا بمون! من میرم داخ  یه سری بزنم.تو همین -

 ت:مانا نگران از بابت آن تهدید، مانع قدم برداشتن او شد و تند گف

 صبر کن! بهتره با هم باشیم. -
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خواست ابتدا میآندریاپ نیز از بابت تهدید نگران بود. به همین خاطر 

ن خود  داخ  شود و سر و گوشی آب دهد تا از ایمن بودن فضا، اطمینا

طور بود که اگر مانا را همین بیرون میان این حاص  کند. در نظر  این

ی نفی تکان داد و جمعیت بگذارد، بهتر است. مصمم، سری به نشانه

 گفت:

ت  یام دادم بیا به جا بمونی. هر وقتیرم. تو بهتره همینمنه! اول من  -

 داخ !

دچار  مانا قصد مقاومت و اصرار داشت اما نگاه  ر تحکم آندریاپ، او را

ورود  تردید کرد و سراناام، بالتکلیف و گیج در جای خود باقی ماند. با

هایی بر هم فشرده و د ی  ر تشویش، آندریاپ به داخ  کلیسا، با  ب

خت و متوجه شد که چیزی چرخید و نفس گرفت. نگاهی به ساعتش اندا

 ی ظهر نمانده است و عایب، هم گرسنه بود هم خسته!تا ساعت سه

 کالفه نوچ کرد که خانمی جوان با رویی  ریشان و آشفته، با نگاهی

نش خیس و دستانی  رزان به او نزدیک شد و بازویش را در میان انگشتا

 گرفت.

 ؟خانم! خانم دختر من رو ندیدید -

ی زن گذراند و بعد ی هراسیدهه شکاکش را از روی چهرهمانا متعاب نگا

 آرام گفت:

 دخترتون؟ مشخصاتش چیه؟ -

ا ، هم تراز با مانا بود، بزاق زن که با قد صد و هفتاد سانتی متری
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دهانش را قور  داد و دستی به چشمان خیسش کشید. دستش را تا 

 ارتقاعی معین از سطح زمین نگاه داشت و گفت:

رسن و یه کمرمه. موهای طالیی زیبا  تا  شت کمر  میقد  تا  -

 سرهمی جین تنشه.

 دستش را به اطرافش گرداند و ادامه داد:

 انم! خانم دخترم رو ندیدی؟خکرد. من فقط... جا داشت بازی میمینه -

تفاو  باشد، نگاه نگرانش را توانست نسبت به آن زن بیمانا که نمی

های مذکور و به دنبال دخترکی با نشانیهمچون او به اطراف گرداند 

 گشت.

 دونم. راستش اصالً تمرکز ندارم.نه، نمی -

 زن دست او را محکم تر گرفت و ملتمسانه گفت:

یی ست! اگه کسی بالکنید که  یدا  کنم؟ اون فقط یه بچهمک میک -

 . …سر 

اگر دانست که ا  گرفت. مانا میا ، ماال ادامه دادن را از حنارهگریه

کرد و ها عذاب وجدان رهایش نمیدرخواست کمک او را رد کند، تا مد 

یافت. در حال حاضر، به تنها چیزی که می هایش  ایان نمیخودخوری

 ند.اندیشید، این بود که کمکی به زن بکند و دخترک را به مادر  برسا

گر جن  میان عق  و نگاه  رتردیدی به درب کلیسا انداخت و نظاره

نش شد. سر به سمت زن چرخاند و کمی به نگاه  ریشان او وجدا

 نگریست. با آشوب سر تکان داد و گفت:
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 باشه. -

 هایش برق افتاده بودند،  بخند خشنودی زد و گفت:زن که چشم

 ممنون. -

 با هول و وال  بخند  را جمع کرد و سریع گفت: 

 جا نیست.م. اینمن همه،ی کلیسا رو گشت -

 نا که هیاان به قلبش رسوخ کرده بود گفت:سشس خطاب به ما

اید توی خیابون گم شده و نتونسته راه برگشتش رو  یدا کنه. من... ش -

های  شت گردم. تو هم  طفاً خیابونهای این سمت رو میمن خیابون

 کلیسا رو بگرد!

ها رفت که مانا نیز، تر از مانا، سمت خیابانمانا سر تکان داد و زن، سریع

ر زد و گرفت و نگاهی به کلیسا انداخت. با تردید فراوان، آن را دونفسی 

 موبایلش را در دست گرفت. برای آندریاپ نوشت:

 کار  تموم شد زن  بزن! -

ا  را به درون کیفش بازگرداند. سر بلند کرد  س از ارسال  یام، گوشی

و ای در سر  نواخته شد ای، جرقهو خود را در  شت کلیسا یافت.  حظه

ای به او نداده است. اگر دخترک را به او یادآوری کرد که زن، شماره

کرد؟ حتی نام دختر را هم گونه با مادر  ارتباط بر قرار مییافت، چهمی

 افزود!دانست که الاق  صدایش کند. این، بر تب و تاب قلبش مینمی

آب دهانش را قور  داد و در زیر آسمان عصرگاهی اشتوتگار ، نگاه 
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دقیق و ریز  را به دنبال دختری با قد متوسط، موی طالیی و سرهمی 

جا کرد و نگاهی جین به اطراف گرداند. کالفه، کیفش را در دستش جابه

های آن سر خیابان انداخت. با فکری که به سر  زد، قصد کرد از به خانه

خیابان گذر کند که ناگه، دستی سرد و مردانه روی دهانش فشرده شد و 

را به عقب کشید. مانا، شوکه و وحشت زده به سرعت با چشمانی گشاد  او

شده انگشتانش را دور ساعد مرد حلقه کرد و سعی بر برداشتنش 

ا  توسط فشار آن دست در دهانش خفه گذاشت. فریادهای دخترانه

 کردند.شدند و چندان صدای بلندی ایااد نمیمی

زد و سعی شت. دست و  ا میای تا قا ب تهی کردن ندااز ترپ، فاصله

می کرد با چن  و ناخن کشیدن خود  را رها کند اما کاری از  یش 

برد. مرد، برای خالص شدن از شر تقالهای او، با خشونت کمر نمی

های بدنش را دفع کرد. مانا که هر  حظه بر باریکش را گرفت و تکان

ن شد، جنب و جوشش را بیشتر کرد که ماشیوحشتش افزوده می

مشکین رنگی، رو به رویش متوقف شد. هنگامی که مرد قدمی سمت 

ی همان قدم، مانا را هم جلو برد، دخترک، با ماشین برداشت و به واسطه

ا ، بیش از  یش جیغ کشید روی رن   ریده و چشمان گرد و هراسیده

ای دهان او را رها کرد و با دست خیسش، و دست و  ا زد. مرد،  حظه

 گشود. درب عقب را

مر  مانا از همین فرصت کوتاه، نهایت استفاده را برد و در حا ی که ک

 اسیر دست قدرتمند مرد بود، بلند و از ته جان فریاد کشید:
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 کمک! -

ای محکم به داخ  ماشین  ر  کرد و مرد اما، به سرعت او را با ضربه

معطلی در کنار  نشست. درب را بر هم کوفت که خود، فوری و بی

ای که بر تن داشت،  ا روی نده، با همان عینک دودی و کت طوسیران

ش گاز فشرد و حرکت کرد. مانا، مسکو  و مبهو ، ترسان و  رزان نگاه

ای که در دو طرفش نشسته و کت و شلوار را از روی دو مرد گنده

ا ، به کسی مشکین  وشیده بودند گذراند و با گلوی خشک و خراشیده

 د نشسته بود زل زد.که روی صند ی شاگر

که سر به سمت مانا بچرخاند، نگاهی به ساعت مچی هلمو  آنمرد، بی

 سین خود انداخت و محکم و قاطعانه  ب زد:

ی خوبی کشیم. اما تو طعمهتأسفم که همیشه  ای تو رو وسط میم -

هستی مانا. هر دو بازیکن این بازیِ خطرناک به خاطر تو توی دام 

 میوفتن.

شنیدن صدای آشنای آقای ایکس، به خود  رزید و در شوک فرو  مانا، از

رفت. چندباری به قصد گفتن کالمی کوچک دهانش را باز کرد اما زبانش 

توانست بگوید. با بلند شدن صدای زن  بند آمده بود و هیچ نمی

ی کیفش کرد که بند آن در ا  را حوا هموبایلش، چشم های گشاد شده

که دستش را دراز کند و فشرده میشد. از این ا دست مرد سمت چشی

هراسید. ترسید. از این مرد غول تشن میا  را بیرون بکشد میگوشی

مرد، با اخمی که میان ابروهایش قرار داشت، با خشونت زیپ کیف را 



 

 

 WWW.98IA3.IR 506 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

 گشود و موبای  را از آن بیرون کشید.

 آندریاسه! -

 استیو  بخندی زد و با مکث گفت:

 !بنداز  بیرون -

ز اای  را مرد، شیشه را  ایین داد و در مقاب  نگاه حیران مانا، کیف و موب

 ماشین بیرون انداخت. مانا هینی کشید و دست دراز کرد که مانع آن

ه در کشود اما دیر شد و این، نگاهش را درمانده کرد. عصبی از موقعیتی 

ان دند آن بود، با وجود تمام ترسی که در تنش جریان داشت، دندان روی

سابید و ناگه، دست سمت موهای ژل خورده و مرتب استیو دراز کرد، 

ی دردمند استیو، ها را میان انگشتانش گرفت و کشید. صدای نعرهآن

دانست که تاوان این توجه سه مرد دیگر را به مانا جلب کرد. مانا می

قدر عصبی بود که دهد اما آنکار  را در همین  حظا   س می

ا  را بر سر استیو خا ی کند. بنابراین، قب  ، تمام دق و د یخواستمی

ای بر گردنش بکوبد، با نیروی بیشتر که مرد سمت راستش، ضربهاز آن

 ی آخر غرید:موهای استیو را کشید و در  حظه

 عوضیِ  ست فطر ! -

ای ی دخترانهی خفهبا درد عمیق و شدیدی که در گردنش  یچید، نعره

ا  آزاد کرد و انگشتانش را از الی موهای های بر هم فشردهاز الی دندان

کرد دستان مانا را کنار بزند بیرون هایش سعی میاستیو که با دست

کشید. استیو، با آزاد شدن موهایش، نفسی گرفت و  وست سر  را 
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هو  دخترک در آغو  ماساژ داد. با اخم سمت او چرخید و به  یکر بی

وخت. آب دهانش را قور  داد و همزمان با مرد سمت راستی چشم د

مرتب کردن موهایش، صاف نشست و با  وزخند، ناسزایی خطاب به مانا 

 بر زبان راند.

طور که آندریاپ، عصبی و کالفه از  اسخ ندادن مانا، با خشونت همان

گوشی خود را میان انگشتانش نگاه داشته بود، هر دو دستش را الی 

آمد  وان احوا ی، به رهگذرانی که دور کلیسا رفت موهایش برد و با  ریش

فرستاد که چنین کردند نگریست. هر  حظه، بر خود  عنت میمی

دانست که آن تهدید، در ای را از خود بروز داده است. باید میفکریبی

گذاشت و نباید چنین آسان شود. نباید مانا را تنها مینهایت واقعی می

ای که در گوشش  یچید، دستان او را از انهخورد. صدای مردفریب می

 ی قامت یواخیم شد.موهایش جدا کرد. به  شت چرخید و خیره

 رست بود. بردنش!خبری از  نیست! حدست د -

یواخیم، مردی جوان با بینی عقابی و مدل ریش بزی بود که قرار 

که  دیدار  با مانا و آندریاپ در کلیسا، این چنین بر هم ریخت. آندر

 گران و آشفته بود، غرید:ن

  عنتی! -

 یواخیم که کا شن مشکینی بر تن داشت، جدی گفت:

خواد! باها  معامله کن! دوباره ه استیو زن  بزن و بفهم که چی میب -

 گناه رو به کشتن بدی.نباید یک آدم بی
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 با  حن تندی گفت: وای به او رفت آندریاپ چشم غره

کردی افتاد. اگه به حرفم توجه میمیناق اگه به خاطر تو نبود این اتف -

 . …و

 یواخیم بلند و قاطعانه میان کالمش  رید:

شناسیش درست صحبت کن آندریاپ! ممکنه به ا کسی که نمیب -

 ضرر  تموم بشه.

ی نگاه ای، خیرهآندر  ب بر  ب فشرد و نگاه خشمگینش را برای دقیقه

با  انیت به او  شت کرد ومرموز و آبی رن  یواخیم نمود. سشس، با عصب

های کوبنده و محکمش، سمت ماشینش راه یافت. گویی که این گام

 بازی، قصد تمام شدن نداشت!

آندر، همزمان با زن  زدن به دوست هکر ، درون ماشین نشست که 

 صدای آن  سر جوان، در گوشش  یچید.

 م تن  میشه آندریاپ!اخیراً خیلی د ت برا -

 و نگران گفت: آندر با کالفگی تند

خوام و  کن! یادته بهت گفتم گوشی مانا رو هک نکن؟ اآلن میگ -

 ست.خوام بدونم کااموقعیتش رو برام  یدا کنی. می

زپ که مانند همیشه  شت سیستمش نشسته بود، با شنیدن صدای هول 

ی آندریاپ، به وخامت اوضاع  ی برد. دست از چیشس خوردن و دستشاچه

 صی دختر همسایه برداشت و جدی گفت:و دیدن تصاویر شخ
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ا  رو بگو! تا چند دقیقه،ی دیگه  وکیشنش رو برا  اشه. شمارهب -

 فرستم.می

ی مانا از آندریاپ، تماپ را قطع کرد و با سشس،  س از دریافت شماره

اخمی ظریف، مشغول کار  شد. آندریاپ، مضطرب بود. نگرانی و دل 

ای به آن که چه خواست  حظهکرد. نمیآشوبه، با روح و روانش بازی می

تواند سریع باشد و خواست تا میآید بیاندیشد. فقط میبر سر مانا می

 د.که دیر شود، مانا را بیابقب  از آن

 با ارسال  وکیشن به موبایلش،  بخند خشنودی زد و با تعاب گفت:

 جاست!هنوز این -

د و شبه موبایلش خیره  نگاهش را باال کشید و به اطرافش دوخت. دوباره

 زمزمه کرد:

 یه جایی همین نزدیکیه! -

از ماشینش  یاده شد و آن را قف  کرد. یک چشمش به  وکیشن بود و 

دیگری به مسیر  یش رویش. با اخمی ریز در وسط  یشانی متوسطش، 

گفت که به مانا رسیده خود را به  شت کلیسا رساند.  وکیشن، به او می

جای  -گفتند. با شک و آشفتگی، جاییز دیگری میاست اما شواهد، چ

ها گرداند و با خود خیابان را از نظر گذراند. نگاهش را روی ساختمان

ها باشد. بنابراین درست در همان گمان کرد که شاید در یکی از این خانه

ای درحال دویدن بود، ناگهان قدمی تند سمت خیابان زمانی که  سربچه

 به او برخورد کرد و نقش بر زمین شد. برداشت که  سربچه،
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ی درهم کشیده حواپ آندریاپ،  ر   سربچه شد. با دیدن چهره

ا  را گرفت و همزمان با بلند شده،ی او، با دستشاچگی دست کودکانه

 کردنش گفت:

 ن بچه! خیابون جای دویدن نیست!حواست رو جمع ک -

شتی مبا اخم و درد   سر، عصبی از این که مورد شماتت قرار گرفته بود،

بچه به شکم آندر زد که او، کمر خم کرد و دست روی شکم قرار داد.  سر

 ب راند.با زبان درازی شروع به دویدن کرد و آندریاپ با خشم، ناسزا به  

ای، نگاهش روی نفسش را فو  کرد و به آرامی صاف ایستاد که  حظه

در حافظه،تش  سر جوانی با موهای فر قف  گشت. چشم ریز کرد و 

وجو نمود. مرد مو فرفری، روی آسفا ت کنار جدول زانو زده بود و جست

کرد. نگاه آندریاپ، روی کیف چرخید. کیف کیف و موبایلی را بررسی می

آمد. حتی  سرک هم برایش دستی کوچکی که در نظر ، بسیار آشنا می

 آشنا بود.

رد و صدا ا ریزتر کهایش ربا شک، حدوداً بیست قدمی را جلو رفت.  لک

 زد:

 تی  شیک؟! -

ای  تی ، سر  را باال برد و به آندریاپ نگریست. به همراه کیف و موب

 مانا، خم زانوانش را صاف کرد و با جدیت گفت:

رسته. تو هم باید آندریاپ  یشر باشی.  سر کتابدار دانشگاه و دوست د -

 مانا افخمی!
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لی که در دست تی  بود آندر شکاک و جدی سر تکان داد و به وسای

ا  رساند. به قدری که از شکاکیت نگاهش ا ، یارینگریست. حافظه

ر و رو کاسته شد. دست دراز کرد و کیف مانا را از چن  تی  قا ید. با زی

 کردن کیف، با نگرانی و قلبی تشنده  ب زد:

 کیف ماناست! -

 ود دوخت.بای که در دست تی  نگاهش را به گوشی

 وشیشه!اون هم گ -

 کمی به روی نگاه تی  مکث کرد و بعد، عصبی قدمی سمت او برداشت و

 غرید:

 کار کردی؟با مانا چی -

 تی  اخمی کرد و محکم گفت:

باری که دیدمش همراه تو بود. وقتی که داشتید از ما جدا خرینآ -

 شدید.می

ی آندریاپ کوفت و ی قاب طوسی موبای  مانا را به تخت سینهگوشه

 ادامه داد:جدی 

کار کردی! اگه بالیی به سر  بیاری س تو باید بگی که با مانا چی  -

 شک نکن که تاوانش رو  س میدی.

ا  را دور گوشی مانا آندریاپ دندان روی دندان سایید. انگشتان مردانه

حلقه کرد و با شد ، آن را از دست تی  کشید. تی  ابتدا مقاومت کرد 
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ا  قدم ستش رها شد. آندریاپ با نگاه غرندهاما در نهایت، گوشی از د

ی چند سانتی متری از صور  جوان دیگری سمت او برداشت و در فاصله

 تی  آرام غرید:

 بهتره نگران خود  باشی. -

ای به تی  کوفت و از کنار  گذشت. با ی محکم و عمدیسشس، تنه

 ود، به هایی محکم، بلند و عصبی. تی ، دستش را مشت کرد و اخم آقدم

 رفتن او نگریست. صدای همیشه حاضر در گوشش گفت:

 ای بگیر!زنه! انگشت اتهامت رو سمت دیگهندریاپ به مانا صدمه نمیآ -

ان تی ، کالفه چن  به موهایش انداخت و با چشمانی بسته، در آن خیاب

 خلو  که سکوتش، آرامش برانگیز بود گفت:

 بسیارخب! -

ت به کمر، به مسیر رفتن آندریاپ سشس، نفسش را فو  کرد و دس

 چشم دوخت.

*** 

ای که سمتش ی کرمیاز شد  سرما،  توی نازک و رن  و رو رفته

 انداخته بودند را به دور خود  یچیده بود و مدام، بازدمش را سمت

کرد تا تنش را اندکی گرم کند. بوی کهنگی، ی خود رها میسینه

خوشش  به این بو عالقه داشت و کهمشامش را  ر کرده بود. با وجود آن

هایش را هم به درد آمد، اما سرما به قدری زیاد بود که استخوانمی

 کرد.تشنج میمآورد و این، اعصابش را می
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ای روی کف عصبی، دندان روی دندان سایید و سعی کرد به گونه

کرد. ای نمیتر شود، اما باز هم فایدهسیمانی اتاقک خا ی بنشیند که گرم

ب به خشمگین،  تو را از دور خود کنار زد و از روی زمین بلند شد. خطا

 نگهبانی که  شت درب ایستاده بود عصبی فریاد کشید:

 ها!خوره احمقنمی ی من به دردتونخواید از سرما بمیرم؟ یخ زدهیم -

ی اتاقک کوفت و از با نگرفتن  اسخ، بغض کرده و عصبی  گدی به دیواره

ی طور که در کاسهایش را چن  زد. قدم رو زنان، همانروی شال، موه

 هایش اشک جمع شده بود نا ید:چشم

 کردم! غلط کردم وارد بازی شدم. تمومش کن! خدایا غلط -

طور که وسط با صدای بدی که باز شدن درب فلزی ایااد کرد، همان

 اتاقک ایستاده بود سمت درب چرخید. فردی با هیک  زنانه، به داخ 

هره اق  ر  شد و  س از آن، نگهبان درب را برهم کوفت. مانا، با د ات

قدمی به عقب برداشت و مشکوک، در آن فضای نیمه تاریک به هیک  

، زن نگریست. آب دهانش را قور  داد و برای کاهش ضربان باالی قلبش

دم گرفت. زن، با فکی فشرده و اخمی غلیظ، از روی زمین برخاست و 

 ا  کشید.های خونیرنگش را به  ب آستین ژاکت آبی

کرد تا ببیند آن زن، در این حرکت، فقط نظاره میمانا مسکو  و بی

ا  را دور اتاق خواهد. زن، نگاه عصبیاتاقک خا ی و نیمه تاریک چه می

 ا  بلند گفت:چرخاند و روی مانا متمرکز شد. با  حن محکم و عصبی

 تو! -
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م و به دیوار چسبید که سرمایش، تما مانا قدم دیگری به عقب برداشت

ه کتنش را در آغو  گرفت. زن کمی تمرکز نگاهش را افزایش داد تا آن 

او را شناخت.  وزخندی زد و سری به تأسف تکان داد. آرام و کرخت 

سمت  توی افتاده بر زمین رفت و با برداشتن آن، در سه کنج اتاق 

خورد  ا آرام تا روی زمین سرنشست و  تو را روی  اهای خود انداخت. مان

رسید خیره شد. با تر به نظر میی زن که حاال کمی واضحو به چهره

ای که در سر  خورد، با صدای  رزانی که به سبب سرما ایااد جرقه

 شده بود، مبهو  و حیر  زده  ب زد:

 شناسم!من تو رو می -

 ا  گفت:زن، نیشخندی زد و با نگاه خیره

 تونی سوزان صدام کنی.! میسوزان آنتونلی -

مانا که حال فهمیده بود چه کسی  یش چشمانش است، با هیاان و 

تر حیر  کف دستش را روی کف سیمانی و سرد اتاق گذاشت و صاف

 نشست. تند گفت:

 . …گه نه؟ اگهمتو از افراد کریس هستی.  -

 با  حن و نگاهی امیدوار ادامه داد:

کنه. اون که کریس به زودی  یدا  می جایی معنیش اینهاگه تو این -

 تونه من رو هم ناا  بده.می

را  سوزان به خوشحا ی و امیدی که در  حن مانا بود  وزخند زد. نگاهش

 تمسخرآمیز از روی او برداشت و به انگشتان خود دوخت.
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دونه که من گذرونه. نمیون اآلن داره با دوست دختر  خو  میا -

 جام.این

ی سوزان،  بخند  را جمع کرد و با نگاهی درشت از گفتهمانا حیران 

، شده، سعی بر هضم کردن حرف او گذاشت. سوزان که سکو  مانا را دید

 ت:هایش را به سمتش کشاند و گفمردمک

کنم.  س به نفعمه که  یدام ر حال حاضر دارم از خود کریس فرار مید -

 نکنه.

چارگی وا یبخامو  شده بود، با  بارهمانا که نور امید درون قلبش به یک

د رفت و نگاه نمگینش را به سوزان دوخت.  حنش، عاری از آن همه امی

 بود.

 جایی؟ س تو چرا این -

 سوزان کمی مکث کرد و بعد، با تلخی و خشم گفت:

 ها بگیرم.خواستم انتقام اریک رو از این وحشیمی -

در آتش سوزی کشته مانا، اطالعا  ذهنش را سر و سامان داد. اریک 

ست، شده بود. اگر سوزان برای گرفتن انتقام اریک، سراغ استیو آمده ا

 بدین معناست که آتش سوزی هم به دست استیو و احتماالً  سر  متیو

د. ایااد شد. عصبی و د گیر، دندان بر دندان فشرد و دستش را مشت کر

 د و گفت:اا  را به سوزان دهای درهم گره خوردهنگاه تیز و اخم

شک  آقای ایکس با کریس چیه که اول دختر  رو دزدید و حاال م -

 خواد بهش ضربه بزنه؟می
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مویش را از  شت به هایش، سر بیسوزان نفسی گرفت و با بستن  لک

 دیوار سرد اتاق چسباند.

 داره انتقام ی کریس و زن استیو.ها کار آنابله  خواهرخوندهی اینمهه -

 گیره. اون بود که  وسی رو به ویالی کریس برد.مرگ  در  رو می

ی را  حظه چیزهای -خشم مانا، جای خود را بهت داد. دخترک،  حظه

فهمید که توان هضم کردنشان را نداشت. آخر خواهرخوانده از کاا می

ی  یدایش شد؟! همسر آقای ایکس؟ همسر راهنمای بازی، خواهرخوانده

 کریس بود؟

 ر  را روی زانوانش گذاشت. دستانش را به دورنفسش را فو  کرد و س

 ساق  اهایش حلقه کرد و با چشمانی بسته نا ید:

 دارم روانی میشم. -

شد. به قدری سرد با وجود کا شنی که به تن داشت، باز هم سرد  می

کردند. سکو  سنگینی هایش هم درد میکه حاال دیگر استخوان

قاب  شدن درب، سر هر دو که در ممیانشان رخ داده بود که با صدای باز 

ی قامتی زنانه در دیگر نشسته بودند، سوی درب چرخید. ابتدا، سایهیک

های گرم  اشنه دار ، چهارچوب درب نمایان شد. سشس زن، با چکمه

هایش قدمی به داخ  برداشت و دست به کمر نهاد. با  بخندی کنج  ب

 خیره به مانا گفت:

 بینمت.خوشحا م که دوباره می -

ای بود که کریس به دانست دیدار او شان، در آن متروکهمانا که نمی
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زنایر کشیده شد، آرام به کمک دیوار از جای برخاست و آب دهانش را 

قور  داد. زن، سر چرخاند و به سوزان خشمگین نگریست.  بخند  را 

 افزایش داد و گفت:

 ها حس خوبی بهم میده.دیدن بازنده -

می ن بر دندان سایید و با نگاه تیز ، سریع ایستاد و قدسوزان، دندا

ا  را سمت تهاجمی سمت زن برداشت که زن با خونسردی نوک اسلحه

که از سفتی مشتش و او نشانه گرفت. سوزان با دیدن اسلحه، بدون آن

 نگاه تیز  بکاهد، در جای متوقف شد. غرید:

 وده!زبرای تعیین برنده و بازنده  -

 د کرد و با  بخند گفت:زن  لک گشا

 ها همیشه برنده هستیم.خب، ما کورو ونی -

سشس، ماشه را کشید و تیر، درست در وسط  یشانی سوزان نشست. با 

اکو شدن صدای شلیک گلو ه در اتاقک کوچک، قلب مانا خود را در 

ی تن  جمع کرد و تشیدن را از یاد برد. مانا، با بدنی ای از آن سینهگوشه

ده و خشک شده، با نگاهی درشت و زبانی که به سقف دهانش منقبض ش

جان سوزان چسبیده بود، چن  به دیوار انداخت و خیره ی سقوط تن بی

توانست به قلبش فرمان قدر شوکه شده بود که حتی نمیشد. مغز ، آن

 ی فعا یت دهد.ادامه

وی ا  را  ایین برد و نفسی گرفت. با  بخند خونسرد  سآناب ، اسلحه

رسید ا  که بیشتر ترسناک به نظر میمانا چرخید و با مهربانی ساختگی
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 گفت:

ازی وقتی جا ب میشه که دو تا کورو ونی مقاب  هم قرار بگیرن. ب -

 درست نمیگم عزیزم؟

رزان،  مانا با سست شدن زانوهایش، ناگه تا روی زمین سر خورد و با تنی 

کرد! ای ناگهانی عاد  نمیهوقت به این قت ی سوزان شد. هیچخیره

 آناب ، ابرویی باال انداخت و گفت:

روانی  -کنه چون معتقده جن  روحیرادرم معموالً مقدمه چینی میب -

 . …زجرآورتر از جن  جسمیه! و ی من

 خندید و ادامه داد:

 کنم.بن ! تمومش می -

ای که در سر   یچید، تازه به یاد آورد که نفس مانا با احساپ خفگی

 -ا  را آزاد کرد و تندکشد. از همین رو، با شد  نفس حبس شدهنمی

اند و تند به دم و بازدم گرفتن افتاد که همین امر، اکسیژن به مغز  رس

د. در نتیاه، قلبش هم از آن حا ت در خود فرو رفته، اندکی بیرون آم

ا  ریخت. از سوزان چشم گرفت و به آناب  قطره اشکی روی گونه

 اب ، شانه باال انداخت و گفت:دوخت. آن

 اون یه زن اضافی بود. -

دید. به سکو  کردن ادامه داد. از مانا که او را غیر قاب   یش بینی می

خبر، مورد اصابت تیر او قرار گیرد واهمه داشت و همین این که ناگه و بی

انداخت. آناب ،  بخند  را جمع کرد و دمی ترپ، بدنش را به رعشه می
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 با جدیت گفت:گرفت. 

 بلند شو! -

، تحکم صدایش، مانا را ناخودآگاه مابور به اطاعت کرد. از همین رو

که جرئت مخا فت داشته باشد، بلند شد که آناب  با سر به بیرون آنبی

 اشاره کرد و گفت:

 راه بیوفت! -

ی او که در آن تاریکی، ا  را از روی چهرهمانا، نگاه  رزان و هراسیده

اشت قاب  تشخیص نبود  غزاند و بعد، آرام و محتاط قدمی برد چندان هم

ه سمت که آناب  کالفه از کندی او، جلو رفت و بازویش را گرفت. او را ب

 درب ه  داد و بلند گفت:

 تر!ختر! سریعمن زیاد مهربون نیستم د -

فشرد و چشمانی که از اشک  ر شده مانا با بغضی که گلویش را می

هی به سوزان انداخت و قدم آرام دیگری سمت درب بودند، نیم نگا

 طور که بابرداشت که آناب ،  وفی کشید و دوباره بازوی او را گرفت. همان

کشاند رفت و مانا را به دنبال خود میا  راه میهای بلند و کوبندهقدم

 غر زد:

 هام اضافه کن!صبری رو هم به ویژگیبی -

شد از ردمند ، به دنبال او کشیده میبه همراه مانایی که با بازوی د

 کنار نگهبان گذشت و محکم، با اشاره به جسد سوزان گفت:

 ها  تأمین شد!غذای س  -
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کردند گرفت و به نیم مانا، نگاهش را از راهروی طویلی که آن را طی می

گونه شباهتی بین او و کریس نبود و این رخ جدی آناب  نگریست. هیچ

آمد. چرا که از یک خون نبودند. اما از  حاظ در نظر  منطقی می

 رفتاری، گویی که هر دو از آن  در تأثیر گرفته بودند.

کوبید های کیبورد میکمهدتند به روی  -آندریاپ، خطاب به زپ که تند

و از  شت آن عینک هری  اتری، به اطالعاتی که روی مانیتور  به 

 نگریست گفت:آمد مینمایش در می

 باقی مونده؟قدر چه -

طور که با ی اینتر را زد و تکه چیشسی در دهان گذاشت. همانزپ دکمه

 کرد  اسخ گفت:نم دهانش آن را نرم می

 چند ثانیه،ی دیگه! -

امان قلبش را نداشت، نفس های بیآندریاپ که دیگر تاب تحم  تشش

ی ای بعد، با ظاهر شدن اِرورگرفت و منتظر به مانیتور خیره شد. دقیقه

بر روی صفحه، زپ با متوقف کردن جویدن چیشس، شوکه به مانیتور 

ی دیگر را هم کوبید  اما هیچ چشم دوخت. متعاب، چندبار چند دکمه

دانست آن ارور به چیز جز آن ارور  عنتی عاید  نشد. آندریاپ که نمی

 وی  یشانی نشاند و شکاک  رسید:ری چیست، اخم منز ه

 شده؟!چی -

روی  یشانی، رو  دیگری را امتحان کرد اما در نهایت، باز زپ با اخمی 

ا  را هم به آن ارور رسید. نفسش را بیرون داد و چیشس خورد شده
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 ایین فرستاد. با اخم و کالفگی سمت آندریاپ که در کنار او دستانش را 

 به میز گرفته و خم شده بود چرخید و گفت:

 رو زد!ه. نمیشه رد  باتری گوشیش رو در آورد -

د آندریاپ سر به سمت زپ چرخاند. خیره به آن نگاه طوسی، صاف ایستا

 و عصبی و تنش زا  رسید:

 یعنی چی؟! -

 زپ گفت:

داده. چون عنی استیو احتمال این که گوشیش رو هک کنیم رو میی -

ده فریمور گوشی غیر فعال شده میشه نتیاه گرفت که باتریش رو در آور

 ردیابیش وجود نداشته باشه. تا به هیچ طریقی امکان

 آندریاپ با خشم مشتش را بر میز کوفت و  شت به زپ، ده انگشتش را

 ا  غرید:های برهم فشردهدرون موهایش فرو برد. از الی دندان

 عوضی! -

ت. عصبانی، گلدانی که دم دستش بود را برداشت و آن را به دیوار کوف

ا یکه خورده کرد. زپ، صدای شکسته شدنش، آندریاپ را آرام و زپ ر

 خیره به گلدان آهسته گفت:

 یست! برای همینه که بهش میگن شکستنی!خب، مشکلی ن -

هایش را سمت آندریاپ چرخاند. در این ده سا ی که با سشس مردمک

هم رفاقت داشتند، آندرِ بیست و هفت سا ه را این چنین آشفته و 
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  ریشان حال ندیده بود. نفسی گرفت و جدی گفت:

ر عوض اآلن مطمئن شدیم که کار استیوه! انگار حدپ زدنش زیاد د -

 برا  سخت نبوده.

ون آندر از شد  گرما، به سرعت و خشونت هودی زرد خود را از تنش بیر

ی اتاق انداخت. درحا ی که ی کرمی گوشهکشید و آن را روی کانا ه

ش نتداد تا نسیمی ساختگی به کان میت -ا  را تکانتیشر  مشکی

 بوزد، یک دست به کمر گرفت و سمت زپ چرخید. جدی و تند گفت:

 تونی متیو رو  یدا کنی؟می -

 سید:ا  را باال داد و  رزپ ابروهای خرمایی

 چیزی از  داری؟ -

ه آندریاپ، سکو  کرد و در افکار  غرق شد. آن قدر زبان در کام نگا

ندارد. اما  داشت که زپ، مطمئن شد که او هیچ چیز از متیو در دست

ای که با دادن چرخشی به صند ی متحرکش، درست در همان  حظه

 سمت مانیتور چرخید آندر گفت:

 یه آدرپ دارم! -

قرار آندریاپ انداخت و سشس صاف زپ با حرف او، نگاهی به نگاه بی

ن نشست. با خود گمان کرد که اگر آدرپ متیو را داشت، چرا سری به آ

 ا زدن افتاد. آندر،  ور آندریاپ هم به دست زد؟ همین فکر، در سنمی

راه نگاهش را از روی زپ برداشت و هودی را از روی کانا ه چن  زد. هم

 با  وشیدن آن، گفت:
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فرستم. حواست به موقعیتم باشه. اگه دیدی دارم از درپ رو برا  میآ -

 گیرم سریع دنبا م کن.آدرپ فاصله می

 س از  مینان سری تکان داد و آندریاپ،زپ با دیدن نگاه منتظر او، با اط

 نگاهی قدرشناسانه، از اتاق خارج شد.

روی آ ارتمان روبه یندی رخ دهد، ساعتی بعدکه اتفاق ناخوشابدون آن

ت متیو از ماشین  یاده شد. زیر آسمان تاریک اشتوتگار  که ساعت هش

های کشید، سر بلند کرد و با خشم و جدیت، به  نارهشب را به رخ می

هایش روشن بودند و این یعنی، او درون واحد متیو چشم دوخت. چراغ

 آن است.  س از بستن درب ماشین و قف  کردن آن، با دستی که سوویچ

فشرد، درب آ ارتمان را ه  داد و البی را برای رفتن را در مشت خود می

 به سوی آسانسور طی کرد.

شده، زن  واحد را به  و فکی فشرده ی بعد، با صورتی سرخچند دقیقه

ای گشوده شد. نگاه صدا در آورد. طو ی نکشید که درب، توسط دختربچه

باره رن  شک و شوک به خود گرفت. اخمی که باز خشمگینش، به یک

 شده بود را دوباره کور کرد و گفت:

 متیو رو صدا کن! -

 های آندریاپ، به ترپ افتاده بود، آب دهانش رادختر که از دیدن اخم

 قور  داد و آرام  رسید:

 متیو کیه؟ -

آندریاپ نگاهش را از روی دخترک مو مشکی باال کشید و به درون خانه 
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دوخت. قدمی جلو رفت و درب را ه  داد که دخترک با ترپ عقب رفت 

 و جیغ کشید:

 مامان! -

مد و آزنی با موهای کوتاه دودی رن ، با هول و وال از آششزخانه بیرون 

 ده صدا زد:چشم درشت کر

 رزا ین! -

شد.  با دیدن مرد جوانی که تعاب نگاهش افزایش یافته بود، دچار د هره

ه برزا ین سوی مادر  دوید و  شت  ای او قایم شد که زن، نیم نگاهی 

 رز انداخت و سشس با ترپ خطاب به آندریاپ گفت:

 خوای؟جا چی میتو کی هستی؟ این -

اسیون خانه و دکور ه بود شک کرد.ای به جایی که آمدآندریاپ  حظه

ای بیش نبودند. کمی از اخمش گشود همان بود اما صاحبان آن، خانواده

 و با شک  رسید:

 جا بود. اینمتیو ساالمون! اون قبالً -

 زن آب دهانش را قور  داد و گفت:

 ی  یش خریدیم.المون؟! ما این خونه رو با وسایلش یک هفتهسا -

ا دریافته بود، ناباورانه به آن زن و دختر  آندریاپ که حقیقت ر

ها بن بست بودند، قدمی به که تمام راهنگریست و سشس، عصبی از آن

عقب برداشت و دندان بر دندان سایید. سوییچ را بیشتر در مشتش فشرد 
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و اخمش را کورتر کرد. قدم دیگری به عقب برداشت و سری به طرفین 

ین ناچار مانده است. عصبی و شد این چنتکان داد. باور  نمی

 خشمگین، همزمان با کوفتن مشتش به دیوارِ کناردستش بلند غرید:

  عنتی! -

های زن درجای  ریدند و ترسان، قدمی به عقب قلب دخترک و شانه

برداشتند که آندریاپ، با کالفگی بیرون رفت و تمام خشمش را بر 

طور، دانست چهیدانست چه کند. نمکوبش درب خا ی کرد. دیگر نمی

چنین دانست چرا اینمانا را ناا  دهد و از جانش محافظت کند. نمی

کند و چرا قلبش، یک دم آرام قراری میبرای دخترکی چون او بی

شود و چرا، ای از او غاف  نمیدانست چرا، فکر   حظهگیرد. نمینمی

را  دانست تا زمانی که اواین چنین برایش مهم شده است. تنها می

 شود.صحیح و سا م نیابد، آسوده خاطر نمی

ساعت، از ده شب گذشت. آندریاپ که از صبح  ب به غذا نزده بود، 

ا  را متر کرد. به بار خانهساعت اخیر، برای هزارمین همانند تمام این دو

شد، باز به اندیشید، به هر راه و روشی که متوس  میهر چیزی که می

وجو ین و چندبار در سندهای  در  جستخورد. چنددرب بسته می

کدام از کرد تا شاید چیز مفیدی از استیو و متیو بیابد  اما دریغ! هیچ

 توانستند کمکش کنند.ها نمیآن

معده درد که به جانش افتاد، دست از فکر کردن و قدم زدن برداشت. 

ی دیگر غذا سردرد  امان از جانش بریده بود و اگر تا چند دقیقه
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شد. از این رو، کالفه و خسته، سمت آششزخانه خورد، بیشتر هم مینمی

ای نان را آغشته به مربا اشتها، تکهای که بیرفت. درست در همان  حظه

ای از آن گرفت، صدای زن  موبایلش کرد و گاز کوچک و عصبی

برخاست. جویدنش متوقف شد و نگاهش به تندی سوی بیرون از 

 آششزخانه چرخید.

هایی ا ، با قدما روی میز رها کرد و همزمان با قور  دادن  قمهنان ر

ها رفت. موبایلش را برداشت عاول و تند، سراسیمه سمت میز میان مب 

 و به نام زپ نگریست. سریع  اسخ داد:

 چیزی  یدا کردی؟ -

 زپ جدی و قاطعانه  اسخ داد:

 .اآلن از کسی به اسم سانسوریا یک  یامک گرفت تی  همین -

 خیره به مانیتور نوشته را عیناً برای آندریاپ این چنین خواند:

ترین اراهلوارد صد و هفتاد و سه، اِل یازده هشتاد و هفت، بزرگک -

 که دیر بشه مانا رو زنده  یدا کن!ویالی سفید. قب  از این

 مکثی کرد و ادامه داد:

 فرستم.یانیه که مانا رو نگه داشتن.  وکیشنش رو برا  مآدرپ مک -

تی در د ش زنده شده بود، نفس آندریاپ که گویی نور امید گسترده

ا راحتی کشید و خود را روی مب  انداخت. آرناش را به  ایش و سر  ر

 به کف دستش تکیه داد و گفت:
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 باشه! صبر کن! سانسوریا کیه؟ -

دونم. نمیشه شناساییش کرد. اما بهتره عاله کنی. وگرنه تی  مین -

 لوم نیست!ا  واقعاً معرسه و نتیاهاز تو به مانا میزودتر 

تر شده بود، دم عمیقی اتالف وقت، با قلبی که حال آرامآندریاپ بی

ز گرفت و برخاست. از زپ تشکر کرد و تماپ را  ایان داد. سشس بعد ا

برداشتن همان نان گاز زده شده، سوویچش را در دست گرفت و به 

 شد. تندی، از آ ارتمانش خارج

هایی که با  بخندی آسوده، عمیق مارسلیا، نگاهش را به روی بچه

ای تر کرد.  لکی زد و به  وسیخوابیده بودند گذراند و  بخند  را مهربان

خت کودکانه و آرام، سمت ت -که در آغوشش خفته بود نگریست. آرام

ای که قبالً مح  خوابیدن ساموئ  بود و حال دیگر در آن، جا خا ی

 شد راه افتاد. آرام خم شد و  وسی را درون آن گذاشت. یک دستشنمی

ی بلند تخت گرفت و یک دستش را دراز کرد تا  تو را ی نردهرا به  به

 روی او بکشد.

 در همان  حظه، صدای کریس، درست در  شت سر  شنیده شد.

 تو مادر خوبی میشی مارسلیا! -

تکیه زده به چهارچوب مارسلیا به سرعت سمت کریس چرخید و او را 

حرف، مشغول مرتب ای کرد و بیی نرم و خاا ت زدهدرب دید. خنده

هایش را کردن  تو به روی  وسی شد. کریس، با  بخند دراز  که  ب

ا  از ا  را گشود و با برداشتن تکیهبسته نگاه داشته بود، دست به سینه
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د و دستش را چهارچوب، سمت  وسی گام برداشت. کنار مارسلیا ایستا

روی کمر او گذاشت.  بخند  را به  بخندی ملیح و محو بدل کرد و 

 مکید گفت:خیره به  وسی که  ستانکی را می

 ین اندازه معصوم بودم.من هم یک روز به هم -

سر  را سوی مارسلیا چرخاند و خیره در نگاه او در آن فضای نیمه 

 تاریک اتاق، ادامه داد:

 باور  میشه؟ -

ا،  بخند تلخی زد و کام  سوی کریس چرخید. نفس بلندی مارسلی

گرفت و دست به سینه، سر  را روی شانه ی چشش انداخت و 

 ور  کریس گرداند.هایش را روی اجزای صمردمک

 بیشتر از هر کسی. -

 ی نرده قرار داد. نگاهشکریس، ابرویی باال انداخت و دستانش را روی  به

شانی  وسی را نرم و آخر، خم شد و روی  یها گرداند و در را روی بچه

ا نیز، طوالنی بوسید. سشس، آرام و با طمأنینه از اتاق خارج شد. مارسلی

ها، از اتاق بیرون رفت و درب را آرام بست.  س از نگاه دیگری به بچه

هایش را خاست، گو ی کریس که از اتاق دیگری بر میصدای آهسته

 نواز  کرد:

 مارسلیا! -

ها، هیاان زده شده و تشش قلب گرفته بود، دم یا که  س از مد مارسل

ی آزاد مویش به  شت گوشش، سمت عمیقی گرفت و با فرستادن طره
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اتاق کریس قدم برداشت. درب باز بود. دستش را روی دستگیره گذاشت 

ی کریس به دور ساعد و سرکی به داخ  کشید که ناگهان، دست مردانه

را به داخ  کشید. کریس، کف دستش را به  دستش  یچیده شد و او

طور که آن را می بست، مارسلیا را به درب تکیه درب چسباند و همان

 روی او قرار گرفت.داد و خود، روبه

های کریس خیره شد. کریس که یک مارسلیا با هیاان، به مردمک

دستش در کنار گو  راست مارسلیا و چسبیده به درب بود، اندکی 

ید. در را از او کمتر کرد و دست دیگر  را، دور کمر او  یچا  فاصله

 چند سانتی متری صورتش، خیره به نگاه او با  بخند محو   ب زد:

 زیبای دوست داشتنی من! -

شد، بازدمش را روی ا  از هیاان باال و  ایین میمارسلیا که سینه

 صور  کریس آزاد کرد و خندید.

*** 

گرفت که با بلند شدن صدای موبایلش،  حظه اوج می -کریس،  حظه

های مارسلیا  رید. چشمانش را درشت کرد و غافلگیر، به دنبال شانه

موبای  گشت. کریس اندکی از مارسلیا فاصله گرفت و با شک، سر کج 

هایش را در ا  که روی میز بود نگریست. مردمککرد و به گوشی

 فت:همزمان با برخاستنش گ ی چشمانش چرخاند وکاسه

 . …میگه یه ضرب ا مث  ایرانی هست که -

فهمد دانست مارسلیا چیزی از آن نمیسشس به فارسی درحا ی که می
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 زمزمه کرد:

  عنت به مگس جن ! -

ی خود شک داشت. از همین رو، نگاه متفکری به اندکی به صحت گفته

 نگریست انداخت و زمزمه کرد:ی  کر  به کریس میمارسلیا که با چهره

 تقریباً همین بود! -

صدای ادامه دار زن  موبای ، حواپ او را جمع کرد. از تخت فاصله 

 رفت غر زد:طور که سمت میز میگرفت و همان

 ه باشه!به نفعشه که کار مهمی داشت -

 درحا ی که فقط یک شلوار جین تیره بر تن داشت، موبای  را در دست

جمع شد و جای آن را  گرفت و به شماره نگریست.  بخند  به طور ک 

 به جدیت و خشم داد. تماپ را متص  کرد و عصبی غرید:

ا اآلن قصد داشتم فقط یک چشمت رو در بیارم و ی به خاطر خراب ت -

 های بهتری دارم.کردن حا م تصمیم

ا  بود و در هوای آناب ، درحا ی که دستش در جیب  ا توی چرم مشکی

 ه گفت:کشید با خندآزاد و سرد شب نفس می

 ن رو به مارسلیا برسون!ماوه! معذر  خواهی  -

کریس، سر  را  ایین انداخت و خیره به میز سعی کرد خونسردی خود 

را به دست آورد. از راه بینی، دم عمیقی گرفت و از راه دهان، بازدمش را 

هایش بر هم نچسبیده بودند که با سبک با ی، کمر بیرون داد. هنوز  ب
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ی میز ای خشم، سوی مارسلیا چرخید. تکیه به  بهذره صاف کرد و بدون

 نهاد و با  بخندی شرورانه و خبیث گفت:

کنی و اون روز دیر نیست ود  شخصاً از  معذر  خواهی میخ -

 خواهر عزیزم!

ی دیگری کرد. با آناب ، بخار بازدمش را در هوا به رقص در آورد و خنده

 باال انداختن ابروهایش گفت:

 ی من!چارهقضیه کامالً برعکسه برادر بی فعالً -

 طور که قدم میزد خونسردانه گفت:کریس، تکیه از میز برداشت و همان

س بهتره از دوران اوجت نهایت  ذ  رو ببری چون چیزی تا شروع   -

 بازی من نمونده.

دانست کریس به هنگام آناب   وزخندی زد و بحث را ادامه نداد. می

ره سخنی جوابی دارد. بنابراین، قدمی برداشت و خی خونسردی، برای هر

 هایش گفت:به چکمه

گه بدونی چه کسی اسیر منه و چه کسی رو کشتم از این که زودتر از ا -

 این بازیت رو شروع نکردی  شیمون خواهی شد!

اب  کریس، با شک  بخند  را جمع کرد و از قدم باز ایستاد. سکوتش، آن

 را به ادامه وا داشت:

که کی مرده و کی اسیره کنم. حدپ زدن اینیه راهنمایی می -

 !اکار تومسئو یت توئه! مانا افخمی و سوزان آنتونلی! دوستان وفادار و فد
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 کریس با شنیدن نام آن دو، دستش را مشت کرد. بار دیگر خشم بر او

که مانا به قت  رسیده باشد، چیره شد و فکش قف  گشت. از فکر آن

 آمد. با صدای خشن و خشدار  غرید: خونش به جو 

  ا  رو هم به ماازاتت اضافه کن! قطع شدن دست و -

 آناب  با  ذ  عصبانی کردن کریس، نفس خونسردی گرفت و گفت:

دونم که کمک مانا توی به دست بینی بود. میاکنشت قاب   یشو -

دونم که اآلن، اون رو قدر برا  ارزشمند بوده. میآوردن دختر  چه

دونی و برای محافظت از این دختر هر کاری جزوی از خانواد  می

قدر برا  مهم هستن و دونم که افراد  چهکنی! این رو هم میمی

ن بهشون اهمیت میدی!  س در هر صور ، مرگ سوزان یا مانا، برا  گرو

 تموم شده.

 چشم گشاد کرد و با سرخوشی ادامه داد:

 یچ به نفع من!ه -بن ! یک -

عصبی و خشمگین، در حا ی که نگاهش تیز بود و اخم بر چهره  کریس،

 نداشت دوباره غرید:

 کشمت!می -

 تفاو  گفت:آناب  بی

خوای،  ی من ترجیح میدم باها  معامله کنم. اگه دختر زنده رو میو -

رأپ ساعت شش صبح بیا به آدرسی که بهت میدم. یک دقیقه بگذره و 

 ز دست میدی!نفر رو ا جا نباشی، به جای یکی، دواون
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با قطع شدن تماپ، کریس گوشی را آرام و منقبض  ایین آورد و به 

رویش خیره شد. چندی با خشم دم گرفت و بازدم آزاد دیوار سفید روبه

 کرد و سشس، چشم بست و دندان بر دندان فشرد. مارسلیا که در سکو 

 نگریست، آرام صدا زد:با ترپ به او می

 کریس! -

 شم گشود. بازدم سختش را بیرون داد و آرام و خونسرد، سمتکریس، چ

آمد کامالً مارسلیا چرخید.  بخندی به رویش زد و درحا ی که به نظر می

د. راحت و آزاد است، بلوز  را از روی تخت چن  زد و آن را بر تن کر

 مارسلیا نگاهش را روی او  غزاند و گفت:

 شده؟کنی؟ چیکار میچی -

ش، با ی بلوز  را صاف کرد و به همراه باال انداختن ابروهایکریس،  به

ا  را نگاهی خبیث و  بخندی شرور، سمت کشوی میز رفت و اسلحه

طور که آن را در بیرون کشید. خشاب آن را چک کرد و سشس، همان

برد، آزادانه و سرخو  خطاب به مارسلیا، با  حنی که کمربند  فرو می

 گفت:بارید از آن شیطنت می

 به سوی  یروزی و فراتر از آن! -

گران نسشس، ابرو باال انداخت و چشمک زد. مارسلیا بازهم نگران او شد. 

بار، چه آشوبی به  ا خواهد کرد و چه جنگی راه خواهد که ایناین

 ی این بازی باشد!انداخت. و وای به حال آن کسی که بازنده

را به روی خود گشود و ی اتاق رفت. درب آن کریس، سمت کمد گوشه
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ای را که روی کف کمد ایااد شده بود باز کرد و زانو زد. درب مخفی

ها برد و نگاهی به قف  گاوصندوق مشکینش انداخت. دست سمت شماره

خواست ا  را به روی آن راند. گویی که میسال شکست دادن  درخوانده

ادآوری کند. بار، آن  یروزی شکوهمند را برای خود یهر چند وقت یک

هر زمان که آناب  را هم به قت  برساند، رمز هم تغییر خواهد کرد. یک 

  یروزی شکوهمند دیگر!

ا  را از آن برداشت و همه چیز را به حا ت اول برگرداند. کار  اعتباری

ها چرخاند. یک  ا توی مشکی را کمر راست کرد و نگاهش را میان  باپ

کنج تخت کز کرده و  تو یچ شده به بیرون کشید و سمت مارسلیا که 

نگریست چرخید. نگرانی نگاه او را که دید،  بخند اطمینان کریس می

بخشی به رویش زد و خونسردانه سمت میز رفت. کار  را روی آن 

 کرد گفت:ن میطور که  ا تو را تگذاشت و همان

 شک حسکنم عزیزم. بیای که افتاد رو جبران میقتی برگردم وقفهو -

ن بهتری که به خاطر  یروز شدن بهم دست میده رابطه رو برامون هیاا

 کنه.انگیزتر می

 با شیطنت ابرو باال انداخت و با  بخند گفت:

 طور نیست؟این -

 مارسلیا آب دهانش را قور  داد و د وا س  ب زد:

 بار بر نگردی چی؟اگه این -

درون کشوی ای را که  بخند کریس آهسته محو شد. کیف  ول چرمی
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طور که کیف را میز بود بیرون کشید و کار  را درون آن گذاشت. همان

 برد گفت:به درون جیب داخلی و آستری  ا تویش فرو می

خوام که  وسی رو طوری تربیت کنی که گه برنگشتم از  میا -

 هیچکس باور نکنه من  در  هستم.

 سید:دستانش را  شت کمر  قالب کرد و خیره به مارسلیا  ر

 قول میدی؟ -

هایش جمع شده بود، بغض شکاند و صورتش مارسلیا که اشک در چشم

یدن را در  تویی که روی زانوهایش انداخته بود  نهان کرد. کریس با د

های  رزان و صداهای ریز او، نفسش را بیرون داد و قف  دستانش را شانه

ی به رویش دی تخت نشست.  بخنرام سمت او رفت و  بهآ -گشود. آرام

داشت زد و او را درآغو  کشید. مارسلیا، صورتش را از روی زانوهایش بر

ی کریس گذاشت. دستانش را هم دور گردن او حلقه کرد و و روی شانه

 گفت:

  س من چی؟ -

 کریس روی موهای او را نواز  کرد و گفت:

قتی تصمیم گرفتیم با هم باشیم بهت گفتم که بودن با من یعنی و -

دونستی که من هر بار درگیر ی نظامی. تو میبا یک فرماندهبودن 

 یر یا زود میرم.دهای بین تاار میشم و جن 

تر به خود فشرد. هیچ نگفت و تنها، مارسلیا، کریس را بیشتر و د تن 

ی کریس ی مردانهتر بست و صورتش را، در شانه لک،هایش را محکم
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دانست، سر مارسلیا را از می نهان کرد. کریس که ارزشمندی زمان را 

ا  نشاند. با  بخندی ای به روی شقیقهی خود فاصله داد و بوسهشانه

 های او را  س زد و خیره در چشمانش گفت:تلخ، اشک

 بار قراره برگردم. باشه؟اما این -

دانست این تنها یک د داری دروغین است، سکو  کرد. مارسلیا که می

س را با یک مُهر  ر مِهر نشان داد که کریدر عوض، چنان تشویش د ش 

ای بعد، کریس فاصله گرفت و با بیرون دادن نیز شوکه شد. دقیقه

بازدمش، برخاست. مارسلیا که طاقت خداحافظی و بدرقه نداشت، در 

گاه نخود جمع شد و  تو را بیشتر دور خود  یچید. کریس نیز، همراه با 

 سنگین او، از اتاق خارج شد.

  به بیرون فو  کرد و دستش را از روی دستگیره برداشت. قب نفسش را

هایش ها زد. آرنجکه بخواهد به ویالی برایان برود، سری به اتاق بچهاز آن

ی رخ خواب ی تخت  وسی گذاشت و با  بخندی بسیار ملیح، خیرهرا  به

ای روی  یشانی او نشاند و عقب کشید. زمزمه آ ود دخترکش شد. بوسه

 کرد:

 شب به خیر عزیزم. -

سشس  بخند  را کش داد و با دمی عمیق، از اتاق بیرون رفت. حال 

ی برایان و جمع کردن ماند و آن هم، رفتن به خانهفقط یک چیز می

ها در میان ا  را با آنی  ی ریزی شدهافراد  بود. باید نقشه

د. کرگذاشت و خود را مسلح به تاهیزاتی که در آن خانه بود میمی
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بنابراین، سوار تک ماشین  ارکین  که آئودی مشکی رنگی بود شد و با 

  بخند و نگاهی مرموز، از ویالی مارسلیا فاصله گرفت.

*** 

ها  ناه گرفت. تاریکی جا کرد و  شت بوتهبهتی ، کلتش را در دستش جا

شد های آن حوا ی، باعث میساعت دوازده نیمه شب و صدای جیرجیرک

دانست ت نگاهش را افزایش دهد. خطاب به سانسوریا که میتمرکز و دق

 در این موقعیت حساپ قطعاً گو  به زن  است گفت:

بینم. مطمئنی که آدرپ درسته؟ شاید من جا هیچ نگهبانی نمیینا -

 اشتباه اومدم.

دید جدی سانسوریا که موقعیت مکانی او را از مانیتور  یش رویش می

 گفت:

داخ  بیش از ده نفر  یب بیرونش رو نخور تی ! اوناشتباه نیست. فر -

 کشیک میدن.

 ها خارج شد و زمزمه کرد:تی  با احتیاط از  شت بوته

 دونی؟تو این،ها رو از کاا می -

سانسوریا،  بخند محوی زد و هیچ  اسخی نداد. تی  نفسش را بیرون داد 

د،  شت طور که کلتش را در حا ت آماده با   ایین گرفته بوو همان

های خانه روشن بودند و گه گاه، صدای دیوار ویال مخفی شد. چراغ

خبر دانست آن داخ  چهرسید. نمیای به گوشش میهای مردانهخنده

دانست که است و قرار است با چه چیزهایی مواجه شود. تنها می
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 اندازد.ترین اشتباهی، او را به دام میکوچک

ی ه سبب هوای بسیار سرد آخرین روزهاآندریاپ، بخار بازدمش را که ب

ها به طور که زیر یکی از  ناره اییز ایااد شده بود، بیرون داد و همان

 دیوار چسبیده بود به صدای زپ گو  سشرد:

ها متوجه ی ورود تو یله خب تموم شد. دیگه کسی از طریق دوربینخ -

 نمیشه. فقط برای  نج دقیقه!

 تر کشید و گفت:ا  را  ایینی کاله کپ مشکیآندریاپ  به

 برای ورود  یدا کنی زپ! قبلش باید یه راهی -

 ال را از نظر گذراند و گفت:ی ساختمانی ویزپ نقشه

 . …تونی خود  رومی -

 ی او بود، با سکو  زپ صدا زد:ی جملهآندریاپ که منتظر ادامه

 هی! هستی؟ -

 زپ متعاب و شکاک گفت:

 . …مث  مردعنکبوتی از دیوار جاست. دارهتی ! اون این -

 مکثی کرد و با تحسین ادامه داد:

 ایه!مالً ماهز و حرفهاوه، خوشم اومد! کا -

د آندریاپ با حرص نام او را صدا زد که زپ حواسش را جمع موقعیت کر

 و جدی گفت:

تونی خود  رو به  شت بوم برسونی؟ انگار یه خیله خب گو  کن! می -
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 جاست.در اون

 شک سر  را باال برد و به ارتفاع نگریست. سیبک گلویش از آندر با

قور  دادن آب دهانش تکانی خورد و سر  ایین انداخت. نمی خواست 

 جنباند! عاولتی  زودتر از او به مانا برسد و از همین رو، باید دست می

 و دل نگران گفت:

 کنم.یه راهی  یدا می -

 ا  زد. خونسرد گفت:د یزپ دستی در هوا تکان داد و تکیه بر صن

 مؤفق باشی! -

سشس، ساندویچ سوسیسش را برداشت و گازی از آن گرفت. واقعاً 

 ا  بود!گرسنه

گر آندریاپ، نگاهش را در آن حوا ی چرخاند. به جز یک ویالی سفید دی

شد. نگاهش را از و درختی تنومند و بزرگ، هیچ چیز دیگری یافت نمی

ای از آن، کمی به سقف را دنبال کرد. شاخها   ایین درخت گرفت و تنه

 اتالف وقت، از دیوارنزدیک بود اما ارتفاع بیشتری داشت. از این رو، بی

ا  را فاصله گرفت و به درخت نزدیک شد. نوک کفش اسشر  مشکی

ز ابند تنه کرد و با دستانش، دو طرف آن را گرفت.  ای دیگر  را هم 

 باالی درخت داد. روی زمین برداشت و نگاهش را به

سر و صدا، از درخت باال رفت و در نهایت، با گرفتن آرام و بی -آرام

ی موردنظر ، وزن خود را باال کشید و همراه با فشردن شاخه

ی محکم درخت نشست. شاخه که عریان هایش بر هم، روی شاخهدندان
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ر از برگ و  وششی زیبا بود، نتوانست وزن آندریاپ را تحم  کند و کم

ی درخت بشکند و که ممکن است شاخهخم کرد. آندر با دل آشوبه از این

که اتفاقی بیوفتد، از شاخه آویزان شد و ا  خراب بشود، قب  از آننقشه

 سعی کرد  ایش را به سقف ویال بند کند.

بایست، تابی به خود شاخه، کمی از سقف فاصله داشت. بنابراین می

کرد.  لکی زد سقف رها می خود  را روی داد و در زمان جلو رفتن،می

 وار گفت:و خطاب به خود زمزمه

 تو از  سش بر میای! فقط بشر! -

 وشی نفسش را حبس کرد و نگاهی به  ایین انداخت. با دیدن فرد سیاه

ها را در سط  آشغال فلزی که از ویال خارج شد و قصد داشت آشغال

کرد که با ا  مینظاره یرهخ -بیاندازد، دچار اضطراب گشت. خیره

 هایش به اطراف، فوری تابی خورد و دل را به دریا زد.برگشتن مرد و نگاه

که مرد او را ای که به جلو تاب خورد، قب  از آنطبق نقشه، در  حظه

ببیند، شاخه را رها کرد و خود را روی سقف انداخت. صدای بدی که 

را شنیده است. با این  ایااد نمود، باعث شد گمان برد که کسی صدایش

وجود، تسلیم نشد و نفسش را بابت مؤفقیتش، به بیرون فو  کرد.  بخند 

ای زد و روی سقف خوابید تا قامتش در نظر مرد دیده نشود.  یروزمندانه

سینه خیز، به سمت دربی که در نزدیکی دودکش بود رفت. عرق از 

می که به درب آبی کوبید. هنگاغلتید و قلبش به شد  میا  می یشانی

رن ِ خر شته رسید، آب دهانش را از  س گلوی خشکش عبور داد و آرام 
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برخاست. خاک هودی زرد  را تکاند و دستش را روی گوشش گذاشت. 

 آرام و آهسته صدا زد:

 زپ! -

ای درهم فرو رفته، مشغول  اک کردن سس سرخ کچاب زپ که با چهره

  را باال گرفت ای آندریاپ سرا  بود، با صداز روی تیشر  خاکستری

 و به مانیتور نگریست.

 جام.این -

 آندر با  حن عاو ش گفت:

 من به در رسیدم. -

ی زپ از این که او مؤفق شده بود، ابرویی باال انداخت و دستمال سس

ی خا ی  یتزا  ر  کرد. ی میان انگشتانش را روی میز، کنار جعبهشده

ها، تنها برای خود قه فعا یت دوربینکاری کرده بود که برای  نج دقی

 قاب  رؤیت باشد و دیگران، تنها یک تصویر بدون تغییر ببینند. تا

زند و بخواهند به این شک کنند که چرا کسی در آن قسمت  رسه نمی

طور قضیه مشکوک است، آندریاپ هم ایمن گذر خواهد کرد. زپ، همان

زد، و با کلیدهایی که می گرداندها میهایش را روی دوربینکه مردمک

 تند گفت: -گذراند تندی ساختمانی ویال را از نظر مینقشه

ها که تونی بری داخ . از  لهفعالً هیچ نگهبانی اون قسمت نیست. می -

ها کاری نداشته با . ویال بینی و دو اتاق. به اون ایین رفتی یه سا ن می

ی وربین نداره توی طبقهسه طبقست و شش اتاق داره. تنها اتاقی که د
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 . …دومه. اما یک در دیگه هم توی طبقه ی اول هست که

ی زپ میان حرف زدن، آندریاپ را در آن شرایط سکو  دوباره

 د:زا  کشید و صدا زا عصبی کرد. دستی به هندزفریاضطراب

 زپ! -

 زپ با تعاب گفت:

 کنی؟کار داری میخیال مرد! چیبی -

 نگی منتظر ماند و زپ تند گفت:آندریاپ با گیای و گ

دونم شاید هم  و رفته. و ی ها رو جلب کرده. نمیی  توجه نگهبانت -

 خیلی خونسرد به نظر میاد. خدایا گیج شدم!

ا  کشید.  لک گشود و آندریاپ چشم بست و کالفه، دستی به  یشانی

 محکم گفت:

 کن!قدر به اون توجه نه به من زپ! اینحواست رو بد -

هایی کرد با چشمتفاوتی او را نسبت به این موضوع درک نمیکه بیزپ 

 گرد کرده و عتاب زده گفت:

مکالسی مانا درست وسط این قضایاست و حاال داره با خونسردی ه -

خوای که وقت تو از من میکنه اونها رو  ر  میتمام حواپ نگهبان

 فهمی؟بهش توجه نکنم؟ این یارو خیلی مشکوکه مرد! چرا نمی

 تر  وفی کشید و عصبی، درب را گشود. غرید:آندریاپ کالفه

 ی استفاده کن زپ!های زندگیت به خوبعتاز آخرین سا -



 

 

 WWW.98IA3.IR 543 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

ی ی تهدید غیرمستقیم او شده بود، مردمک در کاسهزپ که متوجه

تفاو ، به دوربین چشم دوخت و به انتظار رؤیت او چشم چرخاند. بی

ها  ایین رفت و نگاه احتیاط آمیزی به ز  لها سالنه -ماند. آندریاپ، سالنه

هایش، با ضربان قلبش هم ریتم و تند شده درون راهرو انداخت. نفس

شنید که می دانست متعلق به همان  سر مو بود. از  ایین، صداهایی می

ن فرفری و جمعی از نگهبانان است. هوای سردی که ناگهان هنگام گذشت

عث شد نیم نگاهی به ها به تنش وزید، باروی یکی از  نارهاز روبه

 دید گفت:ی باز بیاندازد. زپ که او را در دوربین می ناره

 جا داخ  شد.تی  از اون -

تر و فرزتر! همزمان با بار، سریعآندریاپ با حرص دوباره راه افتاد و این

 برخاستن سر و صداها زپ گفت:

توی بددردسری افتادی  ود  رو به کشتن میده.خاوه خدای من. اآلن  -

  سر!

 آندریاپ با حرص غرید:

 میشه فقط خفه شی؟ -

زپ خیره به تی  دهان بست و سکو  کرد. اما تعاب نگاهش همچنان 

ها را آورد. چرا باید توجه آن ابرجا بود. هیچ از کارهای تی  سر در نمی

 جلب کند و در نهایت، تسلیم شود؟

ای رنگی قهوه ند. نگاهی به سه دربی دوم رساآندریاپ خود را به طبقه

 که در راهرو قرار داشت انداخت و هیاان زده گفت:
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 خیله خب! کدوم یکیه؟ -

 زپ نفسش را بیرون داد و نگاهش را از تی  به آندریاپ کشاند.

خبره. جا چهدونم اونسطی. گو  کن! داخ  دوربین نداره و من نمیو -

 ممکنه چیز خوبی در انتظار  نباشه.

 ندریاپ دمی گرفت و قاطعانه گفت:آ

 حواسم هست. -

سشس، با د ی ماالمال از هیاان و تشویش، به سمت درب موردنظر  

 رفت.

مانا که شا ش را به دور دهانش بسته بودند و دو دستش از  شت به 

ی کرمی تخت قف  شده بود، درحا ی که از فرط گریه، الی میله

ی رمق با رویی سفید خیرهال و بیحشدند، بیهایش به زور باز می لک

خدا  - ارکت سرد و کرمی رن  اتاق بود. قوز داشت و جان نداشت. خدا

زحمی و خباثت کرد که آندریاپ  یدایش نکند  چرا که آناب  با بیمی

دانست اگر  ای ی شومش را برای او بازگو کرده بود. میتمام، نقشه

رفت و طور که نباید  یش میآنآندریاپ به این اتاق باز شود، همه چیز 

ا  بند بیاید. دیگر حا ش از این همه اشک داد که گریهاین، اجازه نمی

 خورد!ریختن به هم می

دم  رزانی ناچاراً از راه بینی گرفت و نگاهش را باال کشید. این هزارمین 

کرم که  -ایکرد. اتاقی کوچک با تم قهوهبار بود که اتاق را متر می

شد. رون آن، به یک کتابخانه، میز، کمد و تخت ساده ختم میوسای  د
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نگاهش را به درب دوخت. آن سیستم هوشمند قف  خودکاری که  شت 

آورد. کافی بود درب باز شود و درب نصب شده بود، قلبش را به درد می

فردی  ا به درون اتاق بگذارد. به محض بسته شدن درب، قف  فعال 

 افتند.هر دو گیر میخواهد شد و در نهایت، 

سوخت. تحم  ا  از گرسنگی میکرد و معدهسر  به شد  درد می

این وضعیت برایش سخت بود اما حاضر نبود حتی یک  حظه هم به 

خواست تسلیم بشود. دوباره به  ارکت ا  اعتراف کند. نمیطاقت فرسایی

 نگریست و  اهایش را در خود جمع کرد. در آن سرمای آزاردهنده که

 ید:کرد در دل خود نا حتی کا شنش هم کفاف نمی

 بسه خدا! -

ای کرد. دقیقهحا ت تهوعی که داشت، اوضاع را برایش رقت انگیزتر می

نگذشته بود که صدای باز شدن درب، تنش را به رعشه انداخت و 

د و چشمانش را تا حد امکان درشت نمود. با وحشت و نگرانی سر بلند کر

ه قامت آندریاپ را نبیند اما به دل می کرد ک -دلبه درب خیره شد. 

ای که از صبح در بر محض دیدن تار موهای طالیی او و همان هودی

ا  خا ی کردند. داشت، گویی سط  آب یخی به روی  یکر سرمازده

های دنیا را به جانش انداختند که از  شت آن شال انگار، تمام د هره

که درب را نبندد  اما آخر، آندریاپ یغ کرد و اخطار داد ج -کرمی جیغ

 فهمید؟طور میاز آن اصوا  نامفهوم چه

بنا را بر این گذاشت که مانا از دیدن او غافلگیر شده است و حال، 
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درخواست کمک دارد. به همین د ی ، فوری درب را بست و با وجود 

ی قلبش و هیاانی که داشت، سمت او قدم تند ضربان بیش از اندازه

 با تشویش گفت:کرد. 

 ریم بیرون مانا.زیم بیرون. میآلن میآروم با ! ا -

ق آسوده از سالمتی مانا، نفسش را بیرون داد و با آستین  باسش، عر

 ی شال مانا را گشود و گفت:ا  را گرفت. با سرعت و چابکی، گره یشانی

 خوبی؟ -

ور بود و نگریست. نگاهش خیس و نابامانا اما، ما  و مبهو  به درب می

کامش تلخ! چیزی که از آن وحشت داشت، بر سر  آمد. آندریاپ، 

هایش را روی اجزای صور  طور که مردمکهای او را گرفت و همانشانه

 گرداند نگران  ب زد:او می

 هی! مانا! خوبی؟ -

 مانا ناامیدانه نگاهش را سمت آندریاپ چرخاند. قطره اشکی ریخت و

 ند؟!کردسکو  کرد. حال چه می

های مانا  رید اما در همان  حظه، تلفن روی میز به صدا در آمد. شانه

اب و اخم آ ود را نداشت. آندریاپ متع "ترسیدم"که بگوید دیگر نای آن

 به تلفن خیره شد. قصد کرد برخیزد که مانا تند گفت:

 نه! -

ترسید تلفن هم تله باشد  از زنی که دیده بود چنین چیزی بعید می

 نیست!



 

 

 WWW.98IA3.IR 547 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

دانست چرا مانا مانعش شده است، نگاه شکاک و آندریاپ که نمی

ی مانا گرداند. سکو  میانشان  رسشگر  را روی نگاه نگران و هراسیده

های شرار  آمیز آناب  که حال روی  یغامگیر رفته بود را، صدای خنده

 شکست:

 واقعاً که هردوتون احمقید! -

دند و به  ایین کشیده شهای  بش مانا با شنیدن صدای او، گوشه

ا  سوخت. گویی دوباره بغضش گرفته بود. آندریاپ اما مبهو  و بینی

ی سخن آناب  شوکه شد. با حیر  به تلفن چشم دوخت و منتظر ادامه

 ماند. ذهنش، حدسیا  خوبی برایش نداشت.

قدر راحت بتونی وارد قدر احمقم که ایناقعاً فکر کردی من اونو -

سر و صدا مانا رو با خود  ببری؟! بذار برا  روشن و بی ی من بشیخونه

ی من جایی، معنیش اینه که همه چیز طبق نقشهکنم که اگه تو اآلن این

  یش رفته.

ای که در  حنش بود، گیای آندریاپ و تشویش مانا را افزایش خنده

 داد.می

کار  ها بودین.  در  تویما  یشرها همیشه دنبال دور زدن کورو ونیش -

کرد و تو توی کار من. حتی مادر  هم توی کار  در کریس دخا ت می

 کشید. اصالً به خاطر همینه که ماازا  شد.من سرک می

 رحمی ادامه داد:نفسی گرفت و با بی

وقتی جسد سوختش رو انداختن جلوتون،  درم با  ذ  نگاهتون  -
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وه داشتیم و قدر که یک جشن باشککرد. حا ش واقعاً خوب بود. اونمی

 جا بود که من فهمیدم درافتادن با یک کورو ونی، مساویه با مرگ!اون

  وزخندی زد و اضافه کرد:

 وقت نفهمیدید.چیزی که تو و  در  هیچ -

ی ریز دیگری کرد و در نهایت، تماپ را  ایان داد. حال، تنها خنده

های خشمگین آندریاپ بود و شد، صدای نفسصدایی که شنیده می

 دراز داشت. های مانا! این بازی، سرقه -صدای هق

آندریاپ که بسیار عصبی بود، با خشم از جایش برخاست و سمت تلفن 

تر، زد که عصبیهاوم برد. زپ مدام در گوشش نام او را صدا می

هندزفری را از گوشش خارج کرد و در مشتش فشرد. به دنبال ردی از 

ی او، ثبت نشده بود. کالفه، مارها شی آناب  به روی تلفن گشت امشماره

چن  به موهایش انداخت و فکش را فشرده ساخت. در مقاب  نگاه خیس 

ی مانا که حال اخم آ ود و عصبی هم شده بود، موهایش را کشید و  گد

وهایش را رها کرد و هندزفری را در نفس زنان، م -به میز کوفت. نفس

 گوشش قرار داد.

شکست را نداشت.  یار گرمش بود. تحم  اینا  نبض میزد و بسشقیقه

ها احتیاط نکرد؟ با صدای برایش گران تمام شده بود. چرا بیش از این

 ا  غرید:مرتعش و گرفته

 زپ! -

های آندریاپ نگران شده بود، با شنیدن صدای زپ که بابت جواب ندادن
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 او آسوده خاطر نفسش را فو  کرد و تند  اسخ داد:

 بله؟ -

 به کمر نهاد و با اخمی غلیظ میان ابروهایش خیره به رخآندر دست 

 عصبی مانا گفت:

جا گیر افتادیم. یه راهی برای بیرون رفتن  یدا ر قف  شده و ما ایند -

 کن!

 زپ یکه خورده کمی مکث کرد و سشس گفت:

  ناره نداره؟ -

 :آندریاپ با نگاهی به دیوارها سری به طرفین تکان داد و محکم گفت

 نه! -

طور که مشغول کار با سیستمش بود زپ نفسش را فو  کرد و همان

 گفت:

 بهت هشدار داده بودم! -

تر از آن بود که هم آندر با حرص نگاهش را تیز کرد و هیچ نگفت. عصبی

هایش بر هم درد گرفته  ای زپ کلک  کند. مانا که فکش از فشار دندان

 بود، عصبی خطاب به آندریاپ گفت:

ذاشتی باها  بیام داخ  کلیسا کسی من رو ر توئه! اگه میهمش تقصی -

 دزدید.نمی

 تر شد: حنش تندتر و عصبی
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جا گیر نیوفتاده بودیم. همیشه بستی اآلن اینگه اون در  عنتی رو نمیا -

 همه چیز تقصیر توئه!

 آندر اخم کرد و دستش را سمت درب گرفت. عتاب زده و بلند تشر زد:

 تی قف  میشه؟نستم که این  عندوطور میمن چه -

ای تغییر در  حن داد بدون ذرهمانا که مدام مچ دستش را  یچ و تاب می

 و صدایش بلند گفت:

 تونستی فقط بیای داخ  و در رو نبندی!می -

 آندر دستش را در هوا تکان داد و به مانا  شت کرد.

 چیزی فهمیدی زپ؟ -

رجیح داد بینشان برده بود اما تی زپ از صدای بلند آن دو  ی به مکا مه

 که اظهار نظر نکند. در عوض ناامیدانه گفت:

که روی میشه. نتونستم به قفلش دسترسی  یدا کنم. احتمال اینن -

 دونم.سیستمش بدافزار نصب کرده باشن هست اما... نمی

آندریاپ صور  ملتهبش را دست کشید و نفسش را فو  کرد. با فکری 

 :که به سر  زد گفت

 به  لیس خبر بده! -

 زپ گفت:

 دادی و نگرانم کردی اناامش دادم.قع وقتی جواب نمیدر وا -

 آندر مکثی کرد و امیدوار گفت:
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 جا؟ س اآلن  لیس داره میاد این -

توانست کمکی کند زپ ابرویی باال انداخت و شرمزده از این که نمی

 گفت:

آدرپ ویال رو دادم  قدر تماپ گرفتم، به محض این کهراستش هر چه -

 دونم قضیه چیه! واقعاً سر در نمیارم.تماپ رو قطع کردن. نمی

را  آندریاپ که باز هم در مناالب بیچارگی افتاده بود، عصبی هندزفری

از گوشش خارج کرد و آن را روی میز انداخت. با عصبانیت گلدان 

 د.  کرسرامیکی را از روی میز برداشت و آن را سمت دیوار کرم رن   ر

 عوضی! -

صدای شکسته شدنش، نه تنها روح خود ، بلکه روح مانا را هم آرام 

 کرد. مانا، با اخمی غلیظ غرید:

 بیا بازم کن آقای باهو ! -

ای به آندر سمت او برگشت و کالفه به نگاه سرزنشگر  خیره شد. اشاره

 عصبانیت او کرد و گفت:

 ای!م تشنه. مشخصه که به خونترجیح میدم باز  نکنم -

 مانا ناگه صدا بلند کرد و عصبی گفت:

قدر بزنمت که سرحال هام رو باز کن! باید اینشخصه! مشخصه! دستم -

 بشم. بازم کن!

زد که آندریاپ داد و عصبی غر میسره مچ دستانش را  یچ و تاب مییک
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نفسش را فو  کرد و جلو رفت. روی تخت در کنار مانا نشست و شال 

 زمین او را برداشت.افتاده بر 

 کنم.نمی تا وقتی که آروم نشی باز  -

 ا  گفت:های متورم شقیقهمانا خیره به صور  سرخ و رگ

 ه تو رو بکشم آروم میشم. گفتم بازم کن!کمن هر وقت  -

ا  بر این بود که از عصبانیت خود بکاهد. باید آرام آندریاپ تمام سعی

این حا ت متشنج، رمقی برای  کرد. مغز  درشد تا بهتر فکر میمی

ا ، آرام شدن بود. از همین رو، نفس یاری رساندن نداشت. تنها چاره

و  کمَک محو شد -ا  کمعمیقی کشید و اخمش را گشود. رگ شقیقه

تر. به سمت مانایی که هنوز اخمش  ابرجا بود ضربان قلبش، نرمال

 چرخید و گفت:

 طور گیر افتادی؟توی اون جمعیت چه -

 بازم کن تا بگم! -

شان آندر ابرو باال انداخت و شا ی که در دست داشت را روی موهای  ری

کرد مانا انداخت. رخ در رخ او، درحا ی که شال را روی سر  تنظیم می

 و سعی داشت موهای مانا را مرتب کند آرام گفت:

 نی!باید اول آروم بشی دختر ایرا -

کرد، گویی که س میی موهایش حهای آندریاپ را رومانا که بازی دست

زند، کمی مانند خیلی سال  یش، برادر  موهایش را برایش شانه می

 احساپ آرامش و خواب آ ودگی کرد. سر  را عقب کشید و آرام گفت:
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 دست نزن بسه! -

کار، حتی آندر با  ابازی ابرو باال انداخت و دوباره مشغول شد. با این

ما موهای مانا بسیار کوتاه بود ا کرد.خود  هم احساپ آرامش می

زد، سرگرمی  ذ  بخشی برایش شان میهمین که با سر انگشتانش، شانه

بار،  شت سر  به تاج شد. مانا دوباره سر عقب برد که اینمحسوب می

 تخت کوفته شد. سر  را فاصله داد و چهره در هم کرد.

 اوف! خدا! -

کرد آندریاپ که سعی میود. بکرد و حال بدتر هم شده سر  درد می

 ا  را بخورد  شت سر مانا را گرفت و آن را ما ید.خنده

 آروم با ، چیزی نیست! -

توانست سر خود را ماساژ دهد، مانا که دستانش هنوز بسته بود و نمی

. چند مقاومتی در برابر آندریاپ نکرد تا حداق ، از درد سر  کاسته شود

 س کشید و گفت:ثانیه که گذشت، سر  را دوباره  

 نزن! نکن  بسه آندریاپ به من دست -

  حنش را تند کرد و شاکی گفت:

 کشمت آندریاپ!می -

ی ریزی کرد و دستش را برداشت. تر شده بود، خندهآندر که قلبش آرام

ی آن نشده بود که دخترک، آرامش کرده است و دیگر از آن هنوز متوجه

 هش نشده بود!خشم وهم انگیز خبری نیست. هنوز متوج
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 خوای مدل شا ت رو طبق مُد روز ببندم؟می -

 و رفت و گفت:اای به نگاه خندان مانا چشم غره

 نه! -

 آندر با  بخند ابرو باال انداخت و گفت:

 تونی جلوم رو بگیری.ست و نمیستهبو ی تو دستت  -

ی باالیی شال مانا را گرفت. مانا دوباره سر  را عقب چشمکی زد و  به

 رد که شال از روی سر  کشیده شد. نگاهی به شال انداخت و با حرصب

 گفت:

 خیال بشی؟رم و بیمیشه فقط بذاری روی س -

 و گفت: آندر خندید و شال را دوباره روی سر مانا انداخت. ابرو باال داد

 نه! -

ر، از مانا کفری  ایش را بلند کرد و  گدی به  ای آندریاپ کوفت که آند

 هم کشید و سمت  ایش خم شد.درد چهره در

 آخ! احمق!  ام! -

 ا  باشد، اخم باز کرد و گفت:مانا نگران از آن که نکند  ای تیر خورده

 ببخشید، ببخشید! آندریاپ! -

دانست مانا به ساق  ایش کوفته است نه رد زخم، خشنود از آندر که می

 واکنش مانا به نقشش ادامه داد:

  عنت به تو! -
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 اهش کرد و بعد شرمنده گفت:مانا کمی نگ

 ببخشید! -

های خندانش را جمع کرد و به آرامی صاف شد. سر تکان آندریاپ  ب

 داد و گفت:

 خوبم، یعنی بهترم! -

ی مانا نفسش را بیرون داد و در جای خود آرام گرفت. آندریاپ با دم

 عمیق سمت او برگشت و دوباره دست به سمت شال برد. مانا کالفه غر

 زد:

 ای خدا! ول کن آندریاپ الزم نیست! من که عروسک نیستم. -

 آندر شانه باال انداخت و گفت:

 کنم عروسک!ارم رو میکخواد مقاومت کن. من قدر د ت میر چهه -

ه سشس در مقاب  نگاه حرص آ ود و کفری مانا، سعی کرد کمی خالقیت ب

مانا دیگر  های مختلف دور سر او بشیچاند.خرج بدهد و شال را با رو 

شد هم حس بهتری تر میگونه، هم آراممقاومتی نکرد. چرا که این

کرد. با خود گمان برد که  س از این همه تشنج، کمی حس دریافت می

خورد. بازی دستانی غیر از دستان خود  با خوب به جایی بر نمی

 موهایش، برایش  ذ  بخش بود.

ای کرد قطرهشت. احساپ میآندریاپ، زیر نگاه سنگین مانا، تمرکز ندا

ا  احساپ ی گردن و سینهگذراند. در ناحیهی کمر  را میعرق تیغه

تر شده بود. مانا از گرمای میانشان، تابکرد و قلبش هم، بیگرما می
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 نفسی کشید و نگاهش را از رخسار بیبی فیس آندریاپ گرفت.

نگریست، به می طور که گیج و متفکر به شالآندر کالفه نوچ کرد و همان

دانست؟ مانا که طور ببندد. آخر از کاا میاین اندیشید که آن را چه

 فت:گتوقف و استیصال او را دید، به خنده افتاد. در د ش خطاب به خود 

ه بار نشد مث  آدم عصبانی باشی و بعد  نخندی. توی این وضعیت ی -

 انا؟زا چه جای خنده و بچه بازیه مو موقعیت وحشتناک استرپ

گذاشت، هایش را به نمایش میهای او که دندانآندریاپ با دیدن  ب

 ته بود  ایین آورد.ی شال را گرفطور که الیهدستش را همان

 نخند! -

ا  جلوگیری کند اما مانا  ب بر  ب فشرد و سعی کرد از کشیدگی

گذاشت، نوچ ی او را به حساب تمسخر میشد. آندریاپ که خندهنمی

 وباره با تحکم گفت:کرد و د

 نخند مانا! -

ا  را افزایش داد اما با فکر مانا سر  را تا یقه  ایین انداخت و سعی

که آندریاپ در قمشز در کردن مهار  دارد، دوباره خندید. کردن به این

شد. آندر با صدا بود اما باز هم اصواتی ریز از آن شنیده میای که بیخنده

 ی مانا انداخت و گفت:شانهی شال را روی حرص الیه

کر کردی بلد نیستم؟ من فقط دنبال یه رو  بودم که جدید باشه. ف -

 وگرنه این رو بلدم.

 ت:مانا متعاب اما با  بخند به شال نگریست. ابرو باال انداخت و گف
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 بندم.طور میان! خب همین کافیه. من همیشه ایناوه! آه -

 آندریاپ حق به جانب گفت:

طور  باپ دونم چهطوری دیدمت که دیگه میقدر این. ایندونممی -

  وشی!می

ندریاپ همزمان با اتمام جمله، مانا دوباره ابرو باال داد و مشکوک به آ

ا در نهایت، بازی کرد ام -هایش بازیها و فرضیهنگریست. کمی با حدپ

 های رمانتیک نکند.ترجیح داد که  یش خود فکر و خیال

 طور.نآهان! که ای -

ای انهآندر از مانا روی گرفت و نیم رخش را سوی او کرد. خیره به کتابخ

 که آن سوی اتاق بود گفت:

ن  بنفش از رن  سیاه زیباتر نشونت میده. چون قد  بلنده شلوار ر -

ای که  وشیده بودی بهتر بود تا اون شلوار تن  مشکی. تا گشاد کرمی

 کنه فکر کردی؟!  میهایی زیباترکه چه رن حاال به این

شد و رویش را سمت مانا گرداند. مانایی که تعاب در نگاهش دیده می

طور ا ؟! چهدانست چه بگوید. دقت آندریاپ زیاد بود یا حافظهنمی

خیال گرفتن  اسخ شد و ها را به خاطر داشت؟! آندر بیرن  و مدل  باپ

 بر تن کرده بود تصور های مختلفی کهدوباره در افکار ، مانا را با  باپ

شان کرد. گویی مغز  تصمیم داشت حواپ او را از شرایط سخت کنونی

 وار گفت: ر  کند. زمزمه

ی کنفی هم بشوشی زیبا و ی یه حسی بهم میگه حتی اگه کیسه -
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 میشی.

چه که بر زبان آورده بود شوکه شد. ذهنش نهیب ای، نسبت به آن حظه

 زد که:

انی ین تعریفی از این دختر ایرتم؟! اصالً چرا باید چنچرا من این رو گف  -

 کله شق داشته باشم؟!

با حرص، سر  را به طرفین تکان داد تا افکار مزخرفش را از سر  

دید، آب دهانش را قور  برهاند. مانا که گویی یک دیوانه  یش رویش می

ا  به تاج تخت خورد. تعریف داد و به قدری عقب رفت که تکیه

شد  بخند  که با هر  باسی زیبا است، باعث میاپ مبنی بر اینآندری

شد چه کش بیاید و بخواهد تا صبح به این ویژگی خود ببا د. چه واقعی با

ها فرامو  کرده بودند دروغ، دوست داشت باور  کند. انگار، هر دوی آن

 که در موقعیتی متشنج قرار دارند!

های آناب ، با وجود با یاد حرفای کرد و ی کوچک و مصلحتیمانا سرفه

 رام و مردد  رسید:آی خویش بود، آن که نگران آینده

 چه اتفاقی برای مادر  افتاده؟ -

بالفاصله، نسبت به سؤال خود  شیمان شد. اگر آندریاپ با یادآوری آن 

شد چه؟ اصالً چه ربطی به او داشت؟! چرا روزها، غمگین و اندوهگین می

ی آندریاپ با همین فکرها، د وا س به چهرهچنین سؤا ی کرد؟! 

های خود نگریست. آندر اما، اخم ریزی به چهره نشاند و با غم، به دست

خیال قف  د ش را  یش مانا گشود که خیره شد. سشس چنان راحت و بی
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 کشید.ها انتظار همین سؤال را میگویی سال

شد. گاهی النی میود. اکثر مواقع خونه نبود و سفرها  طو درم تاجر ب -

کشید. من و مادرم توی خونه تنها ها به شش ماه تا یک سال هم میوقت

ای. مادرم زنی بود ای، نه دوستی و نه همسایهکردیم. نه خدمهزندگی می

ای دست که به شد  به خدا و مسیح اعتقاد داشت و محال بود که  حظه

ی میشه دربارهاز ستایششون برداره. اون بیش از حد مذهبی بود. ه

های فراوون داده صحبت های خدا و موجودی که به ما نعمتخوبی

گفت که باید بابتشون شکرگزار باشم. و ی من فقط کرد و به من میمی

ر دشش سا م بود و درکی از این موضوع نداشتم. برام قاب   مس نبود. 

ه به کردم. دنیایی کهام غرق میعوض، خودم رو توی دنیای تخیلی کتاب

کدوم واقعیت نداره اما من دوست داشتم داخلشون اومد هیچنظر می

 زندگی کنم.

ی مانا، نفسی گرفت و با ناراحتی به نیم رخ آندریاپ و آن بینی قلم

طور شده بود که فرزند آن مادر مذهبی، این چنین نگریست. چه

 خداناباور شده است؟

ی تخی  تونستن قوهی میسواد نداشتم اما دیدن اون تصاویر، به تنهای -

رفت من رو برانگیخته کنن. من به شد  به مادرم وابسته بودم. هر جا می

خوردم و هر چی خورد میموندم. هر چی میموند میزفتم. هر جا میمی

شنیدم. تنها تفاوتی که بین من و اون وجود داشت، شنید میمی

یاهای تخیلی. نه افکارمون بود. اون به خدا ایمان داشت و من به دن
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شد که اعتقاداتمون رو برای هم تونستیم عقاید هم رو باور کنیم نه میمی

توضیح بدیم. اگر این رو در نظر نگیریم، واقعاً عاشق هم بودیم. من مادرم 

 رو بیش از هر چیزی توی این دنیای کثیف، دوست داشتم.

در خورد و حواسش دستش مشت شد. گویی که در ذهن خود غوطه می

 راند. غرق آن روزهااین دنیا نبود. انگار داشت، خاطراتش را بر زبان می

 بود.

گفت باألخره خوب میشه. ه مد  مادرم مریض شده بود اما هر بار میی -

که خدا برای روزهای آخر که بیماریش اوج گرفته بود، بیشتر درمورد این

ارد اون دنیا ها  یک دنیای دیگه خلق کرده تا بعد از مرگشون وبنده

که اگه مرد، من ناراحت نباشم و به ی اینکرد. دربارهبشن صحبت می

ی زندگیش رو این فکر کنم که اآلن داره توی یک دنیای دیگه بقیه

همه از قدرتش حرف گذرونه. از   رسیدم که چرا خدایی که اینمی

قدر دوستم کنه؟  بخند زد گفت چون اینزنی حا ت رو خوب نمیمی

خواد من رو ببره  یش خود . یه روز تو هم میای  یش من ره که میدا

 کنیم.و دوباره با هم دیگه زندگی می

 با بغض خندید و گفت:

 ست!مسخره -

ا  را باال کشید و با  شت هایش جمع شده بود. بینیاشک در چشم

کرد. با دست، اشک چشمش را گرفت. مانا، مغموم و محزون تنها نگاه می

صدای  رزان آندریاپ و دیدن آن قطره اشکی که جلوی ریزشش شنیدن 
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ا  سوخت. د ش به حال آندریاپ را گرفته بود، بغض کرد و بینی

 سوخته بود!

ها؟ این اید باور  نشه اما من حرفش رو قبول کردم. زنده شدن مردهش -

دیدم. اما نه های تخیلیم میدقیقاً همون چیزی بود که من توی کتاب

کردم مادرم به صور  ای هم باشه. فکر میکه یک دنیای دیگه طوراین

تونیم با هم در ارتباط باشیم و من احضار  وقت میروح در میاد و اون

که تا ابد ینکنم. یا یه اتفاق جادویی اون رو به این دنیا برگردونه اما... ا

گناید. آخه تا حاال توی یک دنیای دیگه زندگی کنه توی مخیلم نمی

 هام چیزی ندیده بودم.ربار  توی کتابد

 آب دهانش را قور  داد و با مکث گفت:

آخرین روز، به قدری حا ش بد بود که دست و  ام رو گم کرده بودم.  -

دویدم و گریه ی توانم میفوراً از خونه بیرون زدم تا دکتر بیارم. با همه

این که تنها بشم  ترسیدم. ازکه مادرم رو از دست بدم میکردم. از اینمی

ترسیم. وقتی دکتر رو خبر کردم، توی راه برگشت به خونه به همراه می

که از حال مادرم خبردار شده دکتر، به  درم برخوردیم. اون بعد از این

قدر از بودنش خوشحال بودم. انگار که دیگه تنها بود برگشت و من چه

سوخت و آتش می ای که توی آتشنیستم. وقتی رسیدیم، با دیدن خونه

هایی که قصد خامو  کردنش رو داشتن، سنگینی همه چیز رو نشان

گشت.  درم هام فقط به دنبال مادرم میروی خودم حس کردم. چشم

گرفتن و داد. جلو  رو میقصد کرد بره داخ  اما کسی بهش اجازه نمی
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که بار  درم بود نمی ذاشتن به آتش نزدیک بشه. خواستم من برم اما این

 گرفت.جلوی من رو می

بار با بغضی که هایش را دست کشید و ایندوباره با  شت دست چشم

 تر شده بود ادامه داد:بزرگ

یچکس نتونست مادرم رو ناا  بده. حتی خدایی که مادرم این همه ه -

ی ایمانی که نداشتم، از خدا  رستید هم نتونست. من با همهاون رو می

 قی نیوفتاد جز این که بعدو ناا  بده اما هیچ اتفاخواستم که مادرم رمی

جا بود ی مادرم رو بیرون آوردن. اوناز خامو  شدن آتش، جسد سوخته

که فهمیدم هیچ خدایی وجود نداره که اگه داشت، مادرم حداق  

 مرد.طوری نمیاین

 تر گفت:سر به طرفین تکان داد و آهسته

 هیچ خدایی وجود نداره. -

کرد و صورتش از اشک خیس بود، سعی فین می -ل، فینمانا که حا

هنش داشت حرفی بزند تا او را از این نظر برگرداند اما هیچ چیز به ذ

طور به او، به اویی که این دانست چهکرد، نمیزسید. هر چه فکر مینمی

قعاً چنین مرگ مادر  را دیده بود بفهماند که خدایی هم هست. و آیا وا

 بود؟!

 س از سکوتی کوتاه، درحا ی که رگ گردنش متورم شده بود  آندریاپ

 گفت:

ی قدیمی بهم داد. چندماه  یش که  درم سکته کرد وکیلش یه نامه -
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نامه از طرف  در کریس، دیه گو کورو ونی خطاب به  درم بود. محتوای 

گفت که مادرم یه مأمور مخفی اینتر   بوده و توی کارهای دیه نامه می

کرده تا بتونه مدارک موثقی از جرائمش گیر بیاره. به میگو دخا ت 

همین خاطر خونه رو به همراه مادرم آتش زده تا نشون بده جزای کسی 

 کنه چیه.که توی کار یک کورو ونی دخا ت می

هایش را  اک توانست اشکهایش بسته بود و نمیمانا که هنوز دست

ور  قا  را باال کشید. با کند، نگاهش را از روی رگ او برداشت و بینی

 دادن بزاق دهانش آرام و ناراحت گفت:

 متأسفم. -

ا رآندر هیچ نگفت و سر  ایین انداخت. از فشار مشتش کاست و بازدمش 

 با حرار  بیرون داد. گفت:

 دونستم کریس خواهر داره.نمی -

 مانا با مکث گفت:

گو  واقعی دیه سر ی کریسه و کریس، ! آناب  خواهرخوندهخواهرخونده -

تان نیست! اون داستان رقت انگیزی که توی بازی برا  تعریف کردم، داس

 زندگی کریس بود.

آندریاپ از تعاب، خیره به  ارکت اخم گشود. کمی در ذهنش با 

 سشس با  وزخند گفت: هایش کلناار رفت ودانسته

 عایبه! -

 مانا نیز  وزخند زد و گفت:
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همی که همین خواهرخونده همسر آقای تر میشه اگه بفبرا  عایب -

 ایکسه!

آندر با اخمی از شک، سراناام به مانا نگریست. خیره به اشک خشک 

 شده روی صور  او،  رسید:

 زن استیو؟! -

، مانا گرسنه و خسته سر تکان داد و آندر، غرق افکار  شد. کمی بعد

 مانا دمی گرفت و آرام گفت:

 هام رو باز کنی؟میشه دست -

ا ریاپ به او نگریست.  بخند محو و کوچکی زد و سر تکاند. خود  آندر

ی کور  جلو کشید و خیره به آن طناب زمخت، مشغول باز کردن گره

ا  را به صور  آندریاپ که حال در کنار گوشش شد. مانا نگاه خیره

کشید دوخت. بزاق دهانش را قور  داد که آندر از سنگینی نگاه نفس می

گاهش، . انگشتانش، هنوز مشغول باز کردن گره بودند اما ناو، سر چرخاند

تابی آمدند. قلبش بیجایی میان اجزای صور  مانا به گرد  در می

 ش افتاده بود.گرما به جان کرد و باری دیگر،می

 مانا با دمی عمیق روی برگرداند و در د ش نا ید:

 گرمه! -

گره را گشود. مانا با  آندریاپ  بخند  را با شیطنت کش داد و سراناام،

هایش احساپ ش  شدن طناب، دستانش را کشید که دردی در شانه

هایش را نواز  نمود. آندریاپ عقب کشید  یچید. چهره درهم کرد و مچ
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و نگاهی به رد سرخ به جا مانده از طناب روی مچ ظریف و الغر مانا 

انا با خاا ت اراده دست دراز کرد تا مچ او را  مس کند که مانداخت. بی

 دستش را  س کشید و گفت:

 نکن! -

ش را آندر نگاهش را باال کشید و  ر حرار  به مانا داد. مانا آب دهان

بار قور  داد و کام  به تاج تخت چسبید. زیپ کا شنش را گشود و این

طور که کف های خود ، شا ش را مرتب کرد. آندریاپ همانبا دست

های خود هایش را روی رانه بود، آرنجهایش را روی  ارکت گذاشتکفش

نای خاا ت زده نگریست.  بخندی زد و خیره، به ما -قرار داد و خیره

 گفت:

 تری.و ی بدون شال خوشگ  -

هایش کشید و خیره به  ارکت ا  گرفته بود، دستی به  بمانا که خنده

 گفت:

 دونم.خودم می -

قصد کرد چیزی  آندر  بخند  را وسعت بخشید و هیچ نگفت. مانا

بشرسد که با صدای زن  موبای  آندریاپ، سکو  کرد. آندر خسته و 

کالفه، موبایلش را از جیب شلوار  بیرون کشید و به نام زپ چشم 

شد. تماپ را دوخت. نامی که موقعیت و شرایط سختشان را یادآور  می

 ا  گفت:برقرار کرد و با صدای خسته

 بگو! -
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مقدمه با دهان  ر ا  را روی جعبه قرار داد و بیزپ  یتزای نصفه خورده

 گفت:

 کنی اما اآلن همه چیز تحت کنترل تیله!شاید باور ن -

 آندر اخم گیای به ابرو نشاند و شاکی گفت:

 تونی یک دقیقه چیزی نخوری زپ؟می -

 ا  را قور  داد و گفت:زپ  قمه

اعت یک ن سخوابم. اما اآلر حا ت عادی ساعت ده شب میدرفیق! من  -

احتیاطی تو بیدار بمونم. خستگی و شبه و من مابورم به خاطر بی

 کنی؟!گرسنگی من رو تو جبران می

 آندر به چشمانش دست کشید و گفت:

 شده!و چیکمتر حرف بزن زپ! درست بگ -

 زپ  لکی زد و گفت:

 ها هم کاری باها  ندارن.ی  داره میاد باال. با اسلحه! نگهبانت -

 اخم به درب نگریست و مشکوکانه  رسید: آندر با

 چرا؟ -

 زپ شاکی گفت:

 ز همه چیز خبر داشته باشم؟مگه من خدام که ا -

 ای به درب رفت و غرید:آندر عصبی چشم غره

 . …خیله خب. حواست به -
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 زپ تند و خونسرد گفت:

 هست. رسید. -

 تا آندریاپ بخواهد بشرسد چه کسی رسید، صدای درب برخاست. مانا

ا  را از آندریاپ گرفت و سمت درب حوا ه کرد. نگاه شکاک و هراسیده

ا آندر تماپ را بست و از جایش برخاست. ظاهر شدن قامت تی ، مانا ر

معطلی شوکه و مبهو  کرد و آندریاپ را مشکوک و اخم آ ود. تی ، بی

که درب را ببندد، داخ  شد و قدمی آننیم نگاهی به راهرو انداخت و بی

 ی مانا با عاله گفت:ها برداشت. خیره در نگاه درشت شدهت آنسم

 تر راه بیوفتیم.عداً برا  کام  توضیح میدم. فقط اآلن باید سریعب -

 ا  جلوی مانا و در مقاب  تی  ایستاد و گفت:آندر با مشت گره خورده

 اآلن توضیح بده! -

 تی  با حرص به نگاه تیز آندر نگریست و عصبی گفت:

 ن وقت توضیح نیست آندریاپ.اآل -

 مانا از شوک بیرون آمد. آرام بلند شد و با سوءظن گفت:

طور همسایه و همکالسی من قاطی این جا توضیح میدی که چهمینه -

 ماجراها شده.

 ی تی  ادامه داد:کنار آندر ایستاد و با اخم خیره در نگاه خیره

 جا بمونم.وگرنه ترجیح میدم این -

 مرتعش گفت: تی  عصبی و



 

 

 WWW.98IA3.IR 568 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

بار رو به حرفم گو  بده! من انا محض رضای خدا فقط همین یکم -

 خوام کمکت کنم.می

 با بیچارگی ادامه داد:

 کنی.جام بهم گو  نمیطور ایناگه بدونی چه -

تر از  یش به او نگریست. مانا که هنوز اخم آندر چشم ریز کرد و مشکوک

یق کشید. دو دل بود و داشت، آب دهانش را قور  داد و نفس عم

دانست که چه کند. به نیم رخ آندر نگاه کرد که آندریاپ با جدیت نمی

ی او ایستاد. با تحکم خیره در قدمی سمت تی  برداشت و سینه به سینه

 نگاه مستأص  او گفت:

ه هیچ وجه قاب  اعتماد نیستی تی  شیک! و ی بهتره توی تیم ما ب -

 باشی!

ای نهور مچ الغر مانا حلقه کرد و  س از کوفتن تسشس انگشتانش را به د

رانده به تی ، از اتاق خارج شد. مانا که مد  زیادی را در آن اتاقک گذ

که از آندریاپ بود، با دیدن محیط جدید، دم عمیقی گرفت و برای آن

هایش افزود. سر  را به عقب چرخاند که عقب نیوفتد، به سرعت قدم

زد که قصد بدی دید. تی ، با نگاهش فریاد میشان تی  را در یک قدمی

طور معنای نگاه او را بخواند. از این رو، دانست که چهندارد و مانا، نمی

 فقط آب دهانش را قور  داد و به جلوی راهش نگریست.

ها مانا و آندریاپ، با دیدن نگهبانانی که با اخم و بداخالقی سمت آن

ایستادند و آندریاپ، مچ مانا را کشید  ها از قدمچرخیده بودند، روی  له
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و  شت سر خود  ناهش داد. مانا با تشش قلبی از سر هیاان، بر خالف 

حرکت آندریاپ، دوباره سر جای خود برگشت و با اخمی ظریف، به آن 

ها جلو زد و حینی که از کنارشان مردان تخس خیره شد. تی  از آن

 گذشت گفت:می

 ین!توجه نکنین! دنبا م بیا -

گاه نآندر مکثی کرد و بدون آن که از اخمش بکاهد، به همراه مانا زیر 

ها،  شت سر تی  از خانه خارج شد. سرمای هوا، صور  سنگین نگهبان

الی ها را نواز  کرد و نسیمی که در هوا جریان داشت، البهی آنهر سه

تار موهای آندریاپ و تی  به گرد  در آمد. تی  سمت ماشین خود  

ندر با آفت که آندریاپ به سرعت ایستاد و مانا نیز باالجبار متوقف شد. ر

 شک گفت:

 ریم.، با ماشین من میهرجا که قراره بریم -

دید، کمی به آندر نگریست و سشس سر به تی  که زمان را با ارز  می

ن تأیید تکان داد. آندر سوئیچ ماشینش را از درون جیب شلوار  بیرو

دانست جلو بنشیند یا عقب، نش را گشود. مانا که نمیکشید و قف  ماشی

 نشیند. آندریاپ خطاب به تی  گفت:منتظر ماند تا ببیند تی  کاا می

 شینی!کنم، تو هم جلو میمن رانندگی می -

 تی   وفی کشید و با حرص گفت:

دونم بهم اعتماد نداری آندریاپ اما باور کنی یا نه من دارم به شما یم -

 کنم.کمک می
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 سشس نگاهی به مانا انداخت و بعد، با حرص روی صند ی شاگرد نشست.

ا  کاسته نشده بود، به مانا خیره شد که اعتمادیای از بیآندر که ذره

 مانا نیز، با اخم آرام روی صند ی عقب نشست.

ا  را ای س از حرکت ماشین، مانا عصبی اما آرام، درحا ی که نگاه قهوه

 ر آینه بغ  ماشین دوخته بود، گفت:به تصویر تی  د

که برگشتم دانشگاه وارد کالپ شدی و روز بعد رست بعد از ایند -

ی آندریاپ و خیلی ام هم هستی. دربارهمشخص شد که همسایه

 شد.کردی و ناگهان وسط خیابون  یدا  میچیزهای دیگه کناکاوی می

 تر ادامه داد: وزخندی زد و عصبی

 ی!من رو زیر نظر داشتی این مد  همه -

ی اخمش را کورتر کرد و تی  با استیصال نگاهش را به نگاه آندریاپ گره

 مانا در همان آینه بغ  ماشین داد. گفت:

را  توضیح میدم. زمانش که برسه کام  بهت توضیح میدم مانا. هیچ ب -

 فتی نبود.گی این چیزهایی که نیت بدی  شت همه

 ی او کوفت و بلند گفت:مانا مشتش را به  شت صند 

طور تونستی ما رو جا و چهطور اومدی ایناال هم که معلوم نیست چهح -

 تی ! بری؟ حرف بزنبیرون بیاری. داری ما رو کاا می

 تی  که دیگر صبر   بریز شده بود، بلند و عصبی گفت:

 دونم!من نمی -
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 د:امه داآندریاپ نیم نگاهی به او انداخت. تی  مکثی کرد و کالفه اد

کنه کمک کنه مخفیانه وارد دونم چرا باید کسی که هدایتم میمین -

ی ورودم نشه. بعد دقیقاً ویال بشم و تأکید داشته باشه که کسی متوجه

زمانی که وارد شدم نظر  رو تغییر بده و بگه که خودم رو خونسرد 

 نشون بدم و تسلیم بشم.

ا چرخید. خیره در نگاه مان ا  را در آورد و سمتبا عصبانیت هندزفری

ی او هندزفری را میان انگشتانش گرفت و با صور  سرخ از حیر  زده

 عصبانیتش ادامه داد:

کار دونم صدایی که از این خارج میشه داره با زندگی من چیمین -

دونم که از ریز و درشت هر چیزی خبر داره و بنا به کنه. من فقط میمی

 کنم.دالیلی باید از  اطاعت 

تر خیره ا  صاف نشست و آرامنفسش را محکم بیرون داد. روی صند ی

 به تاریکی خیابان گفت:

 کنم مانا.من دارم از  محافظت می -

ها، با این سکو  ی آنسکو  سنگینی میانشان شک  گرفته بود. هر سه

احساپ سبک با ی، خطاب به   شید و باکتر شدند. تی  نفس عمیقی آرام

 فت:آندریاپ گ

 اید برسیم    درای  ندر!تا سه ساعت دیگه ب -

تر از  یش شده بود، اما سکو  کرد. در مانا با وجود آن که مشکوک

اعتماد و بداخالقش را به تی  دوخت که تی  عوض آندریاپ نگاه بی
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 خیره در نگاه او گفت:

 دونم! باشه؟من هم نمی -

ت و بعد، مسکو  به بیرون آندریاپ انداخ رویی نیم نگاهی بهمانا با تر 

اعث باز شیشه چشم دوخت. هر دو نوبت نمازهایش را نخوانده بود و این، 

شد ناآرام شود. دردهای کوچک زیر د ش هم، نوید دردسری دیگر می

 قدر همه چیز در هم گره خورده بود!دادند. چهمی

سردی هوای ساعت چهار صبح، باعث شد آندریاپ دستش را دراز کند و 

هم ی بخاری را افزایش دهد. از آینه، نگاهی به مانا که با ابروهای درجهدر

ا ، به خواب رفته بود انداخت و بعد، به تی  که مضطرب به  یچ خورده

آمد نگریست.  وزخندی زد و به مسیر نیمه تاریک و رو به نظر می

روشنایی  یش رویش چشم دوخت. سکوتی که در ماشین حکم فرما بود، 

 ی آندریاپ شکست.با صدا

کار کنی کیه؟ زدیک شدیم تی  شیک! وقتشه بگی اونی که میگه چین -

 کنی؟چرا به حرفش گو  می

هایش برداشت و به آندر نگاه کرد. آب دهانش را تی  دست از جویدن  ب

 گرداند آرام گفت:طور که روی بر میقور  داد و همان

 تونم بگم.نمی -

 بگوید که تی  نیز اخم کرد و خیره به آندر اخم کرد و خواست چیزی

 رو  رسید:روبه

 شده؟چی -
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  آندر از او چشم گرفت و به جاده نگریست. با دیدن ماشین مشکین رن

ا ، به صور  افقی سد راه آنان های دودیو مدل باالیی که با شیشه

شده بود، کناکاو و  رسؤال از سرعت ماشینش کاست. دو ماشین، به 

ی خلو  و مسکو ، ی بر هم عمود هستند، در آن جادهصورتی که گوی

متوقف شده بودند. آندریاپ، تک بوق کوتاهی زد تا شاید ماشین 

 مشکین، واکنشی نشان دهد. اما چیزی نشد!

 س از باز کردن کمربند ، درب ماشین را گشود و خواست  یاده شود 

 واه تیز که درب سمت شاگرد ماشین مقاب  باز شد. تی  و آندریاپ، نگ

شد ای که از آن  یاده می رسشگرشان را به قامت مرد کت و شلواری

 دوختند. تی  فوری گفت:

 جا یکی منتظرمون بوده.انگار این -

فهمید و درک کدام از کارهای تی  را نمیآندر عصبی از آن که هیچ

 کرد، غرید:نمی

 جا.و ما رو آوردی اینتو بگو آقای شیک! ت -

و  س از باز کردن کمربند ، از ماشین  یاده شد.  تی  سکو  کرد

ای کرد و  س از نیم نگاهی به آندریاپ با اخم غلیظش، دندان غروچه

مانای خفته، از ماشین  یاده گشت. مرد که کت و شلوار اسشر  

ای رنگی بر تن داشت، نیمچه  بخندی زد و جلو آمد. هر سه نفر، سورمه

داشتند. از این رو، آندریاپ و تی ،  س از تنها  انزده قدم با هم فاصله 

که درب ماشین را بستند، چند قدمی را جلو رفتند و در مقاب  آن
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 ماشینشان متوقف شدند.

ی ر سهآسمان، تیره بود. نسیم سردی در هوا می  یچید و  رزه به اندام ه

 خم آ ود  رسید:احال، آندریاپ محکم و انداخت. با اینها میآن

 وای؟خچی می -

ها رسیده بود،  بخند  را کش داد و همزمان با مرد که به سه قدمی آن

 باال انداختن ابروهایش گفت:

 ص  مطلب بودم.اص  مطلب! همیشه عاشق ا -

دو دستش را در دو جیب شلوار  فرو برد و با حفظ  بخند  خطاب به 

 آندر ادامه داد:

 خوابیده. همون دختری که توی ماشینت -

 یاپ، با سمع چنین حرفی، اخمشان را کورتر کردند. آندرتی  و آندر

قدمی عصبی سمت او برداشت و تی ، دست به سمت  شت کمر  برد و 

تر ا  را بیرون کشید. آن را سوی مرد نشانه گرفت که مرد، سریعاسلحه

معطلی، دو شلیک به تن تی  نواخت ا  را بیرون کشید و بیاز او اسلحه

ی  تدردمند تی  هم بلند شد. آندر به سرعت سمت ی که همزمان، نعره

 زانویش نگاه چرخاند که او را تکیه داده به کا و  دید. تی  که در شکم و

کرد، دندان بر دندان فشرد و روی زانوی درد طاقت فرسایی را حس می

ی او که بر زمین افتاده بود سا مش نشست. مرد، نگاهی به اسلحه

 انداخت و  وزخند زد.

ا که صدای شلیک گلو ه را هر چند خفه اما شنیده بود، با ترپ الی مان
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هایش را گشود. گیج و سردرگم، به ماشین خا ی و دو مردی که  لک

جلوی ماشین ایستاده بودند نگریست. هری د ش  ایین ریخت و هیاان 

به قلبش افتاد. با اخمی ظریف و د ی  رتشویش از ماشین  یاده شد که 

ا  آرام صدا زانو زده و  یچیده در خود دید. با قلب کوبندهتازه، تی  را 

 زد:

 تی ! -

مرد، نگاه از آندریاپ که قصد جلو رفتن و حمله کردن داشت گرفت. 

ن ابروهای مشکی و  ر  را باال انداخت و خیره به مانای گیج و ترسا

 گفت:

 اص  مطلب اومد! -

 صدا بلند کرد و ادامه داد:

 د بریم!عاله کن دختر! بای -

ان آندر دستش را سمت مانا گرفت و مانع جلو آمدن او شد. قاطع و نگر

 گفت:

 شین بشین!جلو نیا مانا! برو توی ما -

ا  را در کاسه چرخاند و قدمی سمت تی  های مشکیمرد مردمک

ی تی  را با  ایش جلو کشید. ا ، اسلحهبرداشت. با کفش اسشر  مشکی

فایده ی بیخشابش را خا ی کرد و اسلحهخم شد و آن را برداشت. سشس 

حا ش کرده بود، ای انداخت. تی  که خونریزی شدید ، بیرا گوشه

نشسته بر آسفا ت جاده با خشم به مرد نگریست. مانا با دیدن اسلحه در 
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تر از قب  به تی  و سشس به آندر نگاه کرد. با دستان مرد غریبه، هراسیده

  حن مرتعشش گفت:

 خبره؟هجا چاین -

آندریاپ قدمی سمت مرد برداشت که مرد، تند و سریع اسلحه را سمت 

که مانا ها را  نچر کرد. آندر از ترپ آنتایرهای ماشین نشانه گرفت و آن

 تیر خورده باشد، سمت دخترک روی گرداند که در همان  حظه، مرد از

 کوفت. ای به گردن آندرفرصت استفاده کرد و ضربه

ت کرد و همزمان با هین کشیدنش، دست روی دهان خود مانا چشم درش

 فشرد. با شوک و بهت، به  یکر آندریاپ که ابتدا روی کا و  و سشس

روی زمین افتاد خیره شد. تشش قلبش بیش از  یش افزایش یافت و 

 رزید. مرد که دیگر  بخندی بر  ب نداشت، با حال، دست و  ایش هم می

ت مانا رفت. مانا از ترپ نزدیک شدن جدیت از کنار تی  گذشت و سم

رد با مرد، دست از روی دهان برداشت و سعی کرد از او فاصله بگیرد که م

 یک قدم بلند خود  را به او رساند و بازویش را در چن  گرفت.

مانا که زبانش بند آمده بود و جز اصواتی از روی هراپ، دگر کالمی به 

هایش . انگشتانش سرد شده و نفسغلتید، به تقال افتادروی زبانش نمی

بار در این دو هفته، ترپ را با تمام به شمار  افتاده بودند. برای هزارمین

توانست ناا  توانست مقاومت کند. نمیکرد و نمیوجود  حس می

هایش، تر از قب ، با فشار دندانحالیابد و خود را خالص کند. تی  بی

انا انداخت که مانا نیز خود  را دستش را بلند کرد و چن  به ساعد م
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 ی قدم دیگری را به مرد ندهد.عقب کشید تا اجازه

کشید، هایی که میهای مانا و چن  و ناخنمرد اما، عصبی از مقاومت

ا ، عقب راند. سشس ی تی  کوفت و او را با بینی شکسته گدی به  وزه

ی محکم با حرکتی خشونت آمیز مانا را جلو کشید و بعد، با ضربه

 هو  کرد.و را بیا  به گردن دخترک، ااسلحه

توانست جلودار مرد باشد، نه آندریاپ و نه حتی حال، دیگر نه تی  می

 مانا!

*** 

ی وسیع وسط    ایستاده بود و با فکری مغشو  و مشغول، به رودخانه

نگریست. آسمان، رو به روشنی و عمیقی که  یش چشمانش بود می

شد. دست به سینه نهاده بود و با ز خورشید، دیده میرفت و نیمی امی

کشید. در آن  حظه، هر ا  را میجدیت تمام، انتظار دیدن خواهرخوانده

اندیشید و گاه، به ا  میکرد. گاه به نقشهچیزی به ذهنش خطور می

هایی که برای آناب  تدارک دیده بود. گاه به مانا فکر می کرد و شکناه

ای را در کنار  در  آسوده تواند دقیقهترکش که نمیگاهی هم، به دخ

 خاطر سر کند.

نفسش را از راه بینی بیرون داد. موبایلش را بیرون کشید و نگاهی به 

گفتند تنها یک ربع دیگر تا هایی که میساعت انداخت. با دیدن شماره

ی سر صبح، شش مانده است، نفس دیگری گرفت که سردی هوای تازه

ا  را در جیب خشک کرد. آب دهانش را قور  داد و گوشیگلویش را 
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های  اشنه دار، جدی  ا تویش فرو برد. با شنیدن صدای همان چکمه

شد چشم دوخت. با دیدن مانا در روی برگرداند و به اویی که نزدیک می

رسید، نفس راحتی کشید و نگاه رمق میکنار او که به نظر گیج و بی

 نسرد آناب  گره زد.ا  را به نگاه خوجدی

ا ا  را گشود و دندان بر دندان فشرد. آناب  که بازوی مانا ردست به سینه

 گرفته بود، در دو قدمی کریس ایستاد و با  بخند گفت:

 سالم برادر. -

ا مانا که  س از دو ساعت، تازه چند دقیقه  یش به هو  آمده بود، ب

ی تن  ر حلقهد نگریست. بازویش کهگیای و رخو  به اطرافش می

جا چه دانست که کاا است و اینکرد و نمیانگشتان آناب  بود درد می

ه کند. کریس، نیم نگاهی به مانا که با رنگی  ریده و انگشتانی  رزان بمی

 خطاب به آناب  جدی گفت: کرد انداخت ودریا نگاه می

 به قتلگاهت خو  اومدی! -

 آناب   بخند کای زد و گفت:

 ست!دف معاملههر که گفتم من قصد جنگیدن با تو رو ندارم. طوهمون -

 ای سر  را کج کرد و گفت:کریس  حظه

 د سال  یش تاار  رو کنار گذاشتم. اآلن وقت جنایته!من چن -

مانا که هوشیارتر شده بود، دست به سر  گرفت و به قامت کریس زل 

بارید، می زد. با دیدن نگاه جدی او که از آن هزاران حرف و تهدید

 مبهو  نا ید:
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 کریس! -

هایش را از روی آناب  خونسرد برداشت و به مانا دوخت. کریس، مردمک

 سشس دوباره به آناب  نگریست و گفت:

 همین حاال و ش کن! -

 ا  را ازآناب  با  بخند ابرو باال انداخت و به آرامی و خونسردی، اسلحه

کشید. با آرامش، آن را جیب  ا توی چرم مشکی و خو  دوختش بیرون 

ی مانا گذاشت و خطاب به کریس که خشم نگاهش افزایش روی شقیقه

 یافته بود گفت:

 کنیم! س معامله می -

ای سر به سمت چشش گرداند که فشار اسلحه به روی مانا  حظه

ی موقعیتش کرد. بار دیگر قلبش ا  بیشتر شد و این، او را متوجهشقیقه

در د ش احساپ داغی  یچید. مضطرب، چن  به  به تب و تاب افتاد و

 ی  ا توی آناب  زد و نفسش را  رزان بیرون داد.گوشه

کر کریس نیم قدم سمت آناب  برداشت که آنا، قدمی بلند عقب رفت و  ی

 مانا را نیز به دنبال خود عقب کشاند.

 نه رفتار کنی.اوه عزیزم، بهتره عاقال -

ش بیرون داد و با  حن خشدار و خشن کریس عصبی نفسش را از راه بینی

 غرید:

 خوای؟چی می -
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ا  ای زد و خندید. زبانش را روی  ب  ایینیآناب   بخند  یروزمندانه

 کشید و سر به سمت مانا چرخاند. زمزمه کرد:

 دی که کریس بهت اهمیت میده دختر!خیلی شانس آور -

 ت:گرفت عصبانی گفمانا با جرئتی که از نفرتش سرچشمه می

 خفه شو! -

توجه سمت کریس که نگاهش تیز و عصبی بود روی گرداند و آناب  بی

 گفت:

دونیم تحت هیچ جایی که میخوایم دخترته  اما از اونیزی که ما میچ -

ای که یک شرایطی حاضر به گذشتن از بچت نمیشی، شاید بتونیم  رونده

 یه؟کنی رو جایگزینش کنیم. نظر  چسا ه داری رو  کار می

تر از قب  شد. کمی روی حرف آناب  مکث و تأم  کرد کریس، خشمگین

 هایش محکم غرید:و سشس از الی دندان

 سعی کن به دستش بیاری! -

انه آنا که انتظار چنین واکنشی را داشت، ابرو باال انداخت و خونسرد

 گفت:

 بسیارخب! -

 سشس، گلنگدن کلتش را کشید و گفت:

 نج!شمار  معکوپ کریس!   -

کریس با خشم و اندکی نگرانی قدمی به آن دو نزدیک شد که آناب  
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ی مانای  بخند  را جمع کرد و اسلحه را بیش از  یش به شقیقه

 هراسیده و رن   ریده فشرد.

 چهار! -

 ود، بلند و خشدار گفت:بهایش مشت شده کریس که دست

و تو اون رو توی خونَم بود  تونم.  روندهه بخوام بدم هم نمیحتی اگ -

 منفار کردی!

 دانست، شانه باال انداخت و گفت:آناب  که چنین موضوعی را می

 این مشک  توئه. سه! -

یس مانا که دست و  ایش  رز افتاده بود، با بغضی در گلو خیره به کر

 نا ید:

 راضی نشو کریس! -

ا رتک تیراندازی که در قایقی روی رودخانه استتار کرده بود، شرایط 

  که انی دید. بنابراین،  س از دمی عمیق، هدفش را معین کرد. آناببحر

ی مخصوصش، به کریس می دانست تک تیرانداز به زودی با اسلحه

 شلیک می کند، با حس  یروزی  بخند  را کش داد و بلند گفت:

خوای بذاری ناجی دختر  به دست اله کن کریس! تو که نمیع -

 دشمنت بمیره؟

ا  آن  وشش مشکی و تماماً تاریکش، عصبی در هندفزی تک تیرانداز، با

 غرید:
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 تونم مستقیم بهش شلیک کنم!نمی -

 برایان محکم و قاطعانه در گوشش گفت:

 کنه.  میزخمیش کن! بقیش رو کریس ح -

تر کرد و یک چشمش را بست. تک تیرانداز با این اجازه، اخمش را غلیظ

کرد، نفسش را در مانا را دفع می خیره در دوربین و آنابلی که تقالهای

ای بعد، شلیک نمود. آناب  که همچنان به سینه نگاه داشت و دقیقه

نگریست، با حس سوزشی غیر منتظره ی خشمگینش میکریس و چهره

ا  را در نطفه خفه کرد و شوکه خم شد. کریس، در  هلویش، نعره

داشت و کلت فرصت را طالیی شمرد و با سرعت، قدم بلندی سمت او بر

ی    ای  ر  کرد که درست، روی  بهرا از چنگش کشید. آن را گوشه

ی   ! مانا نیز، خود  را از حصار دست افتاد. جایی  شت نرده  اما  به

هوا مچ او را گرفت. مانا، تحت تأثیر آناب  بیرون کشید که کریس، بی

 وی زمیننیرویی که کریس به او وارد کرده بود، جایی  شت سر کریس ر

دو  بتنی    افتاد و بعد، با دردی  یچیده شده در تنش، سر به سمت آن

 چرخاند.

نه آناب  با عصبانیت و ناباوری سر چرخاند و به قایقی که روی رودخا

ای کرد و به تک تیرانداز خائنش ناسزا شناور بود نگریست. دندان قروچه

جلو رفت و گفت.  س با همان خشم، سعی بر تنها جنگیدن گذاشت. 

قصد کرد مشتی به صور  کریس بکوبد که کریس، با همان نگاه تیز و 

 ا ، مشت او را میان مشتش گرفت و خیره در نگاهش غرید:فک فشرده
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 حاال وقت جنایته! -

ای کرد و با دست دیگر ، مشتی به شکم کریس آناب ، غر  ریز و زنانه

توجه به  شد. آنا، بی ای خمکوفت که کریس، دست او را رها کرد و  حظه

ا  گرداند. سشس، قب  درد و سوز   هلویش، نگاهش را به دنبال اسلحه

ی    از آن که کریس فرصت کند او را بگید، از باالی نرده رد شد و  به

ه که عرض  نااه سانتی متری داشت ایستاد. کریس، با خشم از روی نرد

شان با و آن دو، با نگاهرد شد و مقاب  او ایستاد. اسلحه، میانشان بود 

 کردند.دیگر دوئ  مییک

از ایناا به بعد رو اگه همزمان با گو  دادن به آهن  بی کالم  

experiens   بخونین خیلی قشن  تر میشه. اگه متن رو روون و

 متعادل بخونین که چه بهتر!

pload.ir/view/experience_xgll.mp3https://uu

/ 

دید دوباره هدفش را معین کرد و دفاع میتک تیرانداز که آناب  را بی

سشس شلیک نمود که آنا دردمندتر از  یش نرده را گرفت و درجایش 

شد صدای قلب مانا بود و صدای زانو زد. تنها صدایی که شنیده می

ا  بخندی عصبی و تهدیدآمیز . کریس بها و اصوا  دردآ ود آناب نفس

و از  قدمی به او نزدیک شد. اسلحه را با  ایش به درون رودخانه انداخت

 باال خیره به آناب  که زانو زده بود گفت:

هام رو روی بدنت خوشحال میشم اگه اآلن نمیری و اجازه بدی شکناه -

https://uupload.ir/view/experience_xgll.mp3/
https://uupload.ir/view/experience_xgll.mp3/
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  یاده کنم.

لو ه گو و  هلویش آناب  نگاه خشمگینش را باال کشید. با وجود آن که باز

ی دردناکش به خورده بود اما روی  ا ایستاد و مانع رسیدن صدای نعره

گو  دشمنش شد. نفسی گرفت و در میان آن همه درد یک  ایش را 

ا  را به سر کریس کوبید که کریس بلند کرد و ضربه ای از فنون رزمی

زنانه از ی  ا توی او را گرفت و با غرشی روی نرده خم شد. آناب  یقه

ا  کریس را سمت رودخانه ه  داد. اما های برهم فشردهالی دندانالبه

را به  کریس قب  از آن که از     ایین بیوفتد چن  به تن آناب  زد و او

 همراه خود   ایین کشاند.

ب  ای زیر    بند کرد و آویزان ماند. آنادر ثانیه، کریس دستش را به میله

انا با قلبی کند از  ای کریس آویزان شد. مخواست سقوط هم که نمی

ای خورد اما خود   رزان به سرعت از روی زمین برخاست که سکندری

های را جمع و جور کرد. جلو رفت، دست به نرده گرفت و با چشم

دانست که زد و نمیدرشتش به آن دو خیره شد. قلبش در دهانش می

نفس  -داد. کریس نفسیا  را افزایش مچه کند و این، تشویش روانی

 زنان سر  ایین انداخت و خطاب به آناب  که درد را بیش از  یش حس

 داد گفت:کرد با  حنی که نشان از قو  رو به اتمامش میمی

 ب ادامه بدیم؟نظر  چیه بقیش رو توی آ -

آناب  که فهمیده بود او قصد رها کردن میله را دارد سعی کرد وزن خود 

ها کریس بدون نگاه به مانا میله را رها کرد و هر دوی آنرا باال بکشد که 
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ی چند ثانیه بعد به درون رودخانه افتادند. مانا هینی کشید و خیره

ها در آن ایااد نای که موجی کوچک و ریز حاص  از سقوط آرودخانه

توانست تر از این نمیشده بود نفس در سینه حبس کرد. قلبش محکم

هایش ی نرده را در مشت رزیدند. میلهش از این نمیبکوبد و اندامش بی

 های خیسش با ارتعا  داد زد:فشرد و از  شت چشم

 کریس! -

گذرد. مانا رودخانه آرام شده بود و نمیشد فهمید که در درون آن چه می

ای تصمیم گرفت به درون آب بشرد که فردی بازویش را کشید.  حظه

ای هایی خونی و چهرهیاپ با دستوحشت زده سمت او چرخید که آندر

 آشفته گفت:

 جا بریم.ز ایناراه بیوفت مانا! باید  -

جاست طور اینمانا مبهو  از او روی گرفت و حتی به این که چه

 نیاندیشید. خیره به رودخانه بلند و نگران گفت:

 کریس افتاد توی آب! -

تر کشید و دید بازوی مانا را محکمآندریاپ که محیط را خطرناک می

 دستان او را از نرده رها کرد. بلند و مرتعش گفت:

 جا!نآلن وقت نگرانی نیست مانا! اگه نریم خود  هم میوفتی اوا -

اتالف وقت مانا نگاه  ریشان و خیسش را به آندریاپ دوخت. آندر بی

بازوی مانا را به دنبال خود کشاند که چند ثانیه بعد هر دو شروع به 

د. هنوز از    خارج نشده بودند که مانا نتوانست در مقاب  دویدن کردن
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خبر ایستاد که ناگهان بازویش وجدان ناآرامش آرام بنشیند. بنابراین بی

تر شده نفس زنان با بغضی که بزرگ -از دست آندریاپ رها شد. نفس

بود سر به طرفین گرداند و قدمی عقب رفت. خیره در نگاه نگران و 

 گفت:مضطرب آندریاپ 

 تونم!نه! نه! نمی -

 وآندر عصبی قدمی سمت او برداشت که مانا قدم بلند دیگری عقب رفت 

 بلند گفت:

تونم بذارم همه از من محافظت کنن و به خاطر تونم آندریاپ! نمیمین -

 من جونشون رو از دست بدن.

ا تمام بآندر با بیچارگی قصد کرد حرفی بزند که مانا وقت را تلف نکرد و 

ام او ننیرویش تمام مسیری که آمده بودند را با دویدن بازگشت. آندریاپ 

رص حرا بلند فریاد زد و سشس با فکی فشرده و ابروهایی گره خورده از 

 ی    ایستاد.به دنبال او دوید. مانا به سرعت از روی نرده رد شد و  به

ان ز زبنگاهی مردد به رودخانه انداخت و بعد هنگامی که نام خود را ا

ا  شنید آب دهانش را قور  داد و با یاد خدایش آندریاپ در نزدیکی

 در یک  حظه به درون رودخانه  ر  زد.

 رفت و فریاد زد:های نرده را گتر از قب   بهتر و عصبیآندریاپ نگران

 مانا! -

خیره و منتظر به رودخانه چشم دوخت اما خبری نشد.  -کمی خیره

شفته دندان بر دندان فشرد. در نهایت غرشی چن  به موهایش زد و آ
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کرد و طی یک تصمیم آنی نگران از بابت جان مانا به درون رودخانه 

 شیرجه زد. حال همه چیز و همه کس به درون آب منتق  شده بود.

ها در عمق بین کریس و آناب  جنگی تن به تن رخ داده بود. هر دوی آن

دند و مایع بودن فضای اطرافشان از کردیگر مبارزه میدو متری آب با یک

ای کاست. چیزی از نفسشان نمانده بود و اگر دقیقهقدر  ضرباتشان می

ماندند دیگر نیازی به جنگیدن نبود. خون آناب  مث  دیگر زیر آب می

ی های کریس با خشمی وافر خیرهجوهر در آب  خش شده بود. چشم

رقصید و کلت اسیر ب میوهای آنا روی آهای مصمم آناب  بود. مچشم

ای با کرد  حظهها شنا میها بود. مانا که به سوی آنانگشتان هردوی آن

ا  کرده بودند از شنا کردن شنیدن صدای شلیک گلو ه که گویی خفه

دست کشید. مبهو  و شوکه درحا ی که شا ش تا روی گردنش  ایین 

 افتاده بود با د وا سی به آن دو نگریست.

یافتن مانا با قدر  سمت او شنا کرد و چن  به تنش انداخت  آندریاپ با

که مانا فوری سمت او روی گرداند. او که گویی یاد  رفته بود قب  از 

شیرجه زدن نفس بگیرد به سرعت دستش را سمت کریس نشانه گرفت. 

ی او چرخاند. کریس با همان نگاه غرق در آندریاپ روی سمت اشاره

ی او از نوک کلت خو  دست ب راند که سینهنفرتش تن آناب  را عق

کریس فاصله گرفت. خون بیشتر از قب  دورشان را احاطه کرده بود. مانا 

ها شنا کرد و خود را به کریس رساند. اما قب  زودتر از آندریاپ سمت آن

ا  به اتمام رسید و احساپ که به کریس برسد نفس در سینهاز آن
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 خفگی به او دست داد.

و اشدن شنایش آندریاپ را ترساند. از این رو به سرعت به سمت متوقف 

د و ا  نام او را بر زبان راند. مانا تقال کرشنا کرد و با همان اصوا  خفه

دری نگاهش را باال کشید تا خود را به سطح رودخانه برساند. اما به ق

جان شده کرد که دست و  ایش سست و بیکمبود اکسیژن را حس می

 ا  شنا کرد و تن او را به باال ه  داد کهآندریاپ با قلب کوبندهبودند. 

آمد صدای موتورمانندی سر  را به سمت قایقی که به سمتشان می

مانا  چرخاند. دست و  ا زد و با شنا کردن به سطح رودخانه رسید اما تن

 ش  و کرخت شده بود.

ا درون ها متوقف گشت و تک تیرانداز طنابی رقایق در نزدیکی آن

ی رودخانه انداخت. آندریاپ طناب را گرفت و مانا را در میان حلقه

چند  وبازویش جای داد. مرد میانسال که طناب را آماده دید آن را کشید 

ید ثانیه بعد آندریاپ و مانا هر دو سر از آب بیرون بردند. صدای شد

ه هایش بستتنفس آندریاپ که برخاست مرد متعاب به مانایی که چشم

 بود نگریست.

 کشه!نفس نمی -

کرد آندریاپ که سرمای هوای بیرون آب را روی صورتش حس می

نفس زنان نگاهی به مانا انداخت و سشس با ترپ و نگرانی به  -نفس

کمک مرد ابتدا مانا را به درون قایق برد و بعد خود باال رفت. مرد با 

 ب قایق دید. ای مردانه سر چرخاند که کریس را شنیدن صدای سرفه
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آندریاپ با قلبی که تا به حال سابقه نداشت چنین بکوبد با ترپ صدا 

 زد:

 مانا! مانا نفس بکش! مانا! -

 کریس با کمک مرد خود را به درون قایق کشید و  س از چند سرفه آب

ندریاپ آشفته و  ریشان آنفس افتاد.  -را از دهانش خارج کرد و به نفس

 ی مانا قرار داد و بلند صدا زد:روی سینهحال دو دستش را ضربدری 

 مانا! -

خورشید سراناام رخ نمایی کرده بود و آسمان نشان از ساعت هفت 

دانست از کاا در گلویش نشسته داد. آندریاپ با بغضی که نمیصبح می

ی مانا شد. کریس نگاهش ی خیس و چشمان بستهی چهرهبود خیره

ای بعد دخترک آب از دهانش م دقیقههای مانا بود که سرانااقف  چشم

در ی  لک گشود. آندریاپ دستشاچه به هایی  یخارج کرد و با سرفه

 ند گفت:ت -سرعت عقب کشید و سر مانا را بلند کرد. تند

 مانا! هی، هی! -

مانا که در چشمانش اشک جمع شده بود به کف قایق خیره شد. 

گلویش را سوزاند. ا   ایان  ذیرفت و نفسی بلند گرفت که سرفه

تر تنفس هایش رسید و این باعث شد راحتتک اندام -اکسیژن به تک

کند. آندریاپ نفسش را فو  کرد و همزمان با بستن چشمانش مانا را در 

آغو  کشید. چشم برهم فشرد و سکو  کرد که مانا شوکه و مبهو  اما 

آسودگی ی کریس شد. کریس نفسش را با ی او خیرهآرام از  شت شانه



 

 

 WWW.98IA3.IR 590 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

بیرون داد و آرام  بخند زد که مانا  لک بر هم گذاشت و با مکث در دل 

 نا ید:

 خدا رو شکر! -

ی گلو مانا با شرم از آندریاپ فاصله گرفت و برای رفع سوز  آزاردهنده

ا ، چندبار سرفه کرد. کریس با مکث از آن دو روی چرخاند و و سینه

انوهایش زبه قایق تکیه نهاد. چکید، درحا ی که آب از سر و رویش می

ای کرد خم بودند و ساعدهایش رو هر دو زانویش قرار داشتند. تک سرفه

 و با خستگی  لک بست که صدایی آشنا در گوشش  یچید.

 برایان تماپ گرفته! -

ی قایق فاصله داد. کریس چشمانش را گشود و  س سر  را از تنه

از دست فلیکس، تک  ه بود راای که به سمتش گرفته شدهندزفری

نگریست گرفت و آن را ای اخم به رودخانه میتیراندازی که حال با ذره

 در گوشش فرو کرد.

 برایان! -

ی کریس، آسوده خاطر دستی به برایان با شنیدن صدای خشدار و گرفته

ای هایش کشید و نصفه و نیمه روی میز آن اتاقک کاری با تم قهوهچشم

 نشست.

 ن دستمزد بدی مرد!ام دعاهام که باعث زنده موندنت شدباید بابت تم -

 کریس  بخند محوی زد و گفت:

 به  یروزیم شک داشتی؟ -
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 برایان  وزخندی زد و گفت:

 به شکست آناب  شک داشتم! -

کریس سکو  کرد. دستی به موهای خیسش کشید و  س از مکثی 

 کوتاه جدی گفت:

 متیو و استیو؟ -

ا  را ی ابتدایی  یراهن آبی آسمانیت و دکمهبرایان از میز فاصله گرف

 گشود.

 برتت  یششون. مال تو!فلیکس می -

کریس سر به سمت راستش چرخاند که جسم مشکینی را شناور روی 

ای قطع کرد و خطاب به آب دید. تماپ را بدون هیچ حرف اضافه

 فلیکس گفت:

 از آب بکشش بیرون! -

وزن آناب ، سری با دیدن جسد بیفلیکس رد نگاه کریس را دنبال کرد. 

ی قایق از شوک اتفاقا  تکان داد و قایق را به سمت او راند. مانا گوشه

 یشین، مسکو  و بغ کرده در خود جمع شده بود و چون مو  آب 

 رزید. آندریاپ که به تازگی توانست با چند دم کشیده به خود می

خت و یزی به مانا انداعمیق، ضربان قلبش را نرمال کند، نگاه سرزنش آم

 های خیسش آزرده خاطر شده بود تشر زد:درحا ی که از سنگینی  باپ

 ی؟!دردسر درست کردن رو دوست دار -
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ور  مانا که دستانش را به دور  اهایش حلقه کرده بود، آب دهانش را ق

دانست چه داد و نگاهش را سمت نگاه تیز و د خور آندریاپ گرداند. نمی

 ین رو، بیشتر در خود جمع شد و سکو  کرد. آندر  وفیبگوید. از هم

ی قایق تکیه زد. خیره به مانا که شال خیسش هنوز به کشید و به تنه

 دور گردنش  یچیده شده بود عصبی گفت:

ریدنت توی آب چه سودی داشت مانا؟ جز این که جون خود  رو به   -

 کار کردی؟خطر بندازی چی

خوشایندی دریافت کرد. بغض در گلویش مانا از  حن صحبت او حس نا

شدند، سر چرخاند هایش به  ایین کشیده مینشست و با  بانی که گوشه

کرد که با یمخیره نگاهش  -ی امواج رودخانه شد. آندریاپ خیرهو خیره

ا ، گویی که خشمش فین بینی -های مانا و صدای فین رز  شانه

رون داد. چنگی به موهای فروکش کرده باشد، آرام شد و نفسش را بی

ام دست کردن آر -تر شد. با تردید و دستخیسش کشید و به مانا نزدیک

 و د اویانه صدا زد:

 مانا! -

ا  را باال کشید و سعی دانست سخت است، بینیکه میمانا با وجود آن

ه بغضش کرد وانمود به عادی بودن کند. بنابراین، بزاق دهانش را به همرا

ا چند  لک سمت آندریاپ روی چرخاند. آندر با  حنی قور  داد و ب

 :زدند بغض دارد گفتای مانا که داد میتر خیره در نگاه قهوهآرام

قدر ایده آل ممکن بود بمیری! من هنوز کامالً نشون ندادم که چه -
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 هستم.

ی آخر سخن او، مانا را به خنده انداخت اما دخترک، جلوی باز جمله

ای فکر  حول دنش را گرفت. کافی بود  حظهشدن  بخند و خندی

نشاند. برد و دوباره، بغض به گلو میساعا  قب  بچرخد، خنده از یاد می

اار آندریاپ  بخند آرامی زد و سر  را  ایین انداخت. کمی با خود کلن

 رفت و سشس بدون  بخند گفت:

 سوخت.یانگار مادرم دوباره داشت م -

ند کافی مانا را به کوبش بیشتر دعو  ک که قلبهمین جمله، برای آن

ی نیم رخ بود. با نگاهی ما  و حیران اما غمگین و محزون خیره

هایش کشید. آندریاپ شد که آندر  بش را کوتاه گزید و دستی به چشم

 زمزمه کرد:

کردم که اعتقادی به وجود داشتنش وباره داشتم ا تماپ کسی رو مید -

 ندارم.

دیگر بودند. سر  را بلند کرد یاپ، در تقاب  با یکاحساسا  درونی آندر

 تر  ب زد:و کمی نگاهش را روی اجزای صور  مانا گرداند. آرام

 نفر!کردم اما با حس ترفتی وجود  رو باور میاگه می -

کرد، آب دهانش را قور  مانا که کوبش قلبش را به سینه ا  حس می

 :صدای آندریاپ گفتتر از داد و غرق نگاه آندریاپ شد. آرام

 اگه وجود داشته باشه چی؟ -

ا  کردند. افکار و ذهنیا  آندریاپ، چون کالفی درهم گره خورده کالفه
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دانست حرف د ش را قبول کند یا حرف منطقش را. قلب و عقلش، نمی

داد، به یک اندازه قدر  داشتند. به همان اندازه که به عقلش بها می

شمرد! حال باید حرف کدام یک را قبول احساساتش را هم باارز  می

کرد؟ تردیدی که در د ش نسبت به وجود داشتن موجودی چون خدا می

داشت یا مطا عاتی که تا به این سن در ذهنش تثبیت کرده بود؟ اگر 

 چون همیشه حق با قلبش باشد چه؟

ب آدر همین زمان، فلیکس به درون رودخانه خم شد و جسم آناب  را از 

نوع  و را آرام روی کف قایق قرار داد که کریس بدون تغییری درگرفت. ا

ی رخ سشید، زخمی و خیس نشستنش، با  وزخند و نگاهی  یروز خیره

ی قایق چسبید آناب  شد. مانا با دیدن جسد آناب ، کمی بیشتر به گوشه

ای، خود را دورتر کرد. نگاهش را به کریس داد که کریس و به گونه

 باال کشید و به فیلکس نگریست. هایش رامردمک

 راه بیوفت! -

ی دوربین دار  را از فلیکس که کاری جز اطاعت کردن نداشت، اسلحه

ر کنار آندریاپ برداشت و آن را در کیف مخصوص و ایمنش قرار داد. ه

کدام از شد و هیچبار یک ماشین از روی    رد میدو، سه دقیقه یک

کنند که روی همین    در ساعت  یش  توانستند تصورها، حتی نمیآن

 چه گذشته است!

 کریس صدا بلند کرد و با جدیت خطاب به مانا گفت:

 کردی مانا!نباید دخا ت می -
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کنند، اخم کرد و ترجیح داد که مدام سرزنشش میمانا سرخورده از این

ها بود!  ریدنش به درون آب احمقانه به نظر هیچ نگوید. حق با آن

که شرایط را برای آندریاپ اری از دستش بر نیامد جز آنرسید. کمی

ها دید، تا مد کرد و کریس آسیب میتر کند. اما اگر چنین نمیمتشنج

توانست با عذاب جنگید چرا که نمیرفت و میبا خود کلناار می

ها به خاطر اعتماد  به آن مادر دروغین وجدانش کنار بیاید. تمام این

گفت. دنیا با ا ! شاید کریس راست میوزی احمقانهبود. به خاطر د س

 رحم است!شود! دنیا بیمینهای او زیباتر د سوزی

ها، در  یفان نوک مدادی فلیکس نشسته بودند و هر چهار نفر آن

کردند. مانا که  ا توی مشکی کریس خودشان را با حرار  بخاری گرم می

به  گویی که ناگه چیزی رارا روی کا شن آبی مرطوب خود انداخته بود، 

د خاطر آورده باشد، سر به طرف آندریاسی که کنار  نشسته بود چرخان

 و تند  رسید:

 تی ؟ -

گر جدل بین قلب و منطقش بود، سر  را سمت او آندریاپ که نظاره

چرخاند. کمی تأم  کرد و بعد که حواسش جمع شد، با اخمی ظریف 

 آرام  اسخ داد:

 گه باید بیمارستان باشه.ی تماپ گرفتم. اآلن دیابا اورژانس جاده -

مانا به شال خیسش که دوباره روی سر  جای گرفته بود دست کشید. 

ها نبود انداخت نیم نگاهی به دستان آندریاپ که دیگر رد خون روی آن
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 و  رسید:

 جا موند؟ماشینت چی؟ اون -

 آندر سری باال انداخت و گفت:

 من رو رسوند   ، ماشینم رو بکس  کرد.که دوستم زپ بعد از این -

ای ی تفهیم سر تکان داد و به بیرون نگاه کرد. با وجود دردهمانا به نشانه

که روی بچرخاند رسید. کریس بدون آنحوصله به نظر میزیر د ش بی

نگریست با ی خود میی بغ  به کبودی کوچک گونهدرحا ی که از آینه

 تحکم گفت:

 در امنیتی. ونَت! از اآلن به بعدگردی ختو بر می -

ی کریس که قسمت کمی از آن قاب  رؤیت بود چشم مانا به چهره

 دوخت.  وزخندی زد و با تلخی گفت:

 امنیتم رو همون موقعی که وارد اون بازی کثیف شدم باختم! من -

ی مانا شد. کریس با  حنی که قصد ی نیم رخ گرفتهنگاه آندریاپ خیره

 ننده باشد کمی سر  را سمت مانا مای  کرد و گفت:داشت متقاعد ک

ناب  مرده و حاال هم توی صندوق عقب خوابیده. متیو و استیو هم آ -

  یش من هستن! چیزی برای ترسیدن وجود نداره.

ه بمانا با اخم سکو  کرد که این بار آندریاپ اخم به چهره نشاند و 

 کریس چشم دوخت. گفت:

می کرد که مابوره از  اطاعت کنه. اون  ی کسی صحبتتی  درباره -
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کسی بود که باعث شد ما بتونیم از ویالی آناب  بیرون بیایم. فکر کنم 

 های تو به این سه نفری که اسم بردی محدود نمیشه!دشمن

که کردند و کریس با وجود آنمانا و آندریاپ، آ مانی صحبت می

داد. یتیش  اسخ میگویند، به انگلیسی و با  حن برفهمید چه میمی

نگریست و با همان اخم روی  یشانی، رو میفلیکس نیز فقط به روبه

 کرد.ا  را میرانندگی

ا  نسبتاً کریس که حال بلوز آستین بلند مشکین و شلوار جین تیره

 خشک شده بودند و فقط مرطوبیت داشتند، با شک گفت:

 اون کیه؟ -

 ی مشکوکش جدی جواب داد:آندر با چهره

 سانسوریا! -

هایش ی شیشه بود، مشتش را جلوی  بکریس درحا ی که آرناش  به

گرفت و با خشم کوچکی که در نگاهش جریان داشت، غرق افکار  شد. 

 شت.بود جای تعاب داای از شر دشمنانش راحت میاگر  حظه

اد  مانا کالفه از دل دردهایش که هم از سر گرسنگی بود و هم از سر ع

 ای که به جانش افتاده بود نوچی کرد و در جایش جا بهد شوره ماهانه، با

 ی کالفگی او شده بود،  رسید:جا شد. آندریاپ که متوجه

 حا ت خوبه؟ -

 ی توضیح نداشت گفت:مانا که حوصله
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 آره. -

 تر  رسید:آندریاپ گویی که باور  نشده باشد مشکوک

 !یوارخوای سر  رو بکوبی به دیممطمئنی؟ انگار  -

هایش را ا  را به شیشه چسباند. دستمانا  لک بر هم گذاشت و  یشانی

 به دور شکمش  یچاند و گفت:

 خوبم آندریاپ. -

 وآندر، با مکث از او که ابروهایش را درهم گره زده بود روی گرفت 

 زیر ب گفت:

  اباز کله شق! -

. ندهنوز یک ساعتی تا ظهر مانده بود که سراناام به اشتوتگار  رسید

هایشان کامال خشک شده بود و خستگی و خواب آ ودگی، از  باپ

بارید. مخصوصاً کریس و آندریاپ که حتی یک دقیقه هم چشمانشان می

هم  و لک بر هم نگذاشته بودند. این میان مانا، هم در ماشین آندریاپ 

 در ماشین فلیکس، هر چند سخت اما تخت خوابیده بود!

 مانا، مانا! -

گشود و با گیای به کریس که درب را باز کرده و با  بخند  مانا چشم

کرد نگریست. سردرگم و خواب آ ود سر چرخاند که ماشین را نگاهش می

متوقف شده دید و با جای خا ی آندریاپ مواجه شد. آب دهانش را 

قور  داد و از سرمایی که در هوا جریان داشت به خود  رزید. دوباره به 

کریس  بخند نرمی به رویش  اشید و خم کمر  را  کریس نگاه کرد که
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 ی دستش گفت:صاف نمود. درب را بیشتر باز کرد و با اشاره

 به خونه سالم کن! -

هایش خواب مانا که نفهمیده بود چه زمانی رسیدند، درحا ی که چشم

که  ا توی کریس را روی صند ی انداخت، از ماشین داشتند  س از آن

و  را باال داد و به آ ارتمانش نگریست. آهی کشید یاده گشت. نگاهش 

روی کریس ایستاد که کریس کیف هایش را بیشتر باز کرد. روبه لک

کوچک او را به سمتش گرفت. مانا نگاهش را به کیفش دوخت و با 

 ا  حلقه کرد.تعاب، انگشتانش را به دور دسته

 کیفم! -

برهم  رب ماشین راطور که دمنتظر به کریس نگریست که کریس همان

 کوفت گفت:می

 تونی از آندریاپ تشکر کنی!می -

س از مانا  اسخ او را تازیه و تحلی  کرد و بعد نفسش را بیرون داد.  

های مالیم و ا  را به مردمکایی قهوههای خستهمکثی کوتاه، مردمک

 ا  مظلومانه گفت:خونسرد کریس دوخت و با صدای گرفته

 ه دیگه کسی سراغم نمیاد؟کنی کتضمین می -

کریس کمی نگاهش را روی اجزای صور  دخترک گرداند و سشس آرام 

 گفت:

 نگران نبا  عشقم! -
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ا  جریان داشت، خیره در نگاه آبی -با اطمینانی که در نگاه سبز 

 ای و نگران مانا ادامه داد:قهوه

صوصاً ن! مخمی من آسیب بزنه. حتی کس اجازه نداره به خانوادهچهی -

 من!

ی دیگر نگاهش کرد و بعد با  بخند از او فاصله گرفت. سشس چند ثانیه

 ت شنیدنماشین را دور زد و کنار درب شاگرد ایستاد. مانا که هنوز از باب

  فظ خانواده گیج بود گفت:

 منظورم خودم بود! -

 که بنشیند گفت:ی این سؤال بود قب  از آنکریس که آماده

ب از  محافظت و ناا  دادی و مث  یک مادر خوتو جون دخترم ر -

 ی من خو  اومدی.کردی.  س به خانواده

رد و بعد آرام از او چشم گرفت و  بخند زد. کخیره نگاهش  -اندکی خیره

سشس در ماشین نشست و درب را بست که چند ثانیه بعد، فلیکس در 

ج از ه خرومقاب  نگاه ما  و گن  مانا، ماشین را به حرکت در آورد و را

ی دید  خارج خیابان را در  یش گرفت. مانا تا زمانی که آن دو از زاویه

اراده جا ماند. با فکر به  اسخ کریس، بیشوند، خشک و مبهو  همان

د ی   بخند زد. هر چند که عمر  بسیار کوتاه بود هایش  رزید و بی ب

 هایش جمع شدند!و دوباره  ب

جنگید. به هایش می می رفت، با تشویشطور که از  له ها باالهمان

های این چند وقت تمام شد؟ دیگر راستی تمام هیاانا  و اضطراب
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توانست رن  آرامش را ببیند؟ اوقاتش کند؟ میخطری تهدید  نمی

 شوند؟متشنج نمی

روی درب واحد  ایستاد و به سؤال  رسیدن از سرنوشتش  ایان روبه

 داد. آهی کشید و زمزمه کرد:

 خدا عا مه! -

 ی آرامش وارد شد.ی نیمه تاریک د گرم کنندهو بعد، به خانه

ا  جاری شده بود. ی مردانها  تا روی چانهی  ب و بینیخون از گوشه

شد و ا  میهر از چند گاهی گرد و غبار آن اتاقک مخروبه باعث سرفه

الً، نای د که اصقدر ضرب و شتم دیده بوآورد. آنا  را به درد میسینه

 تکان خوردن نداشت. به صند ی وسط اتاق بسته شده بود و با چشمانی

 کرد گلوی خشکش را با آب ناچیز دهانش تر کند.بسته، سعی می

هایش را با رخو  گشود و های فردی نامعلوم، الی  لکبا صدای قدم

رمق سر بلند کرد. آب دهانش را قور  داد و خود را هوشیارتر نشان بی

کرد. منتظر بود که آن فرد چهره نمایان قراری میقلبش عایب بیداد. 

کند که با افتادن جسمی به روی زمین درست  یش روی چشمانش، نگاه 

رن  و روح آناب  ی بیا  را  ایین کشاند. دیدن چهرهنگران و آشفته

همانا و ایستادن قلبش همانا.  لک نمیزد و با حیر  و سرگشتگی به 

ای گرفت و بعد، گویی که از بند رها یست. قلبش  حظهنگرهمسر  می

ا  کوفت. نفسش، به ی تمام عیار به سینهشده باشد، چون یک دیوانه

ی های برهم چسبیده رزیدند.  لکخر افتاده بود و اندامش، می -خر
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ا  ی سفید  چنان زیباییهای ترک خوردههای  ژمرده و  بآناب ، مژه

 رساند.بند وجود استیو می -ه سرما را به بندرا  نهان کرده بود ک

کریس که  بخند کای از سر رضایت و  یروزی بر  ب داشت، در حا ی 

که در یک دستش بطری نوشیدنی بود، خونسردانه جلو رفت و در کنار 

 استیو ایستاد. دستش را به صند ی چوبی او گرفت و سر  را تا کنار

وار خت و با  حن خشدار  زمزمهگوشش خم کرد. نگاهش را به آناب  دو

 گفت:

 خوب نگاهش کن! -

سشس روی چرخاند و خیره به نم اشک در چشمان مبهو  استیو، بازدم 

 گرمش را رها کرد و ادامه داد:

 جنگه!یاین عاقبت کسیه که با من م -

ی رن   ریده و زخم آ ود ی غم، ترپ و بهت چهرهبا  ذتی وافر خیره

ی  به صاف کرد. نفسی گرفت و از او روی برگرداند.استیو شد و بعد، کمر 

هایش چسباند و چند قلپ از آن را نوشید. در کنار آناب  بطری را به  ب

د ایستاد و نگاه خشنودی به صور  سرد و سفید او انداخت.  وزخندی ز

 و گفت:

 ل  یش من اون رو مث  خواهر واقعیم دوست داشتم.بیست سا -

ای ابرو باال انداخت ظهرفت و به استیو دوخت.  حتفاو  از او چشم گبی

 ه صاف شد.ا  افتاد و دوبارکه چینی روی  یشانی

 کردم که یه روز قاتلش بشم.وقع حتی فکر  رو هم نمیاون م -
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ا  جاری شد، سر بلند ای اشک تا زیر گونهکه قطرهاستیو،  س از آن

و از الی کرد و با خشم به کریس نگریست. نفسی خصمگین گرفت 

 و عصبی بلند غرید: ا  با اخمی غلیظهای کلید شدهدندان

 کشمت عوضی!می -

ا  چند قلپ نوشید. با شرار ، بطری کریس  بخند زد و دوباره از بطری

 :را  ایین آورد و به استیو نگاه کرد. با جدیت خطاب به فلیکس گفت

 متیو رو بیار! -

رد و اطاعت امر ک وم نبود،ا  برای استیو معلفلیکس که هنوز چهره

هیچ حرفی، از اتاقک سیمانی و مخروبه خارج شد. کریس خیره به بی

 صور  سرخ از عصبانیت استیو که حال با شنیدن نام  سر خود کمی هم

 آمد، گفت:نگران به نظر می

 کار کنم؟حاال من باید با تو چی -

اد. دست جلو برد روی استیو ایستآرام از روی جسد آناب  گذر کرد و روبه

 ی  یراهن سفید اما کثیف او را مرتب کرد. استیو کهو با آزادی خیال یقه

ای از خشمش کاسته نشده بود، کمی با خود کلناار رفت و سشس ذره

 خیره در نگاه براق و خبیث کریس گفت:

فهمی درد از دست دادن بچه چه و هم مث  من  دری کریس! میت -

 حسی داره.

را جمع کرد و به جدیت نگاهش افزود. بطری را در  کریس  بخند 

دستش فشرد و سر خم کرد. دستش را  شت گردن او گذاشت و به 
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 نگاهش زل زد. جدی و آرام گفت:

  س با تسویه حساب مؤافقی! -

استیو اخمش را بیش از  یش درهم کرد و تکانی به هیکلش داد که 

ان حال از کاری که نتوانست کاری از  یش ببرد. نفسی گرفت و  ریش

 ممکن بود کریس بر سر  سر  بیاورد گفت:

ترین بالیی سر  بیاری برای خود  دشمن درست گه کوچکا -

 کنی کریس.می

 بلندتر ادامه داد:

کر کردی فقط آناب  دشمنت بود؟ به نفع خودته که بیشتر از این ف -

 خرابکاری نکنی.

ا ، به او بطری کریس کمر صاف کرد و همزمان با نوشیدن محتوای

خواست  یش  شت کرد و دوباره از روی آناب  رد شد. گویی که می

رد چشمان استیو، حتی به جسد آناب  هم توهین کند. بطری را  ایین آو

ور شد. چند طور که  شتش به استیو بود، کمی در افکار  غوطهو همان

 ثانیه بعد سمت او چرخید و گفت:

 کنی؟داری تهدیدم می -

که استیو  اسخ دهد، درب باز شد و فلیکس به همراه متیو که از آنقب  

دستانش  شت کمر  بسته شده بودند به داخ  آمد. متیو که  ای 

 خ  -دید، با  خچشمش کبود بود و با چشم دیگر  جلوی رویش را می

هایش به دنبال فلیکس کشیده شد. کریس  بخند به  ب نشاند و کفش
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  روا گفت:به سمت آن دو، خطاب به متیو بیهمزمان با مای  شدنش 

 زمان بندیت عا ی بود! -

رفت و موهای همیشه مرتبش، افشان شده متیو که رنگش به زردی می

های خون روی  یراهن سفید  دیده بودند، با دیدن  در  که  که

 ب دهانش را قور  داد و صدا زد:شدند هراسیده آمی

  در! -

د. با ش را از روی متیو برداشت و به فلیکس دااستیو نگاه خیره و نگران

 کرد و سشس با خشم غرید: دوتا چهارتا -شناختن او، کمی در ذهنش دو

 خائن! -

فلیکس که متوجه شده بود، تنها  ب بر  ب فشرد و اخم کرده، هیچ 

ی او گذاشت. نگفت. کریس به سمت متیو رفت و دستش را روی شانه

ه استیو بود و نیم رخش سوی متیو. طوری ایستاده بود که  شتش ب

 ی او را فشرد و گفت:شانه

 ی هندی رو زیباتر کنه.قط یک موسیقی متن کم داریم تا این صحنهف -

ی متیو بردارد، چرخید و که دستش را از روی شانهخندید و بدون آن

ار میان او و فلیکس ایستاد. با شیطنت سر  را سمت متیو خم کرد و کن

 گوشش  چ زد:

 درست نمیگم؟ -

استیو تکان دیگری به صند ی داد و متیو، عصبی سر چرخاند و رخ در 
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ا  هراپ توانست سر بکوباند یا  گد بزند اما از نتیاهرخ کریس شد. می

داشت.  س ترجیح داد فقط زهرکالم بریزد. هر چند که آن هم کمتر از 

 جدل فیزیکی نبود. در نگاه کریس غرید:

 وری از دختر  برا  کم بود.انگار شش ماه د -

ی او کریس، آرام  بخند  را جمع کرد. فشار دستش را به روی شانه

تر فشرد. متیو، تکانی به بدنش داد و دست افزایش داد و بطری را محکم

کریس را  س زد. کریس، دستش را کنار بدن خود آویزان کرد و هیچ 

 نگفت. نفسی گرفت و جدی گفت:

ن رنامه شما رو به تماشای ای ایان رسید. اسشانسر ب تیتراژ ابتدایی به -

 کنه.فیلم دعو  می

سشس، بطری را سمت دیوار  ر  کرد که صدای شکستنش، گو  هر 

های بلند ، سمت دیوار رفت و ها را خراشید. با قدمچهارنفر آن

ی شکسته شده را برداشت. سمت آن سه نفر چرخید و ترین شیشهبزرگ

 به برزیلی گفت:

 همه جا رو بنزین بریز! -

دانست مخاطب قرار گرفته است، نگاه  رتردیدی به کریس فلیکس که می

حرف از اتاقک خارج شد. ا  را دید، بیانداخت و هنگامی که نگاه جدی

دید اما هویتش را متیو که جسم مرده را میان خود  و  در  می

او را از  داد، با شک به استیو نگریست که استیو سؤالتشخیص نمی

ی  ای چشمانش خواند. با تأسف و غم سکو  کرد که متیو، با ضربه
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 ای کرد و روی زمین زانو زد.ی خفهکریس به  شت زانوهایش، نعره

ی شکسته شده را روی ی تیز شیشهکریس، باالی سر متیو ایستاد و  به

ا  قرار داد. استیو که نگران جان فرزند  بود، با تشش قلب و شقیقه

 ا  داد و عصبی بلند گفت:ور  ملتهبی که داشت تکانی به صند یص

 تمومش کن! -

ای زد و موهای متیو را در چن  گرفت. متیو که کریس  بخند عصبی

زد، دندان بر دندان فشرد و قصد کرد حرکتی کند که نفس می -نفس

ی او چسباند. متیو از سوز   وستش، کریس شیشه را بیشتر به شقیقه

 حرکت شد که کریس گفت:هم کشید و بیچهره در

 ک مسخره درست کرد!با  وستت میشه یه ماس -

کفشش را روی ساق  ای او گذاشت و آن را فشرد که متیو، دیگر 

 نفس زنان با -کشید، نفسنتوانست تقال کند. استیو که قلبش تیر می

 می خم شد و گفت:ای درهم مچا ه کرده کچهره

 کنم. بذار بره!گی میراحتش بذار! هر کاری ب -

ی که از فشار  بکاهد، تا روی گونهآنرحمانه شیشه را بیکریس بی

ی دردآ ود متیو در تمام اتاق  یچید. متیو  ایین کشید که همزمان، نعره

ی او جاری شده بود و درد، رعشه به تنش خون، از صور  خراشیده

ردی، بلندتر از موهای او را بیشتر کشید و با خونس انداخت. کریسمی

 فس او خطاب به استیو گفت:ن -صدای نفس

توی مسا وتامیای قدیم کندن  وست صور  ماازا  جذابی بود. مردم  -
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 مردن.دادن، میحتی اگه قسمتی از  وست صورتشون رو هم از دست می

ی ی متیو  ایین کشید که نعرهخبر و با شد ، شیشه را تا چانهسشس، بی

ن اتاق را  رزاند. استیو تکان شدیدی خورد که متیو آزاد گشت و ت

و، صند ی کج شد و رخ در رخ آناب ، روی زمین افتاد.  یراهن آبی متی

آغشته به خونش بود و قطراتی هم روی کف اتاقک نیمه تاریک دیده 

برد، نفسی گرفت که متیو شد. کریس که از داد و فریاد او  ذ  میمی

اد. کریس برای دفع ر   یچ و تاب دتوجه به درد  وست ستنش را بی

ر گلو تقالهای او، وحشیانه مویش را کشید که متیو فریاد دردآ ود  را د

 خفه کرد.

هایش را در شکاف ایااد شده در  وست او فرو با خشونت ناخن کریس

ی آن را گرفت. متیو که فشار  افتاده بود و سر  از شد  کرد و  به

حال، نا ه سر و بی هاد و با تنی کرخترفت،  لک بر هم ندرد گیج می

حس شده است چرا که درد و سوز  را کرد  وستش بیداد. حس می

 فهمید.کمتر می

توانست  سر  را در این وضعیت ببیند، از درد قلبش استیو که نمی

زایی دندان بر دندان قف  کرد و عصبانی، همراه با فریادی خشمگین، ناس

 استیو بلند گفت: به  ب راند. کریس خیره به

 هاد کارگردان رفیق! سکانس موردعالقَم رو از دست نده! یشن -

هایش را به نگاهش افزود استیو سری به طرفین تکان داد و تمام ا تماپ

باره  وست صور  متیو را تا نیمه کشید. خون، روی که کریس، به یک
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ند هو  شد. نبضش بسیار کدست و بال کریس  اشید و متیو نیز، بی

دید، با زد اما هنوز زنده بود. استیو که  سر  را از دست رفته میمی

 -بغض سر  را به کف سیمانی چسباند و خسته از تقال کردن، نفس

 توانست بکند؟نفس زد. چه کار می

کریس با حس  ذ ، شیشه را روی گلوی متیو گذاشت.  بخندی زد و با 

 شیطنتی که در کالمش بود آرام گفت:

 ی آخر فیلمم!شق صحنهمن عا -

سشس، شیشه را روی گلوی متیو کشید که خون، فواره زد و بیش از 

یاد  یش، دور و بر  را خونین کرد. استیو که از درد قلبش توانایی فر

ا  را به زدن نداشت، تنها چشم فشرد و بغض قور  داد تا عاز و ناتوانی

ه بوی بنزین در . کریس نفس آزادی گرفت کرحم نشان ندهداین مرد بی

مشامش  یچید. موهای متیویی را که  وست صورتش تا نصفه کنده شده 

جان متیو روی شد رها کرد. تن بیبود و روی گلویش رد تیغه معلوم می

د زمین افتاد و کریس، با حس خوشایندی که از این قت  نصیبش شده بو

 ای نامعلوم انداخت.شیشه را به گوشه

 خیال گفت:ا  کرد و بیهای خونیدستها و نگاهی به آستین

 !تهیه کننده حتماً عصبانی میشه -

ی ریزی کرد و نگاهش را به استیو داد.  س از مکثی کوتاه، خنده و خنده

 بخند  را جمع کرد و جدی شد. از روی تن متیو گذشت و جلو رفت. 

ا  نشسته بود، زانو زد و جلوی روی سرخ استیو که عرق روی  یشانی
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های تک اجزای صور  او گرداند. از نفس -هایش را به روی تکمکمرد

ا   ی برد. از این رو، با  حن های نیمه باز استیو، به هوشیاریتند و  لک

 ای گفت:آرام و جدی

بینی؟ اگه به تهدید کردن من ادامه بدی، مابور میشم تالفی کنم یم -

 و مردم رو بکشم.

 د: بخندی زد و با رضایت ادامه دا

 و دوباره محاسباتم خراب میشه. -

ی استیو زد و بعد، برخاست. نگاه براق و ی مردانه و آرام به شانهدو ضربه

رضایتمند  را به سه تنی که دور  بر زمین افتاده بودند دوخت که 

و درب باز شد و فلیکس رخ نمایان کرد. کریس به بنزینی که در دست ا

ز کنار آن سه تن گذشت. نزدیک بود نگریست و بعد با دمی عمیق ا

ی نیمه خا ی بنزین را از او گرفت. با نگاه بی خیال و فلیکس شد و دبه

 خونسرد  راهی که آمده بود را بازگشت و در کنار تن متیو ایستاد.

 ک آتش سوزی شروع میشه!همیشه همه چیز از ی -

خند زد. که بنزین را روی متیو بریزد، به استیو خیره شد و  بقب  از آن

 ابروهایش را باال انداخت و با  حن خبیثی گفت:

 بار هم با آتش تموم بشه! مگه نه؟بد نیست یک -

هایش را ا  رو به افول بود، حتی نتوانست الی  لکاستیو که هوشیاری

هایش سنگین شده بودند. سر  نبض بگشاید. گلویش خشک و نفس

زویش این بود که قب  از کشید. تنها آرزد و قلبش، همچنان تیر میمی
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 ی جسمی، سکته کند و جان دهد!شکناه

هایش ی کمی هم بین  بکریس با حفظ  بخند  که حال فاصله

وی رانداخته بود، کمی از بنزین را روی متیو ریخت و باقی آن را نیز 

ه شد استیو و آناب  خا ی کرد. استیو، سرما و بوی شدید بنزین را متوج

صدا به ر سکته کردن بود. با این وجود آرام و بیاما همچنان خواستا

 سختی  ب زد:

 برو به جهنم! -

 کریس دبه را آن سوی اتاق انداخت و با یک دست،  شت  یراهن آبی و

کثیف متیو را در چن  گرفت. سشس او را با شد  کشید و در میان 

 ار ،آناب  و استیو قرار داد. همزمان با خارج کردن فندکش از جیب شلو

ها فاصله گرفت. به قدری از این  یروزی عقب رفت و سه قدم از آن

خواست تا صبح روز بعد، در آغو  دخترکش خوشحال بود که د ش می

ه شد و آسوده خاطر و آزاده خیال بخوابد. با  بخند و  ذ ، به آن سه خیر

دانست چه بر سر متیو آمده بعد در مقاب  نگاه ما  فلیکس که هنوز نمی

 ها  ر  کرد.فندک روشن را به سمت آناست، 

ور شد و همزمان، داد و فغان استیو حتی با وجود در  حظه، آتش شعله

ا ، در تمام اتاق اکو شد. کریس با حس  یروزی حا ی و کم هوشیاریبی

 ی آناب  کرد. در دل گفت: بخندی زد و نگاهش را خیره

 ون خواهر عزیزم!سالم من رو به  در برس -

های بلند، مردانه و ها  شت نمود. سشس با قدمکرد و بعد، به آنمکثی 
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آمد، از ساختمان ا ، درحا ی که فلیکس  شت سر او راه میکوبنده

 خارج شد.

ا ، موهای ده سانتی ی تن  و  صورتیمانا همانطور که با کاله حو ه

کرد، به سمت تختش رفت و خود را روی آن رها ا  را خشک میفندقی

ی اتاقکش، بازدمش را . دم عمیقی گرفت و خیره به سقف سادهساخت

بیرون داد. حمام به قدری به او چسبیده بود که یک چر  کوتاه 

ی  بش را به هایش را از تنش بزداید.  وستهتوانست تمام خستگیمی

 بازی دندان گرفت و نیم خیز شد.

ه بود، ست چشش افتاددا  به روی آرنج طور که وزن باالتنههمان

دی موبایلش را از روی با شت برداشت. نگاهی به شارژ  نااه و سه درص

ی تخت از شارژ آن انداخت و بعد، آن را همزمان با نشستنش در  به

 هایش گذاشت و  یام کالرا را گشود.هایش را روی رانکشید. آرنج

 یروز وسط کار رفتی و امروز هم نیومدی دانشگاه. نه تو نه تی  و نهد -

زنم و  یام میدم جواب نمیدی. به تی  قدر هم زن  میآندریاپ. هر چه

 هم زن  زدم اما اون هم جواب نداد. نگرانتم مانا. بهم زن  بزن!

 مانا اندکی فکر کرد و بعد برای او نوشت:

گرانم نبا  عزیزم! خبر نداری که چه روز سختی رو گذروندم. اآلن یه ن -

کنم. متأسفم که دیروز تنها  می دو  خوب گرفتم و دارم ریلکس

 گذاشتم.

کمی معط  ماند تا شاید کالرا جوابش را بدهد اما خبری نشد. از این رو، 
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نفس عمیقی کشید و با قف  کردن موبایلش از روی تخت برخاست. به 

ا  رفت و کشوی آن را گشود. با تردید نگاه مکث سمت کمد کرمی

شلوار  -و قصد کرد ست بلوزا  انداخت های خانگیآ ودی به  باپ

 انی رنگش را بیرون بکشد که صدای  یامک موبایلش برخاست. نیم 

هایی که الزم ا  حوا ه کرد و بعد، تمام  باپنگاهی به سمت گوشی

هایش را داشت را برداشت. کشو را بست و به سمت تخت رفت.  باپ

 ا  را در دست گرفت.کنار  گذاشت و گوشی

قدر استراحت کن که برای اومدن به وبه.  س اونخوبه که حا ت خ -

 تو دم انرژی داشته باشی!

ها را در سر  خیره شد. کمی تاریخ "تو د"ی مانا، ما  و گن  به واژه

ا  در دل خطاب به خود باال و  ایین کرد و سشس عصبی از حواپ  رتی

 غر زد:

  عنت به حافظت مانا! -

 برای کالرا نوشت: با حرص، نفسش را فو  کرد و با مکث

خورم دیروز و امروز به قدری مشغول یک مشک  شخصی بودم سم میق -

دونی توی که اصالً یادم نبود تو دته. من رو ببخش کالرا! تو که می

 ی؟شد یکم دیرتر به دنیا بیانمی قدر افتضاحم!ها چهتاریخ

و اوضاع  ا  را کنار گذاشتا  را کرده بود  بنابراین، ناراحتیعذرخواهی

 شده بود!تر گرفت. هنوز که دیر نرا ساده

 سفانه تنظیمش به دست من نبود. عیبی نداره. شب منتظرتم.متأ -
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 ای که اول  یام بود نگاه کرد و بعد،  بخند زد.مانا به دو ایموجی خنده

 حاال حس بهتری داشت.

*** 

ع صدای بلند موزیک و گرمایی که از آن میهمانی به ظاهر تو د سات

کرد. نورهای ها، بلکه مانا را هم هیاان زده میشد، نه تنها میهمانمی

رقصیدند و مدام ها میها و بدنرنگین هر از چندگاهی به روی چهره

شد مانا دار، باعث میدادند. صدای موزیک  اپ بیستغییر رن  می

تر ناخودآگاه سر  را هم ریتم با موزیک تکان دهد و  بخند  را طوی 

 د.کن

آن  قسمت خلو  سا ن، جایی در کنار دیوار ایستاده بود و نگاهش را در

گرداند. قلبش از فضای نسبتاً بزرگ و جادار به دنبال ردی از کالرا می

بار، کرد که هر یک دقیقه یککوفت و احساپ میا  میهیاان به سینه

ی ا  هراسان روبه نفس عمیق احتیاج دارد. با نشستن دستی روی شانه

ی کالرا، نفسش را آسوده ی کوچک و تیرهچرخاند که با دیدن چهره

 خاطر بیرون داد و خندید.

ا در میان سر و صداها، او را در آغو  کشید و بلند در کنار گوشش ب

 ای تصنعی گفت:خنده

 کالرا! -

ی الجوردی کالرا دستانش را به دور  یراهن دخترانه، مالسی و  وشیده

  بخندی دندان نما بلند گفت: او حلقه کرد و با
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شد که خوبی. ممنون که دیدمت باورم نمیهای خودم نمیگه با چشما -

 اومدی.

آغو   مانا که درست به همین د ی   ا به این جشن گذاشته بود، او را از

 ی آرایش ملیح روی صورتش شد. بلند گفت:خود بیرون کشید و خیره

تر بود. فکر کنم دعوتنامَت رو آگهی تر و دوستانهتو د  ارسا ت خلو  -

 کردی.

ای خود را به  شت گوشش راند. نگاهی به کالرا خندید و تار موی قهوه

 اطراف انداخت و بعد سر  را به گو  مانا نزدیک کرد.

 تر!کنه. بیا بریم یه جای ساکتو د منه و ی کمتر کسی بهم توجه میت -

ت مراه خود ، از میان جمعیسشس، دست نیمه سرد مانا را گرفت و به ه

کرد با کسی برخوردی نداشته باشد و طور که سعی میگذراند. مانا همان

 وهای مار یچی در آن تاریکی دست کالرا را رها نکند، به دنبال او از  له

ی کالرا باال رفت. نگاه گذرایی به جمعیت رقصان و چوبی ویالی خانواده

را به کالرا که یک  یراهن   ر جنب و جو  انداخت و بعد نگاهش

 وخت.ی حریر مشکی  وشیده بود ددخترانه

تر شدن فضای اطرافشان، باعث توقف و کمتر شدن سر و صداها و روشن

 چرخش کالرا به سمت مانا شد. با نگاه نگرانش گفت:

 دونی چه اتفاقی برای تی  افتاده؟تو می -

نداخت و بعد دم عمیقی ی مدرنیته اای به آن آششزخانهمانا نگاه سرسری

گرفت. صند ی چوبی میز وسط آششزخانه را عقب کشید و روی آن 
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ی ی میز نشست و منتظر به چهرهجلوپ کرد. کالرا نصفه و نیمه  به

ی سرخش را روی هم های رژ خوردهی مانا نگریست. مانا  بتزئین شده

گفتن، کشید و دست کالرا را فشاری کوچک داد. آرام و مردد از دروغ 

 سری به طرفین تکان داد و گفت:

 نه! -

غییر کالرا نفسش را آرام بیرون داد و در فکر فرو رفت که مانا برای ت

دادن بحث، هیاان زده از دیدن واکنش کالرا، دست به درون کیف 

ی کادویی سرخ رن  را بیرون کشید. ا  برد و جعبهدستی مشکی

داد و جعبه را به سویش  ی کالرای گرفتههایش را به چهرهمردمک

 گرفت.

وی زمان کمی که داشتم فقط همین رو تونستم  یدا کنم. امیدوارم ت -

 خوشت بیاد. تو د  مبارک عزیزم!

ی کوچک کالرا که با صدای او از فکر خارج شده بود، به آن جعبه

های ردیف سفید  را به نمایش نگریست که  بخند  کش آمد و دندان

 :گذاشت. با شعف گفت

 مانا! -

ا د. کالرمانا با خنده جعبه را به دست او داد و انگشتانش را درهم گره کر

که جعبه را بگشاید، مانا را در آغو  ی میز  ایین آمد و قب  از آناز  به

 کشید.

حتی اگه گلبرگ خشک شده هم داخلش باشه باز هم برام ارز  داره  -
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 دختر.

ای به ی دوستانهشد، ضربهمیمانا که خنده از روی  بانش برداشته ن

  شت او زد که کالرا جدا شد و با مکث، جعبه را باز کرد. با دیدن

ا  برایش خریده ای که مانا از  س انداز جایزهگردنبند ظریف و ساده

 بود، برقی از سر ذوق درون چشمانش جوالن داد. آرام زمزمه کرد:

 مانا! -

اکنش او سرحال آمد. ورد و از ا  را دندان نما کمانا  بخند  ب بسته

ی محکمی ی زیبای دوستش، خندید و بوسهکالرا نیز خوشحال از هدیه

 ی او کوفت.روی گونه

 عاشقش شدم. -

حکم مانا از روی صند ی برخاست و کیفش را روی میز گذاشت. کالرا را م

ا در در آغو  کشید و به خود فشرد که کالرا نیز با چشمانی بسته، او ر

ی تیرگی  وستش، چندان گرفت. دخترک سیاه  وست که درجهآغو  

ا عقب هم زیاد نبود، گویی که چیزی را به خاطر آورده باشد، فوری خود ر

 کشید و با شیطنت گفت:

جایی که من دعوتنامَم رو آگهی کردم، شاید بخوای وه راستی! از اونا -

 جاست.بدونی که آندریاپ هم این

 د و  رسید:مانا متعاب چشم درشت کر

 آندریاپ؟ -

 ی آزاد  کشید و با  بخند سر تکان داد.کالرا دستی به موهای فر شده
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ره. همون  سر کتابدار جذابی که دیروز به خاطر   روژه رو ول آ -

که تا امروز هیچ خبری از هیکدومتون نبود هم یه کردی. فکر کنم این

 جورایی به همین مربوطه.

ای به بازوی تر کرد. ضربه، مانا را متعابشیطنتی که در کالم او بود

 ظریف کالرا زد و معترض گفت:

 کنی.طور نیست. داری اشتباه فکر میاین -

 عبه، ازکالرا با شیطنت ابرو و شانه باال انداخت و همزمان با برداشتن ج

ای کنار مانا گذشت و آوازخوان، آششزخانه را ترک گفت. مانا با خنده

طور که از ا فو  کرد و کیفش را چن  زد. همانخاا ت زده نفسش ر

 رفت زمزمه کرد:آششزخانه بیرون می

 دیوونه! -

تر کرد و خود را به کالرا رساند. بازوی او را گرفت و با هایش را سریعقدم

 اصرار گفت:

و کنار هم رخیلی زیادی  -های خیلیرسته که من و آندر ساعتد -

 ندارم. گذروندیم و ی من هیچ حسی به اون

کالرا دستش را دور کمر مانا که با آن کمربند صفت باریک طالیی، 

 شد حلقه کرد و با مهربانی خیره در نگاهش گفت:الغرتر دیده می

ستشاچه نشو! هنوز نیومده و ی وقتی بهش گفتم تو هم هستی د -

تضمین کرد که میاد. راجع به احساست، اگه چیزی نبود حساسیت 

 دادی.نشون نمی
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های چوبی نا نوچی کرد و با  بخندی کش آمده، روی برگرداند. به نردهما

ای سوخته تکیه دادند و از آن باال، به جمعیت چشم دوختند. سر و قهوه

دیگر، صدا قدری که الزم باشد برای صحبت با یکصدا زیاد بود اما نه آن

مانا  بلند کنند. کالرا جعبه را گشود و گردنبند را به سمت مانا گرفت.

رخش  بخندی به او زد و گردنبند را میان انگشتانش نگاه داشت که با چ

 کالرا، آن را به دور گردن او آویخت.

گذشت، کالرا جعبه را بست که با دیدن خدمتکاری که از کنارشان می

 گفت:

 صبر کن! -

خدمتکار که دخترکی جوان بود، سینی به دست چرخید و به کالرا 

 به را روی سینی گذاشت و با  بخند گفت:نزدیک شد. کالرا جع

 ستفاده کنی.تونی از جشن اوی اتاقم. خود  هم میتبذار   -

هایش نشاند و با تشکر، به سمت دخترک  بخندی از سر شوق به  ب

نگریست آششزخانه رفت. کالرا به سمت مانایی که با  بخند به آن دو می

 چرخید و گفت:

 بریم  ایین؟ -

ر و با تکان سر ، تکیه از نرده برداشت. کیفش را د مانا نفسی گرفت

ها شد. کالرا نگاهی به جا کرد و به همراه کالرا، راهی  لهدستش جایه

 جمعیت انداخت و گفت:

ها هم شناسم و شک ندارم که اونها رو نمیمن نصف این آدم -



 

 

 WWW.98IA3.IR 620 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

 دونن صاحب این جشن منم.نمی

 مانا با خنده  رسید:

 ناراحتی؟ -

 کرد، بلند با خنده گفت:ه حال شد  صدا را بیشتر حس میکالرا ک

 کردم.کنی؟ این عا یه. وگرنه تا صبح باید سالم و تشکر میوخی میش -

سشس همزمان با خنده و مؤافقت مانا، دست او را گرفت و به تندی، 

شد، دامن بلند ها را  ایین رفت. مانا که به دنبال او کشیده می له

ا ، روی های تخت آبیو سعی کرد با آن کفش  یراهنش را گرفت

های  یز و تمیز، سر نخورد. کالرا که آخرین  له را هم طی کرده بود  له

ا  ایای روی سمت مانا که موهایش را به درون شال سورمه حظه

 کرد چرخاند و بلند گفت:هدایت می

 برقصیم یا نوشیدنی بخوریم؟ -

دهد، ند خستگی و کوفتگی بدنش را  و کرمانا درحا ی که بسیار سعی می

 میلی در کنار گو  او گفت:با بی

 رقص نه. -

 کالرا شانه باال انداخت و گفت:

 باشه. -

ی ها که در کنار آششزخانهسشس دست او را به سمت میز نوشیدنی

ی اول بود کشاند. مانا از سویی مراقب بود با کسی برخوردی طبقه
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هم نامحسوپ و  نهانی، مردمک در اطراف  نداشته باشد و از سوی دیگر

چرخاند تا شاید آندریاپ را بیابد. گرمای دست کالرا که از روی می

دستش برداشته شد، ایستاد و آب دهانش را قور  داد. نگاهی به 

 ها انداخت که کالرا  یوانی به سمت او گرفت و با  بخند گفت:نوشیدنی

 شربت آ با و! -

کالرا  انداخت و هم با  بخند هم با شک و شیطنت بهمانا تک ابرویی باال 

 نگریست که کالرا خندید و  یوان را جلوتر برد.

 دم و این یعنی حواسم به قوانینت هست.من دعوتت کر -

 با اطمینان خاطر صادقانه گفت:

 جاست.کنی اونشربته. اونی که فکر می نگران نبا ! -

ا م داشت اشاره کرد که مانبا سر به میز کناری که طرفدار بیشتری ه

ت. نگاهی به آن سو انداخت و بعد، با دمی عمیق  یوان را در دست گرف

بود، به ا  شد. اگر تلخ میی شیرینیکمی از آن را مزه کرد و متوجه

گذاشتند. اگر ای آرامش نمیکرد. افکار   حظهدوستی کالرا شک می

ی گذاشت، قیافههایش میای تنگرداند یا ثانیهکالرا از او روی بر می

گرفت و آن چنان غرق اتفاقا  چه  و هشت ساعت ناراحتی به خود می

رن  افتاد. کالرا کمی از محتوای بیشد که هماناا به گریه میگذشته می

 درون  یوانش نوشید و سمت جمعیت چرخید. هم ریتم با موزیک، تکانی

ها متمرکز شد. نبه بدنش داد که نگاهش روی دو  سر در میان میهما

 رام جمع کرد و با حرص غر زد:آ - بخند  را آرام
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 کردم.ید یه  یست از افراد ممنوعه درست می عنتی! با -

عصبی به سمت میز چرخید و نفسش را بیرون داد که مانا متعاب 

  رسید:

 شده؟چی -

 کالرا با اندکی اخم گفت:

 شناسی!ه میبرادرای بد دانشگاه رو ک -

ه نبال ردی از آن دو  سر، مردمک در جمعیت چرخاند که نگامانا به د

رویی  شت چشم نازک کرد و ی خود دید. با تر ها را خیرهیکی از آن

 مانند کالرا، سمت میز چرخید.

 اقب آگهی کردنه.بهشون توجه نکن! از عو -

ای کرد و سشس نیمی از شربتش را نوشید که کالرا به او نگریست. خنده

 به سمت او گرفت.  یوانش را

 تو دم مبارک. -

ی هایش فاصله داد و با  بخندی که چینی در گوشهمانا  یوان را از  ب

انداخت،  یوانش را به  یوان کالرا زد. سشس هم هایش میبیرونی چشم

زمان، نوشیدنی خود را سر کشیدند و برای دومین  یوان،  یش قدم 

 شدند.

د. کالرا در کنار مانا و دو دوست ساعت از یازده و نیم شب گذشته بو

کرد. خندید و جشن را به کام خود  شیرین میرقصید، میدیگر ، می
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فهمید.  بخند و خنده از روی مانا اما، هیاان و گرما را بیش از  یش می

کرد. با وجود ای رهایش نمیکشید و سرخوشی،  حظه بانش  ر نمی

سراغ هفتمین  یوان رفت.  س  که شیرینی شربت د ش را زده بود، اماآن

 از کالرا و دو دختر دیگر فاصله گرفت و آزادانه کنار میز ایستاد.

ه کتلویی خورد  - یوانی برداشت و نصفی از آن را یک نفس نوشید. تلو

هایش را از هم دامنش زیر  ایش گیر کرد. برای حفظ تعاد ش دست

تخت و  یز، مانع های آن کفش ا ، سعی کرد باگشود و با قلب تشنده

افتادن خود شود که دستی دور کمر   یچید و تنی گرم، محافظش شد. 

ت. هیاان زده، روی چرخاند و به کسی که او را نگاه داشته بود نگریس

  سر چشمکی به او زد و با نیش باز گفت:

 گرفتمت. -

میز  مانا خندید و صاف ایستاد. ته  یوانش را هم سر کشید و آن را روی

 . سمت  سر مو مشکی چرخید و با  بخند بلند گفت:گذاشت

 از من فاصله بگیر  سر بد! -

ا  به بازوی او کشیده شد. از گرمایی که در از کنار او گذشت که شانه

های آن ی شا ش را از دور گردنش گشود و الیهتنش جریان داشت، گره

م شد. ا  رها کرد که گردن سشید و باریکش معلورا آزادانه روی سینه

کرد قلبش آب دهانش را قور  داد و میان جمعیت ایستاد. حس می

هایش طوالنی شده بودند و کوبد و سر ، سنگین است. نفسقائده میبی

غلتید. ی کمر  میای عرق از روی گرما روی تیغههر از گاهی، قطره
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کرخت و سنگین، دست به سر گرفت و با نگاه گیاش، دنبال کالرا 

دادند های رقصان دور  را احاطه کرده بودند و اجازه نمیگشت. میهمان

 که وسعت دید داشته باشد.

هایش را ما ید و چندبار  لک زد. نفسی گرفت که حا ت تهوع را چشم

یاپ بیشتر حس کرد. گلویش را ماساژ داد و سر چرخاند که با دیدن آندر

یک آشنا  کهست، خشنود از ایندرحا ی که سرگرم صحبت با فرد دیگری

ذرد تا  یدا کرده بود  بخند زد. با مغز خوابش، سعی کرد از آن شلوغی بگ

ی راه کمر  کشیده شد و تنش سمت به آندریاپ برسد. اما در میانه

ر حرار ، دستش  نفس زنان و  -همان  سرک مو مشکی چرخید. نفس

 ی او گذاشت و خیره به سیبک گلوی او نا ید:را روی سینه

 و م کن! -

ا  ی برنزه شدههای ابتدایی  یراهنش باز بودند و سینهسر که دکمه 

شد،  بخند دندان نمایی زد و به گو  او نزدیک بیشتر نشان داده می

 شد.

 ای کرده. هنوز نفهمیدی؟قتی یه  سر بد نزدیکته یعنی یه خرابکاریو -

هم  ارمانا  وزخندی از خنده زد و نگاه ماتش را باال کشید.  سر که او 

ا  را داد، ابروهای باریک مشکیریتم با موزیک به همراه خود تکان می

 ج  رسید:های مشکی او گیی مردمکباال انداخت. مانا خیره

 ای؟چه خرابکاری -

ی برادر  که با  بخندی کج  سر سر  را به گو  او نزدیک کرد، خیره
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غ مانا نشاند و ای زیر گو  دانگریست، بوسهها میها به آندر کنار  له

 گفت:

ادداشت کن عزیزم! مواد الزم، یه برادر باحال، یه شرط بندی، یکم ی -

 ها رو آ وده کنه.مواد مخدر و یکی که شربت

ر تر از قب ، با تمسخر خندید و سر او را از خود دور کرد. کمی دمانا گیج

نگاهش خیره ماند که  سر دستش را روی کمر او  غزاند و صورتش را 

فهمید. ا  را بیشتر میتر کرد. مانا، ضربان قلب و هیاان زدگیدیکنز

کرد. از این رو، گرفت، حا ش را دگرگون میحرارتی که از تنش نشأ  می

فشرد. ود و بازوهای  سر را میان انگشتانش میبنفس افتاده  -به نفس

دور سر   شنود و دنیا بههایش را میکرد صدای نفسحس می

 ش، از همیشه بدتر بود!چرخد. حا می

 لک محکمی زد و نفسی گرفت که عطر تلخ و خاص  سرک در مشامش 

های ماتش را روی اجزای استخوانی او چرخاند و سکو   یچید. مردمک

ی او مواجه شد. کرد.  سر نیم نگاهی به برادر  انداخت که با اشاره

از قدم ها گرداند. هنوز قدم  بخند کای زد و تن مانا را سوی  له

ی محکم انگشتانی را به دور مچش احساپ کرد. برنداشته بود که حلقه

به ثانیه نکشیده، دستش از دور کمر مانا برداشته شد و  شت کمر 

خود  نشست. از درد  یچش دستش، چهره درهم کشید و اندکی خم 

 شد که صدای بمی در کنار گوشش غرید:

 دستت رو کوتاه کن! -
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دست به سمت  وتلویی خورد  -رداشته شده بود، تلومانا که تکیه گاهش ب

د ی   بازوی  سر دراز کرد تا با کمک آن، تعادل خود را حفظ کند اما به

ای که میانشان افتاده بود، مؤفق نشد. از همین رو، قدمی به عقب فاصله

برداشت که تنش به تن دخترکی جوان برخورد کرد. با کوبش قلبی از 

اشت. داپ مشکی دختر را چن  زد و خود را نگاه ی  بسر هیاان، گوشه

 با خنده به فارسی گفت:

 عه! من رو بگیر نیوفتم! -

ی ریزی کرد و روی  ای خود صاف شد. دختر که با تعاب به او خنده

نگریست، دست او را از  باسش جدا کرد و به رقصیدن با فرد می

ابرو  -ان  سر چشما  ادامه داد. مانا نگاهش را به دنبال همموردعالقه

یده مشکی چرخاند که در نهایت، او را درحا ی که از درد چهره درهم کش

 بود دید.

های یورگِن، تقالیی کرد که آندریاپ، دست او را رها ساخت. با اخم

ا  را به فک او کوفت ا ، عصبی مشت گره خوردهغلیظ و فک فشرده

د. سشس، نگاه فظ کرکه بیوفتد حکه یورگِن، تعادل خود را قب  از آن

حرص آ ود  را به رخ سرخ و عصبی آندریاپ دوخت. کمر صاف کرد و 

 بلند داد زد:

 چه مرگته عوضی؟! -

آندر ناسزایی به  ب راند و حرصش را با نشاندن مشت دیگری به روی 

ی او خا ی کرد. یورگِن با بینی خونی، به  هلو روی زمین افتاد که گونه



 

 

 WWW.98IA3.IR 627 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

توجه آن دو شدند. آندریاپ خم شد و با های اطرافشان ممیهمان

بارید، ی او، بلند  کرد. درحا ی که از نگاهش عصبانیت میکشیدن یقه

هایش ی باز یورگن را میان انگشتانش فشرد و از الی دنداندو طرف یقه

 خیره در نگاه عصبی او غرید:

 بینمت عوضی!باری باشه که دور و بر دوست دخترم می آخرین -

ی او را ه  داد که قدمی میانشان فاصله افتاد. ر گرفتهسشس تن گ

وی راطرافیانشان با تعاب به تماشا نشسته بودند که دستی نسبتاً سرد 

رگن ساعد آندر نشست. آندر نگاه خشم آ ود  را از نگاه تیز و عصبی یو

 گرفت و به نگاه د وا س و نگران کالرا دوخت.

 مانا نیست! -

داد مانا ، چرخید و به جایی که احتمال میآندر با شنیدن این حرف

ا  مواجه شد. در  حظه، حضور داشته باشد نگریست که با جای خا ی

 خشمش فرو کرد. نگرانی به جانش افتاد و تشش قلبش باال رفت. چنگی

د. تر اطراف را کاویبه موهایش نواخت و آشفته، مانند کالرا با نگاهی دقیق

ی باال ها و طبقهو عرق کرده، نگاهش را به  له اما اثری از او نبود. عصبی

هایی تند و ای را با خشونت کنار زد و با قدمفکر  یش، تن مردانهداد. بی

توجه به یورگنی که  وزخندی به  ب داشت سمت راه  له ها عاول، بی

 رفت.

ای روی چرخاند که با دیدن آندر و مسیر  به سمت راه کالرا  حظه

ی دوم انداخت و بعد، با د هره و نگرانی عاله اهی به طبقهها، نیم نگ له
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ها را دوتا یکی باال رفتند که به خرج داد. هم قدم با او، به تندی  له

 بلند شنیدند: -صدای مانا را بلند

ی او ی که دیدمش از نظر چهره عاشقش شدم و ی بعد که فعهد -

یوار. بکوبم به دخواست سر  رو ست د م میقدر خودشیفتهفهمیدم چه

دونستی من وقتی بچه بودم یه چاقو رو تا نصفه توی سر راستی می

 داداشم فرو کردم؟

طور که تیشر  کرمی  سر را سفت چسبیده بود ادامه خندید و همان

 داد:

ترسه. در صورتی که اون فقط یه شنوه از من میر کی این رو میه -

 ترسی؟بازی بود. تو از من می

مت سر که نگاهش روی درب اتاق آخر راهرو زوم بود و به سکناکاو به  

 نمایی زد و گفت:  بخند دندان رفت نگاه کرد.آن می

های سبز  دقت کردی؟ من چشم رنگی بودن برام مالک ه چشمب -

 نیست و ی اون خیلی جذابه.

 نفسی گرفت و با ذوق ادامه داد:

 بیبی فیسه! -

بطی نداشتند، درب یک به دیگری رهای او که هیچ  سر کالفه از وراجی

که ز آناتاق را گشود. دستش را به دیوار کشید و برق را روشن کرد. قب  ا

 وارد شوند در گو  مانا گفت:

  ساکت شو و به سور رایزی که دربار  بهت گفتم نگاه کن!حاال -
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 مانا  بخند جمع کرد و متعاب، به اتاق خواب ارغوانی رن  نگریست.

تا چیز عایبی ببیند و ی هیچ چیز به نظر   مردمک چرخاند

آمد. در همان  حظه، صدای بلند و آشنایی در گوشش غافلگیرکننده نمی

  یچید.

 مانا! -

ی  سر، به راهروی تاریکی که دو با کرختی، روی برگرداند و از روی شانه

دویدند خیره شد.  سر که با اخم سر شخص برای رسیدن به او می

 های آندریاپ، مانا را رهاا را دیده بود، عصبی از مزاحمتهچرخانده و آن

اده دکرد و تهاجمی، به آندر نزدیک شد. مانا که تکیه گاهش را از دست 

 هینی کشید که کالرا فوراً با چند قدم بلند خود وتلویی خورد  -بود، تلو

 را به او رساند. مانا با خنده و ابروهای باال داده نا ید:

 میوفتم ها!امروز همش  -

 کالرا که کمر او را گرفته بود با تشر  رسید:

 چی خوردی مانا؟ -

ای به نوک بینی کوچک و عملی او مانا صاف شد و به او نگریست. ضربه

 کوفت و گفت:

 اگه گفتی؟ -

مر او ککالرا با حرص نام او را بر زبان راند که مانا دستش را سفت دور 

 ا سرخوشی گفت:گو  او فشرد. با  را به باالی حلقه کرد و بینی

 شربت موادی! -
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تِر سشس ریز خندید و  لک بست. کالرا با بهت، نگاهش را به آندر و دی

م، به داد. دیتر به دیوار چسبیده بود و آندر، با زانو از سر حرص و خش

های تیشر  او را میان انگشتان سفید زد. سر شانهشکم او ضربه می

غرید. خون دهان دیتر، هایش، ناسزا میدندان فشرد و از الیا  میشده

ز اروی زانوی شلوار جین آبی روشن او  اشیده شده بود اما آندریاپ، 

الرا و کتک زدن دست بر نداشت. از این رو، در مقاب  نگاه ما  و نگران ک

ز درد قامت خمیده و شُ  مانا، تن دیتر را به سمت زمین ه  داد. دیتر ا

کرد و گز می -نفسش را عصبی بیرون داد. سر  گزچهره درهم کشید و 

ی خاص خون در دهانش، آشنا به نظر شکمش، کوفته شده بود. مزه

 خورد. آمد چرا که این او ین بار  نبود که این چنین کتک ممی

د سر بلن آندر باالی سر او ایستاد و عصبی ناسزایش را داد زد که مانا گیج

 ب نا ید:کرد. خیره به آندریاپ با تعا

 ادب!بی -

دید. بار بود که آندریاپ را این چنین خشمگین و وحشی میاین او ین

ر آندری که با این بهانه، تمام حرص و خشمش از کریس را، بر سر دیت

کرد. کیسه بوکسش را  یدا کرده بود. او که در همان ابتدای خا ی می

ا    تا روی چانهادعوا، مشتی از دیتر خورده بود و حال، خون از بینی

ی او کوفت. ی دیتر را گرفت و مشت محکمی به گونهغلتید، یقهمی

امان که دیتر فرصت قدر وحشیانه و بیزد. آنگویی به قصد کشت می

 واکنش نشان دادن نداشت.
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دم ب، سه قکالرا مانا را روی زمین و تکیه داده به دیوار نشاند. با تشش قل

 یاپ را کشید.دوید و با شد ، بازوی آندر

 خوای بکشیش؟!تمومش کن آندریاپ! می -

ی ضرب دیده و خون آ ود دیتر،  ب بر  ب آندر کمی خیره به چهره

ه فشرد و در نهایت، او را با شد  و خشونت رها کرد.  شت دستش را ب

ی مشتش را باز کرد و ا  کشید و قدمی از دیتر فاصله گرفت. گرهبینی

دیدن او که خیره به سقف زیر  ب چیزی را به سمت مانا چرخید. با 

 داشت.زد، قدمی به سمتش براهی هم  بخند میگ -کرد و گهزمزمه می

 مانا! -

خند مانا که نام خود را شنید، سر چرخاند و به قامت آندر نگریست.  ب

 ملیحی زد و آرام گفت:

 سالم خوشگلم. -

هایش را مکا  گذاشت. مردآندریاپ کنار او نشست و دست روی شانه

های سنگین او روی اجزای صور  او چرخاند و در آخر، روی چشم

 متمرکز شد. با  حنی گرفته گفت:

 تونی بلند بشی؟می -

هایش را روی زمین مانا مکثی کرد و بعد، سر تکان داد. کف دست

گذاشت و سعی کرد برخیزد که سر  گیج رفت. آندریاپ فوری کمر او 

 را گرفت و گفت:

 تکیه کن! به من -
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ا  مانا دستش را روی سینه ی او که با بلوز آستین بلند خاکستری

  وشانده شده بود گذاشت و به فارسی نا ید:

 . …سرم گیج میره. اآلن... حا م -

ورده ای بعد، مانا هر چه خآندر با ذره ای اخم گیج به او نگاه کرد که ثانیه

ی او گرفت اپ چشم از چهرهو نخورده بود را روی  ارکت باال آورد. آندری

و خیره به زیپ  شت  یراهن او، روی کمر  را ماساژ داد. با  حنی 

 آرامش دهنده گفت:

 شی.چیزی نیست. چیزی نیست خوب می -

 وهایی بلند روی برگرداند و کالرا را در انتهای راهرو، درحا ی که با قدم

هانش را قور  کشاند دید. آب دعصبی، بازوی دیتر را به دنبال خود می

م داد و دوباره به مانای رن   ریده نگریست. مانا بی حال  لک بر ه

 ی آندریاپ چسباند. نا ید:ی سر  را، به سینهگذاشت و کناره

 آخیش! سبک شدم. -

های مانا را تمیز کرد و ای، دور  بی آن شال سورمهآندریاپ با الیه

یت انا را به داخ  هدانگاهی به درون اتاق انداخت. سشس با سردرد، م

 کرد.

کرد، با کمک هایش سست بودند و احساپ گرسنگی میمانا که قدم

ا  تاریک شد که ساعد آندر را میان ی تخت نشست. دیدهآندریاپ  به

ا  کنار برود. آندریاپ ی انگشتانش فشرد و منتظر ماند تا سرگیاهحلقه

 نگران  ب زد:
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 بهتری؟ -

ای ی آندریاپ چسباند. آندر با ذرهه سرشانهمانا  لکی زد و سر  را ب

 اخم  رسید:

 چی خوردی؟ -

ران مانا آب دهانش را قور  داد و نفس گرفت. سر چرخاند و به نگاه نگ

هایش را روی اجزای صور  او گرداند و بعد، آندریاپ خیره شد. مردمک

زد  از فشار انگشتانش به دور ساعد او کاست. با مکث  بخند بسیارمحوی

 و گفت:

 انی، تو تنها  سری هستی که بغلش رو تاربه کردم.مبه جز  -

های های او  ایین کشید و باز، به چشمآندر نگاهش را تا روی  ب

 د.خمار  نگریست. مچ او را گرفت و دستش را از دور ساعد خود جدا کر

 میرم کالرا رو بیارم. -

یم د. خیره به نمانا بلوز خاکستری او را چن  زد و مانع برخاستنش ش

 رخ او که سعی داشت نگاهش را بدزدد آرام گفت:

 شیم یه اتفاق بد میوفته.یوقتی از هم جدا م -

 مظلومانه گفت:

  یشم بمون! -

آندر با گردنی سرخ شده و قطره عرقی روی  یشانی، سمت او چرخید  اما 

ی آزاد شا ش شد. ی الیهکه به صورتش نگاه کند، خیرهبه جای آن
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 عش گفت:مرت

و اآلن حا ت خوب نیست مانا. معلوم نیست چی خوردی. بهتره به ت -

 جای من کالرا کنار  باشه.

 توجه به حرف او گفت:مانا نگاهش را روی سرتا ای آندریاپ گرداند و بی

 کنی؟ از من بد  میاد؟چرا نگاهم نمی -

ی او خیره شد. مکثی روی های خستهآندر  وفی کشید و به چشم

 ش کرد و بعد، نوچ کنان چن  به مویش زد. تنش گر گرفته بود ونگاه

ا  گرفته کرد تا خوددار باشد. با این حال، دخترک بازیسخت تال  می

 بود.

د. مانا دست دراز کرد و با نوک انگشتش، خون روی بینی او را  مس کر

 آندر سر  را  س کشید و کالفه از گرمایی که تنش را به غار  برده

 فت:بود، گ

 اگه ادامه بدی میرم. -

مانا  بخند زد و سر کج کرد. دستش را روی  ای آندریاپ گذاشت و 

ا  داغ کرده بود، نیم نگاهی به خود  را جلوتر کشید. آندر که سینه

 را روی دست او انداخت و بعد، با مانا رخ در رخ شد. مانا نگاه  رتمنایش

 اجزای صور  او گرداند و با بازدمش  ب زد:

ها خیال یر این همه  وشش یه دختر بازیگو  خوابیده که بعضی وقتز -

 کنه. ردازی می

 مه داد:های آندریاپ اداسر کج کرد و خیره به  ب
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 دونستی؟می -

ی صورتش را ای عرق، از روی  یشانی آندریاپ سر خورد و کنارهقطره

ر تشش های او شد. عالوه بی  بطی کرد. آندر نیز همچون مانا، خیره

کرد سردرد  هم افزایش یافته واری که داشت، احساپ میقلب دیوانه

 است. با حرار  بازدمش گفت:

 خواستی مانا. نکن!وقت چنین چیزی نمیه حا ت خوب بود هیچاگ -

 مه کرد:ی او چسباند. زمزا  را به گونهمانا نوک بینی

 خوام.و ی اآلن می -

 و نفس گرفت. از سویی، در حا تآندریاپ، بزاق دهانش را قور  داد 

دانست عادی خواستار مانا بود و حال، بیش از همیشه، از سویی هم نمی

رود. مقاومت در برابر طور  یش می که فردا صبح، اوضاع میانشان چه

شد، برایش سخت طاقت دخترکی که هر  حظه، بر شیطنتش افزوده می

 فرسا بود.

هایش سنگین بودند، خود  را باال ی  لکهایش به اندازهمانا که نفس

ید کشید و وزنش را روی آندریاپ انداخت. آندر کمر او را گرفت و چرخ

ها، از شد  گرما عرق کرده که مانا، به  شت روی تخت افتاد. هر دوی آن

اهن الجوردی نفس  شت  یر -بودند و آندریاپ، بیشتر.  سرک، با نفس

و منقبض شده، نگاهش را روی ا او را میان انگشتانش فشرد و با بدنی

رسید اما آن دو، جز چرخاند. هنوز، صدای موزیک از  ایین به گو  می

 شنیدند.یگری نمیدهایشان، هیچ چیز ها و قلبصدای نفس
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 آندر، زمزمه کرد:

 امیدوارم یاد  نیاد. -

دست  مانا  لک آرامی زد و  به بلوز او را گرفت. آندریاپ دستش را روی

 و خیره در نگاهش مکث کرد. سشس گفت:او گذاشت 

 مونه.قب  می قول بده که همه چیز مث  -

 مانا ملتهب با مکث گفت:

 قول میدم. -

هایش آندریاپ، آب دهانش را قور  داد و باز، با تردیدها و نگرانی

ی مانا نزدیک شد و چشم در چشم مااد ه کرد. در نهایت، کمی به چهره

 او با صدایی گرفته گفت:

 دوستت دارم. -

ه بمانا، با برقی که در چشمانش افتاده بود، مبهو  اما گیج و گن ، 

های سبز او چشم دوخت. آندریاپ، مشت او را از  باسش جدا مردمک

شت و کرد و فاصله گرفت. در مقاب  نگاه ما  مانا، با شت سفید را بردا

که طور آن را زیر سر او گذاشت. سشس از روی تخت برخاست و همان

 کشید گفت: توی صورتی را رویش می

 استراحت کن! -

توانست از رفتن بعد، بدون هیچ نگاه دیگری به نگاه مانا که به راحتی می

منصرفش کند، به او  شت کرد و  س از نواختن چنگی کالفه به موهای 
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ا ، از اتاق خارج شد. به درب بسته تکیه نهاد و چشم بسته، طالیی

. با مکث، دستی به صورتش کشید و تکیه از درب نفسش را بیرون داد

هایی تند و بلند، راهرو را طی کرد و از استخوانی رن  گرفت. با قدم

ها که رسید، خانه را برهم ریخته، کثیف و سا ن نیز گذشت. به باالی  له

طور که همچنان صدای ای اخم، همانخا ی از جمعیت دید.  س با ذره

 ها  ایین رفت.، آرام از  لهرسیدموزیک به گوشش می

 بلند اما معتدل صدا زد:

 کالرا! -

ها را طی کرد. تر  لهبا سکوتی که در مقاب  دریافت نمود، متعاب

از  رسشگرانه سری به دور خانه چرخاند که در همان  حظه، درب خانه ب

 شد و صدای کالرا برخاست.

 شد!از این بهتر نمی -

ای گرفته و مغموم، اند که او را با چهرهآندریاپ، روی سمت کالرا چرخ

 در حال بستن درب دید. با تعاب  رسید:

 ها؟مهمون -

نزدیک  قدم به آندر -طور که قدمکالرا از درب تکیه برداشت و همان

ی باال کرد. نگران از بابت مانا، ناراحت از ی طبقهشد نگاهش را حوا همی

، حضور  سران شرور دانشگاهبابت خراب شدن تو د  و عصبانی از بابت 

 ها گفت:با  حنی توأم با تمام این

 درست بود که ادامه بدم؟ دوستم حا ش خوب نیست! به نظر  -
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ی نیمه تاریک ای حرص، مانند کالرا به آن طبقهآندر اخم کرد و با ذره

 نگریست. تند گفت:

 ذاشتی زیاده روی کنه. تو کنار  بودی.تو نباید می -

 م گفت:کالرا با اخ

ی قوانین خوای یکم دربارهخوره.  س کی میانا نوشیدنی نمیم -

 ها تحقیق کنی  سرک باهو ؟مسلمون

ند آندر نگاهش را از باال گرفت و به نگاه طلبکار کالرا دوخت.  وزخ

 بلندی گفت: ای زد و با صدای نسبتاًعصبی

 طوری نمیشه.خوره اینکسی که نوشیدنی نمی -

مه نزدیک شد و دستش را به سوی مانا نشانه گرفت. اداقدمی به کالرا 

 داد:

شناسم. و ندیدیش! نبودی که ببینی! مث  دخترهایی شده بود که میت -

زنی سعی می کنه رد اون طوری نیست! وقتی به مانا دست میمانا این

دست رو از روی  وستش  اک کنه چون معذب میشه! و ی امشب کامالً 

اومدم فردا باید ز اون اتاق بنفش زشتت بیرون نمیفرق داشت. اگه من ا

 دیدم!ها  مینفر  رو توی چشم

 ی سرخ از خشم آندریاپ بلند گفت:کالرا با عصبانیت خیره در چهره

فهمی؟ از وقتی که اومده آ مان، از دو سال  یش من دوست مانام. می -

 من باها  دوست شدم تا همین  حظه! من کاری که به ضرر  باشه

طور دونم که چهکنم. من بیشتر از تو حواسم بهش هست و مینمی
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 دختریه!

آندریاپ درحا ی که از یکی به دو کردن با این دختر سیاه  وست 

ا  نمود  یدا کرده بود، کرد، با رگی که در  یشانیاحساپ کالفگی می

 تشدیدوار گفت:

 یوفته؟ب س چرا گذاشتی به این روز  -

 د گفت:هوا تکان داد و هم تراز با خشم آندریاپ بلن کالرا دستانش را در

 ده بودن!های کوفتی مواد ح  کرربتشچون توی اون  -

های کالرا، تنها صداهایی بودند که نفس زدن -سکو  آندریاپ و نفس

ای بعد با اخمی از بهت و حیر   یچیدند. آندریاپ دقیقهدر آن فضا می

  لکی زد و آرام  رسید:

 رگِن؟!دیتر و یو -

 کالرا دستی به صور  داغ و  ر حرارتش کشید و نفسش را بیرون داد.

 چشمانش را فشرد و خسته از جدال با آندریاپ آرام و کالفه گفت:

ها رو به ها دعو  نبودن. من خیلی از مهموندونم دقیقاً. اصالً اونمین -

ین خواستم تو د  رجمعیتی باشه برای همشناختم فقط میهیچ وجه نمی

شناسن رو دعو  هام اعالم کردم هر کسی که میهم بود که به دوست

ها هم میان. مانا هم که درست حرف دونستم اون عوضیکنن. نمی

 شده.زنه بفهمم چینمی

تر از دقایق  یش بود، به آندریاپ با ذهنی مشغول، درحا ی که آرام

 یز گفت:بارید نگریست و سرزنش آمکالرایی که از نگاهش خستگی می
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ی چی تو د  رجمعیت؟ مگه تر عم  کن! یعنی بعدی عقالنیفعهد -

 ای؟بچه

طور انکالرا با حرص نگاهی به آندر انداخت و بعد، از کنار او گذشت. هم

 رفت بلند گفت:ها میکه به سمت راه  له

ر رو  شت سر  ببند آقای عاق ! باید دعا کنیم فردا مانا یاد  باشه د -

 شده.یتونیم بفهمیم چطوری میگذشته. فقط اینکه امشب چی 

رام آندریاپ سکو  کرد و به رفتن او نگریست.  ب بر  ب فشرد و نگاه آ

ا  را از روی او برداشت. آب دهانش را قور  داد و سر  را اما گرفته

 ها چرخاند. سری به تأسف تکان داد و بعد در دل گفت:سمت شربت

 گیره!فاصله میو ی اگه یاد  بیاد از من  -

چیز  تصمیم گرفت دعای کالرا اصالح کند و از خدا بخواهد که مانا، همه

ورد ه یاد آرا به خاطر بیاورد اال همان چیزی که نباید  اما به خود آمد و ب

شناسد که بخواهد به درگاهش دعا کند. گویی که او اصالً، خدایی را نمی

ی انیهشده بود چرا که اگر ث در قلبش، در ناخودآگاهش، این موضوع انکار

 کرد.گذشت، به راستی دعا میدیگری می

صبح روز بعد، در واقع، ظهر روز بعد، درحا ی که آن هوای  اییزی 

ی مردم را کشید و بیست و چهارم بودن ماه، و و ههای آخر  را مینفس

کرد، برای شلوغی در بازار و آمادگی برای جشن کریسمس ثابت می

ی تخت نشسته بود و با نگاه ماتش، به کالرا که منتظر هدخترکی  ب

کرد می نگریست. کالرا که  ایین  ای مانا نشسته بود نگاهش می
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 امیدوارانه تکرار کرد:

 واقعاً هیچی یاد  نمیاد؟ -

ا  را در ی الجوردیی  یراهن بلند و  وشیدهمانا نامحسوپ گوشه

    ب زد:امشت خود مچا ه کرد و با قلب هیاان زده

هایی رو نه. هایی رو یادم میاد یه صحنهادم میاد. و ی، انگار یه صحنهی -

دونم. هنوز یکم ها رو نه. نمیها رو یادم میاد بعضینظمه. بعضی حرفبی

 گیام.

ود کالرا نگاهی به اخم ظریف و نگرانی که وسط  یشانی مانا افتاده ب

  رسید: انداخت و دست او را دوستانه فشرد. صمیمانه

 دونی بگو!چی یاد  میاد؟ هرچی می -

 مانا آب دهانش را قور  داد و با حس هیاانی که چندی  یش در جانش

ا  افتاده بود، دستش را از دست کالرا بیرون کشید و روی سینه

گذاشت. کالفه شا ش را از سر  کشید و از روی تخت برخاست. کالرا 

 توانست به هیچ چیز جز اتفاقه نمینگاهش را باال برد و بلند شد. مانا ک

طور که اتاق را شب قب  بیاندیشد، با دو دستش سر  را گرفت و همان

 زد، با خود نا ید:متر می

 وای خدا! وای! -

ی دست راستش را میان ای کشید و بند اول انگشت اشارههین خفه

هایش گرفت.  شیمان از رفتاری که شب قب  داشت، درحا ی که دندان

نگریستند و  اهایش، مدام در رفت و هایش جلوی  ایش را میدمکمر
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 آمد بودند در د ش خطاب به خود  و خدایش نا ید:

 کار کردی احمق؟کار کردی مانا؟ مانا تو چیای، وای، وای خدا! چیو -

کرد، جلو رفت و جلوی قدم تر از قب  به او نگاه میکالرا که ما  و نگران

 هایش بیرون کشید و گفت:شت او را از الی دندانزدن او را گرفت. انگ

یبی نداره مانا. معتاد که نشدی. اگه حس کردی حا ت بد شده ع -

 ریان چیه!ریم بیمارستان. فقط بگو جمی

های کالرا که او را وادار به صحبت کردن و توضیح مانا کالفه از مزاحمت

 کرد، فاصله گرفت و غر زد:دادن می

 کنم چند دقیقه راحتم بذار!کالرا خواهش می -

ای بعد از برخورد خود خیره نگاهش کرد که مانا  حظه -کالرا خیره

 شیمان شد. دوست داشت زبان در کام بچرخاند و عذرخواهی کند اما 

دانست غرور در این گرفت. میچیزی به اسم غرور، جلویش را می

ل، زبانش به حاموقعیت با چنین رفتار زشتی، معنا ندارد اما با این

چرخید. کالرا  وفی کشید و ا  نمیعذرخواهی و نشان دادن  شیمانی

مسکو ، روی تخت نشست تا اندکی به مانا زمان دهد. مانا اما، در دنیای 

کرد که در آن،  ا روی اعتقاداتش دیگری بود. او در دنیایی سیر می

یش را گذاشته و از خط قرمزهایش رد شده است. دنیایی که شرم و حیا

خود شدنش شده است. دنیایی که در آن، فرو خورده و باعث از خود بی

ی کافر، دست از  ا درازتر نکرد و  ب به اعتراف آندریاپ خودشیفته

گشود. دنیایی که در آن، یک آندریاپ، به یک مانا د بسته بود. این را 
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 گذاشت؟!کاای د ش می

ی او دست روی شانه نوچی کرد و روی تخت کنار کالرا نشست. کالرا

 گذاشت و آرام گفت:

 خوبی؟ -

 مانا چشم دوخته به فر  کف اتاق، در دل ملتمسانه گفت:

 و ببخش! ببخش!خدایا ببخش! خدایا من ر -

 خوای بریم آزمایش بدی؟یزی بگو مانا. من نگرانتم. مییه چ -

 ا  کشید و نا ید:مانا دستی به  یشانی

ذاشتی. برای چی گذاشتی هام نمیتو تننه کالرا خوبم. فقط ای کا   -

 آندریاپ  یشم بمونه؟

  رسید: ای تعل  کرد و بعد جدیکالرا  حظه

 اذیتت کرده؟ -

 ا   س زد و با نوچ گفت:مانا کالفه دست کالرا را از روی شانه

کار کردم ازم متنفر ه نکرده. من از خودم ناراحتم. اگه بدونی چین -

 میشی.

شرد. صورتش را  وشاند و همراه با قور  دادن بغض گلوی مانا را ف

 بغضش نا ید:

دونه غیر از چیزهایی تما اآلن فکر می کنه من دختر بدیم. خدا میح -

 رفتی!که یادم میاد دیگه بهش چی گفتم. وای کالرا نباید می
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 ی درد اصلی مانا شده بود، نفسش را آرام بیرونکالرا که به تازگی متوجه

 تی، او را در آغو  کشید. کنار گوشش آهسته گفت:داد و با ناراح

دونه که تو دختر بدی سی از تو متنفر نمیشه مانا. آندریاپ میک -

 نیستی. اون تو رو خیلی خوب شناخته.

ی ا  سرازیر شده بود، صورتش را بیشتر به شانهمانا که اشک روی گونه

 ظریف و کوچک کالرا فشرد و نا ید:

شناسی. اون خداناباوره کالرا به خوبی من نمیتو که آندریاپ رو  -

فهمی؟ وقتی طوری وانمود کردم که انگار یک زن قدیس هستم  س می

م با کاری که دیشب کردم باعث شدم که اون تصور  از من و دینم به ه

 بخوره.

های درمانده و نمگین او کالرا مانا را از خود فاصله داد و به چشم

 ن بخش و د گرم کننده گفت:نگریست. با  حنی اطمینا

که مراقبت نبودم خیلی طور نیست! دیشب از من به خاطر اینینا -

عصبانی بود. بهم گفت تو همچین دختری نیستی و اگه این کارها رو 

. کردی به خاطر زیاده رویت بوده و مقصر  منم چون حواسم بهت نبوده

 اون از تو بد  نمیاد مانا. باور کن!

سو کرد و بعد آرام و مظلومانه با سو و آناه کالرا اینمانا کمی در نگ

 کرد  ب زد:بغضی که  حنش را  رزان می

 داری جدی میگی؟ -

 کالرا  بخندی زد و دست مانا را فشرد.
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 قدر مهمه؟جدی میگم. یعنی این -

ا  گرفت اما کنتر ش کرد. اراده از  حن و حرف کالرا خندهمانا بی

 هایش را زدود.و اشک چشما  را باال کشید بینی

ه فقط دوست ندارم کسی تصویر بدی از من توی ذهنش داشته باشه. ن -

 شرمزده میشم.

ار  کالرا با شیطنت نگاهش کرد که مانا از او روی برگرداند و در افک

غرق شد. جایی میان خود  و آندریاپ! میان احساپ آندریاپ و 

 وابستگی خود .

 کالرا با دمی عمیق گفت:

حتماً  اشتباه از من بود که نتونستم جشن خودم رو مدیریت کنم. بابا -

 ازم ناامید میشه.

 که مخا ف بود، اما هیچ نگفت. کالرا با مکث  رسید:مانا با وجود آن

 ها رو آ وده کرده؟دونی کی شربتمی -

 فت:گمانا کمی به ذهنش فشار آورد اما در نهایت با کالفگی نوچ کرد و 

ی یک دردسر جدید خیال کالرا من حوصلهادم نمیاد. بینه درست ی -

 موشش کن!ها رو بریز دور و فراندارم. شربت

 سشس در د ش با حرص گفت:

قدر توی دردسر افتادم. بیست و  نج سال نیومد یکهو سته شدم اینخ -

 توی دو هفته سرریز کرد.
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ید که هتر دکالرا نفسش را بیرون داد و سری به تأسف تکان داد. او نیز ب

کرد و جا ختم جریان را اعالم می یگیر قضیه نشود. همان بهتر که همین

 کشید. مانا گفت:بیش از این، فکر خود را به چا ش نمی

 کیفم کااست؟ -

 خوای؟جمعش کردم. می -

ود مانا نوچی کرد و با د ی که هنوز هم از خدایش شرمگین و  شیمان ب

 گفت:

موم. فقط  طفاً حواست به حمی خوام برم یه دست  باپ بهم میدی؟  -

 گوشیم باشه کسی زن  زد بهم خبر بده. باشه؟

ز امانه و کالرا با کمال می ، مؤافقت نمود که مانا کوتاه و مختصر اما صمی

 ته دل، تشکر کرد.  س از آن حمام د چسب که بیشتر برای آرام کردن

فکار او جانش، تازه روح و روان مانا کاربرد داشت تا  ذ  دادن به جسم 

توانست به کرد، دیگر نمیقدر که هر چه میمانا سر و سامان گرفتند. آن

 بار که نوای صدای آندریاپ که به او ابراز عالقه کرده بود فکر نکند. هر

شد. گویی، خود  هم نمود او را از خود دور کند، بدتر میسعی می

هایش غرق شده بود. در یر خیال  ردازدخواست. او، دوباره همین را می

 هایش!های نوجوانیفانتزی

خیال، شا ش را به دور از حمام که بیرون آمد، اثری از کالرا نیافت. بی

ا  صاف کرد. درحا ی موهایش  یچید و ابروهایش را با دو انگشت اشاره

راند تا که موهای کوتاهش را از  شت گردنش به درون شا ش می
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نش را نیازارد، از اتاق خارج شد و با طمأنینه تیزیشان،  وست  شت گرد

 ها  ایین رفت.از  له

 کالرا! -

 جام.این -

 ها را کام  طی کرد که با سا ن تمیزمانا که صدای او را شنیده بود،  له

 مواجه شد. سعی کرد چیزهای بیشتری از دیشب به یاد بیاورد و ی به

 اند.راستی، گویی که اصالً اتفاق نیوفتاده

 بگیر ، بگیر ، بگیر ! -

متعاب و یکه خورده چرخید که در همان  حظه، کج شدن درخت 

راز بزرگی را به سمت خود دید. با اخطارهای  یا ی کالرا، فورا دست د

از  کرد و با حفظ تعادل خود، درختچه را نگاه داشت که کالرا، سر  را

 مانا که  شت آن حام از برگ بیرون کشید و با  بخندی راضی خطاب به

 غافلگیر شده بود گفت:

 اوه! خوب بود. -

که مانا  سشس به کمک مانا، درخت را صاف کرد. نفس بلندی کشید

 خیره به درختچه خطاب به کالرا گفت:

 کنی؟کار داری میچی -

 کالرا گفت:

   درخت کریسمس داده بودم امروز رسید.نوامبر سفار -
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ریسمس  یش رویش است، مانا که به تازگی فهمیده بود یک درخت ک

 متعاب و مشکوک  رسید:

 امروز چندمه؟ -

 ی تزئینا  رفت و گفت:کالرا به سمت جعبه

تونه بیاد. مث  یست و چهارم. با مامانم صحبت کردم. فردا رو نمیب -

 همیشه قراره دیر کنه!

 کرد، شوکه گفت:ترین توجهی نمیها کوچکمانا که هرگز به تاریخ

و تازه امروز به فکر تیعنی فردا کریسمسه؟ اون وقت  بیست و چهارم؟! -

 تزئین خونه افتادی؟

 کالرا خندید و جعبه به دست، به درخت نزدیک شد.

خوام خونه رو چه شکلی ب خیلی طول کشید تا باألخره فهمیدم میخ -

 کنم.

ای  ب بسته کرد و نگاهش را به محتویا  رنگارن  جعبه مانا تک خنده

توجه زن  خانه، کالرا به سمت درب رفت و مانا، بیدوخت. با صدای 

 بیرون کشید. های ا کتریکی راها و ریسهنشست و آن تو ک

 باشه فعالً نزدیکش نشی. صبر کن! شاید بهتر -

د در مانا گو  تیز کرد تا صداها را بهتر بشنود. در همان حال تو ک زر

 دستش مانده بود.

 یاد  اومده؟ -
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ین بود که تو از  بد  ادست خود  عصبانیه. نگران زیاد نه! و ی از  -

 اومده باشه.

 کنه؟چی؟ آخه چرا همچین فکری می -

 یق کنی.ی دین مانا تحقفتم! باید بری دربارهبهت که گ -

شنید و در همان حا ت خشکش زده بود، ها را میمانا که تمام این

رتب کرد و ای دل را به دریا زد و برخاست. شا ش را روی سر  م حظه

هایش که شلوار اسشر  مشکی و ژاکت یشمی از  وشیده بودن  باپ

خواست با او صحبت کند. هر چند که رنگی بود خاطر جمع شد. می

باز  جایی در قلبش خاا ت زده و شرمگین بود اما این، او را از تصمیمش

 گفت!زد! باید میداشت. باید حرف مینمی

ود و خرفت و مردد ماند. کمی در سر  با  با د ی ماالمال از هیاان، جلو

 خاا تش جدل کرد و در نهایت، با کمی فاصله از درب گفت:

 عیبی نداره کالرا. من خوبم. -

دید.  کالرا با شنیدن صدای مانا، سر چرخاند و او را ایستاده میان راه

ای که از صدای مانا شنیده بود تعل  کوتاهی کرد که آندریاپ، با اجازه

ی مانایی که نگاهش را به  ایین شد.  شت سر کالرا ایستاد و خیرهداخ  

آرام  انداخته بود گشت. کالرا چشمانش را میان آن دو چرخاند و در آخر،

 و ساکت، درب را بست و به آششزخانه رفت. آندر قدمی جلو رفت و با

 مکث گفت:

 خوبی؟ -
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سر تکان داد. طور که نگاهش  ایین بود، مانا دست به سینه شد و همان

 آندر قدم دیگری نزدیک شد و آرام گفت:

 دی.دیشب کالرا رو خیلی نگران کر -

انی مانا با این حرف  یش خود گمان کرد که آندریاپ، قصد دارد از نگر

 خود یاد نکند. از این رو، به روی خود  نیاورد. اما گفت:

هر  دونم شربتی که خوردم مواد داشته و زیاد هم خوردم.یمفقط  -

 ای یادم نمیاد.کنم چیز دیگهقدر فکر میچه

 هی آشفته توأم با اشتیاق و انتظار  رسید:خیره با نگا -آندریاپ خیره

 دیگه چی یاد  میاد؟ -

ا  را به درون شا ش هدایت مانا به صور  تصنعی، تار موهای فرضی

و سو گرداند. دستانش را در هم  یچاند سو و آنکرد و نگاهش را به این

 گفت:

 کار کردم.که دیشب چیاین -

ی سرخ شده از ای به چهرهآندریاپ  ب بر  ب فشرد و نگاه درمانده

ا  کرد و چهرهخاا ت مانا انداخت. دخترک طوری به زمین نگاه می

ی ماازا  شدن است. رن  رخساره نشان درهم بود که گویی آماده

 زدیک شد و گفت:ندریاپ آرام قدمی به او نآداد از سر درون. می

 کنی من اآلن باید از تو بدم بیاد؟قصیر تو نبود مانا. چرا فکر میت -

 پ بنگرد گفت:که به آندریاند  لک زد و بدون آنت -مانا تند
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ه، نه آندریاپ بیا از این مسئله بگذریم. این یه چیز شخصیه که من ن -

رتکب فقط و فقط از دست خودم عصبانی هستم و به خاطر گناهی که م

دونم که شدم و اعتقادی که زیر  ا گذاشتم از خدای خودم شرمندم. می

 کنی. کالرا بهم گفت.تو دربارم چی فکر می

 های او ناراضی بود با د خوری گفت:آندریاپ که از نگاه نکردن

  س میشه حداق  نگاهم کنی؟ -

به  ی رخ آندریاپ شد.مانا با تردید و مکث، نگاهش را باال کشید و خیره

 آن چشمان سبز و موهای طالیی. ابروهای مرتب خرمایی و بینی قلمی.

ی صور  مستطیلی و سشیدرویی که ریش به خود ندیده بود. به آن چهره

 دل فریبی که از همان روز اول، مانا را ماذوب خود  کرد. آندریاپ

  بخندی به روی مانا  اشید و با آرامش گفت:

 تره. مگه نه؟تر و  ذ  بخشاین از دیدن کف خونه قشن  -

ی آرام و ملیحی به روی خودشیفتگی آشنای آندریاپ، باعث شد خنده

 های مانا بنشیند. آندریاپ با یک قدم دیگر، در نیم متری مانا ایستاد ب

ی نگاه درشت و و با همان چند سانت اختالف قدی که داشت، خیره

 دند شد.آمر سردرگم و سرگشته میای مانا که به نظقهوه

 آخرین چیزی که یادته چیه؟ -

هایش را میان تر از  یش کوبید. از این رو، مردمکقلب مانا، هیاان زده

دانست آندریاپ منتظر شنیدن های مشتاق آندریاپ گرداند. میمردمک

ست اما نمی توانست مستقیماً اعتراف او را بازگو کند.  س چه چیزی
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 فقط آرام  ب زد:

 زدم.اها  حرف میبستم که بیای داخ ! باید دربار  برای همین خوا -

ا  را به یاد ی ناگهانیذهن آندریاپ، بالفاصله  ی برد که مانا، ابراز عالقه

دارد. به همین خاطر، نفسش را شدید بیرون داد و دستی به  شت 

گردنش کشید. مانا سر  را  ایین انداخت که آندریاپ دست به سینه 

 ر چیزی آماده کرد.شد و خود را برای ه

 . …ر نیستیمانا اگه حست متفاوته مابو -

 مانا تند میان کالم او  رید و با غم به نگاه او چشم دوخت.

 . …ننه آندریاپ مسئله این نیست. م -

 مکث کرد و تعللش، انتظار و اشتیاق آندر را برانگیخت.

وقتی که شخصیت خودم رو شناختم فهمیدم که دنبال کسی مث   از -

گردم. کسی که ادعا  دروغ نباشه. نگرانم بشه، مراقبم باشه، تو می

ه دنبا م بگرده، به خاطرم عصبانی بشه، بهم اهمیت بده! کسی که شبی

تی خودم باشه و در عین حال باهام مخا ف باشه. درسته که در تمام مد

 . …که ما با هم آشنا شدیم تو فقط برام دردسر درست کردی و ی

های آندریاپ در میان آن همه احساسی که از جمال  گرد شدن چشم

 ی مانا را برانگیخت. مانا اما ادامه داد:ی مانا دریافت کرده بود، خندهاو یه

خواستم هم قدر با هم وقت گذروندیم که من اگه میو ی ما این -

تونستم که وابسته نشم. این رو دارم راحت و صادقانه بهت میگم نمی

ه تصمیم گرفتم اگه از کسی خوشم اومد یا بهش عالقه چون چند سا ه ک
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 یدا کردم روراست و صادقانه حرفم رو بزنم. آندریاپ تو او ین مرد 

ی وجودم باور  زندگی منی که بهم گفت دوستم داره و من با همه

 کردم.

ای ناشناخته، باعث گرفت. دل آشوبهها، دل آندریاپ آرام نمیبا تمام این

های مانا باشد. مانا، نفسش را با اندوه خش منفی حرفشد منتظر بمی

 بیرون داد و با ناچاری گفت:

 و ی نمیشه! -

ا  را گشود ای بود، دست به سینهآندریاپ که گویی منتظر چنین جمله

 و تند گفت:

 تقابله  س چرا نمیشه مانا؟چرا؟ اگه حسمون م -

 چارگی گفت:مانا با حس ناخوشایند بی

تونیم با هم باشیم من رو قبول نداری آندریاپ! ما نمی چون تو خدای -

های اشتباه  از یم ست! من و تو قطعهفهمی؟ این یک قانون ممنوعهمی

! که به هم قف  نمیشیم آندریاپ. تو کافری و توی دین من تو ممنوعی

تر از اونی هستم من حتی نباید بهت نزدیک بشم اما... اما من احساسی

رحمانه بگم تو ناسی! برام دردناکه! وری طرد  کنم و بیطکه بخوام این

   …چون تو... تو

 ا  را به نگاه ناامید و ما  آندریاپ دوخت و گفت:نگاه  ریشان و آشفته

کاری که دیشب کردی ثابت کرد به قول خود  هر چیزی که توی  -

تونی باشی و ی حیوون نیستی! عوضی نیستی! تو... تو گذره میفکرم می
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 اتت خوبه فقط توی راه اشتباهی افتادی!ذ

هایی به کمال درماندگی و عاز آندریاپ که از شنیدن چنین حرف

 رسیده بود، به نگاه غمگین مانا خیره شد و با مکث آرام گفت:

که دنبال اثبا  وجود خدا بگردم، دنبال دونی اصالً چرا به جای اینیم -

 اثبا  انکار  بودم؟

 ا ت غمگینش، رن  انتظار و  رسش به خود گرفت.نگاه مانا با حفظ ح

 دامه داد:اای تعل  کرد و بعد آندریاپ ثانیه

کرد. ون این تنها چیزی بود که خشم و حرص من رو از خدا آروم میچ -

تر از اینه که با د ی  و برای یک بچه  اک کردن صور  مسئله آسون

ته و باید سجوری که هست درتوجیه بهش تلقین کنی شرایط همین

فهمه مانا. من دنبال خود  رو باها  وفق بدی. یه بچه این رو نمی

م چیزی بودم که آرومم کنه. این که یک نفر مث  استیون هاوکین  برا

تر حتد ی  درست کنه و بگه خدا اصالً از او ش هم وجود نداشته برام را

میم خدا که کلیسا و  درهای مذهبی بهم بگن باید با این تصبود تا این

 گیره.کردم یک نفر داره حق انتخاب رو از من میکنار بیای. حس می

 . آندر ادامه داد:تر از  یش شدنگاه مانا اندوهگین

ست؟ بار کی فهمیدم که هنوز توی وجودم خدا زندهدونی او ینمی -

جا ترسیدم از دستت بدم. اونشدی و من میوقتی که تو داشتی غرق می

زد، هنوز یه جایی توی قلبمه هایی که مادرم میحرفی فهمیدم همه

دونی که این چند وقت چی به من فقط دفن شده! مانا تو... تو نمی
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دونی درون من چه هیاهوییه! من خیلی وقته که دارم با گذشته! نمی

جنگم. با باورهایی که تا به امروز داشتم و حاال خودم و اعتقاداتم می

آرام بخش موضعی بودن. من هر جا که کم شون نوعی فهمم همهمی

کرد. من گفتم هیچ خدایی وجود نداره چون این آرومم میآوردم میمی

 این رو تازه فهمیدم مانا!

های آندریاپ قرار گرفته بود که مانا، چنان تحت تأثیر  حن، نگاه و حرف

ا  که  رزید، توانست بغضش را قور  بدهد. چانهکرد، نمیهر چه می

تر شد. دستش را روی گو  او ش که چکید، آندریاپ به او نزدیکاشک

ا   نهان شده بود گذاشت. مردمک در ایکه زیر شال سورمه

 ی کم گفت:ز آن فاصلههای او گرداند و امردمک

ه شانس بهم بده! تا شروع سال نو بهم این فرصت رو بده که بفهمم ی -

 خبره!توی دنیای تو چه

صدا برخاست. گویی هر هقش، بی -انا شکست و هقباره، بغض مبه یک

دید، باز هم چیزی بود که قدر هم در این دنیا، اتفاقا  جورواجور میچه

 توان در آوردن اشکش را داشته باشد!

ی صور  مانا برداشت. دست به آندریاپ نوچی کرد و دستش را از کناره

 کمر نهاد و گفت:

قدر گریه  ی تو اینبدنشون دارن وها هفتاد درصد آب توی ی آدمهمه -

ترسم از کم آبی بمیری مانا! جداً کنی که فقط سی درصد  آبه. میمی

 برا  نگرانم.
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ای ملیح افتاد و به اراده به خندهمانا از بامزگی  حن و حرف او، بی

 دنبا ش همزمان با  اک کردن صورتش از اشک، معترضانه صدا زد:

 آندریاپ! -

ث ا  را باال کشید و با مکی به رویش  اشید که مانا بینیآندر  بخند آرام

 درحا ی که نگاهش را  ایین انداخته بود آرام گفت:

 ممنون! -

ه به آندر  رسشگرانه سکو  کرد که مانا دستانش را در هم  یچاند و خیر

 هایشان با خاا ت ادامه داد:کفش

 ردی.تونستی از اون موقعیت سوءاستفاده کنی و ی نکتو می -

 سشس با شرم گفت:

ابت کردی با وجود خودشیفته بودن و اعصاب خوردکن بودنت یه مرد ث -

 محترمی!

ا، آندر تک ابرویی باال انداخت و قصد کرد چیزی بگوید که صدای کالر

 مانعش شد.

کنم زنید. خواهش میدای من! واقعاً دارید حا م رو به هم میخ -

جشن کریسمس باید شاهد عشق آندریاپ هیچی نگو! وگرنه تا شروع 

 هاتون باشم.بازی

نگریستند، به خنده افتادند و مانا، به مانا و آندریاپ که به کالرا می

 ای معذبانه! کالرا وسط خانه دست به کمر نهاد و گفت:شیوه
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 ر! درخت رو بلند کنید تا بگم کاا بذارید !شما دو نف -

رفت برای ت درخت مینده به سمخطور که با  بخندی از مانا همان

 تغییر جو گفت:

 ی توئه ما باید تزئینش کنیم؟خونه -

 کالرا حق به جانب گفت:

 تر!سریع -

سوی درخت ایستاد. بلند  آندریاپ نیشخندی زد و مقاب  مانا اما آن

ی کاج و همه چیز را طبق می  کالرا اناام دادن، سخت کردن درختچه

داد و آن دو، هر چه مان میفر زا بود. کالرا با خیال راحتاسترپ

دادند. تزئین کردن گفت،  س از اندکی چانه زدن و غر زدن اناام میمی

های طالیی و های تزئینی، تو کهای رنگی، آب نبا درختچه با ریسه

ای اشتو ن و تزئین های رنگی، همچنین  ختن کیک میوهای و شمعنقره

های ا کتریکی ز شام با ریسهکردن آن با  ودر قند و در آخر تزئین می

های های آندریاپ، شوخیکارهایی بود که سه نفره، همراه با شیطنت

 های مانا اناام دادند.کالرا و خنده

در نهایت، خورشید نیز مانند آن سه نفر، خسته و ناالن از فعا یت بیش از 

ی سرد و جا کرد. خانهحد، چشم بست و شیفتش را با ماه تابان جابه

های ای تزئین شده، گرم و سرشار از انرژیروح اول صبح، حال به خانهبی

ی کاج، ی زیباشدهای که با درختچهمثبت تبدی  شده بود. خانه

های های کادو که در واقع کادوهای تو د کالرا بودند، ریسهجعبه
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ها و های بلند و زینتی و نهایتاً، میز شیرینیا کتریکی روشن، شمع

 زئین شده بود.ها تخوراکی

نم کها  رو جبران ی این بیگاری کشیدننتظر روزی با  که همهم -

 عزیزم!

 آندریاپ نیز مانند مانا معترضانه گفت:

اورم نمیشه تمام روز برای یک دختر قدکوتاه با یک اتاق بنفش زشت ب -

 کار کردم.

 طرفدو  کالرا،  ا روی  ا انداخته بود و با رضایت کام ، به آن دو که در

بارید ی طوسی نشسته بودند و خستگی از سرتا ایشان میمب  سه نفره

 نگریست.می

 فعا یت بیشتر، سالمت بیشتر! -

ه مانا که آرناش را به دسته ی مب  و سر  را به دست خود تکیه نهاد

 بود چشم بسته نا ید:

 خفه شو! -

ف آندریاپ که  م داده روی مب ، سر  را عقب انداخته بود و به سق

 نگریست گفت:می

 وفت قلب من سوءاستفاده کردی!تو از محبت و عط -

 کالرا شانه باال انداخت و گفت:

اومد. حاال هم خوشحال میشم اگه بری کاری بود که از دستم بر می -
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 ی خود !خونه

طور که با دمی عمیق از روی مب  بر آندریاپ مکثی کرد و بعد، همان

هایی خسته ا داد و بعد با قدمنشان کالر خاست، انگشت میانی خود رامی

د  شسمت درب راه افتاد. کالرا  اسخ حرکت او را با ناسزا داد که از 

های مانا را گشود. مانا سر بلند کرد و معترض اما با  بخندی زشتی، چشم

 جان خطاب به کالرا گفت:بی

 ادب شدی کالرا!قدر بیوز رفتم مسابقه برگشتم چهچهار ر -

 خندید و بیسکوییتی از روی میز برداشت. مانا سر چرخاند که کالرا

ای گرفت و برخاست. به آندریاپ را در چند قدمی درب دید. نفس خسته

 سمت او رفت و آرام  رسید:

 تو جدی بودی؟! -

 آندریاپ درب را گشود و سمت مانا چرخید. کناکاو  رسید:

 ی چی؟درباره -

 ددی زد و گفت:مانا مقاب  او ایستاد.  بخند مر

 ی دنیای من!تحقیق کردن درباره -

شود و آندریاپ نفسش را بیرون داد و با مکث، سر تکاند. درب را بیشتر گ

 خیره در نگاه او گفت:

ها خدا توی این جهان وجود داره که من باید بفهمم به کدومشون هد -

 میشه با خیال راحت تکیه کرد. بیا از خدای تو شروع کنیم.
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 بخند مهربانی به رویش زد که آندریاپ گفت:مانا  

 ا دانشگاه تعطیله  س میام دنبا ت تا بریم بیرون. باشه؟فرد -

 که د یلی برای رد کردن داشته باشد،  بخند زد و آرام گفت:مانا بدون آن

 باشه. -

 آندریاپ، با چشمکی کوتاه از خانه خارج شد و گفت:

 بینمت!می -

 او نگریست. صدایی آشنا با اعتراض گفت: مانا هیچ نگفت و به رفتن

ذارم که طور  یش بری براتون ساعت مالقا  میانا اگه بخوای همینم -

های چند  آورتون رو کمتر هم رو ببینید. من تحم  دیدن این صحنه

 ندارم!

ود مانا با خنده، درب را بست و سمت کالرا که هنوز روی مب  نشسته ب

 چرخید.

 !نوبت تو هم میشه -

رسید که گفتن چنین حرفی، برای مانا آسان بود. حتی به فکر  هم نمی

قدر فکر کالرا را مشغول کرده است. کالرایی که با همین چند کلمه، چه

مانا و آندریاپ را از یاد برده بود و به هیچ چیز بیشتر از تی  

 ب بود یا نه؟کرد؟ حا ش خواندیشید. او کاا بود؟ چه مینمی

دانست اگر امشب روی تخت خود نخوابد، شب آرام و مانا که می

هایی که یک  حظه هم د چسبی نخواهد داشت، با افکار و خیال  ردازی
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گذاشتند، وسایلش را جمع کرد و با خداحافظی از کالرا، تنهایش نمی

ی زیبا و شیک به قصد بازگشتن به علی رغم اصرارهای او، از آن خانه

خوابید ططور مید، خارج شد. امشب چهی کوچک اما راحت خوخانه

تاب هایی بود که قلبش را بیوقتی تمام روز ، مملو از احساسا  و حرف

 کردند؟و هیاان زده می

های زینتی زیبا ها و رشتهصبح روز کریسمس بود و تمام شهر، با ریسه

های شده بود. هنوز آسمان رن  برف به خود نداشت اما هوا نسبت به روز

دتر بود. بر خالف تمام شهر که شوق و ذوق کریسمسشان را  یش سر

 یچید و از درد به خود ا  به خود میداشتند، دخترکی کنج خانه

 نا ید.می

ی حمام را به دور موهای خود  یچیده بود و مانا، در حا ی که حو ه

داد، با ی اتاق روی زمین نشسته و شکم خود را فشار میعصبی، گوشه

 بغض نا ید:

 میرم! خدا، خدا، خدا!وای خدا دارم می -

نفس  رزانی گرفت و کالفه، از روی زمین برخاست. با کمری خم و 

ای بعد، با رویس بهداشتی رفت و دقیقهکوتاه، به س -هایی کوتاهقدم

ا  بیرون آمد. بغضش را قور  داد و به ی درهم کشیده شدههمان چهره

ی مادر  را گرفت و ارهسمت موبایلش رفت. از  شت نم اشک شم

 داد منتظر  اسخ او ماند.تکان می -درحا ی که مدام خود  را تکان

 ا و؟ -
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 نا ید: ا  را باال کشید و با دردبینی

 سالم. خوبین؟ -

بست با های یونیفرم طوسی خود را میمادر مانا، در حا ی که دکمه

 صدای گرفته و بغض آ ود دخترکش نگران گفت:

 کنی؟شده مامان چرا گریه میچی سالم. مانا؟ -

ارد و ی مادر نگرانش را شنید، نتوانست بغض نگاه دانا که  حن هراسیدهم

 :هق گفت -با هق

 .دارم میمیرم از درد مامان! د م خیلی درد می کنه -

 :یدای مادرانه تند  رسهایش برداشت و با د هرهزینب، دست از سر دکمه

 چرا؟ -

شید و چون دخترکی نوجوان که در غربت رها مانا دستی به چشمانش ک

 :شده بود گفت

هام رو هم تموم کردم. هیچی قرص توی خونه مریض شدم. جوشونده -

 .ندارم اصال دارم جون میدم مامان

 :زینب نوچی کرد و عصبی گفت

ین تقصیر خودته. وقتی بهت میگم کم میاری برو بخر عقب ننداز هم -

 ری؟میشه. استامینوفنی چیزی ندا

 :وجه به غرهای مادر ، شکمش را بیشتر فشار داد و گفتتمانا بی

 رون؟هیچی ندارم. من االن این وقت روز با این حا م چطوری برم بی -
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 :زینب کار  را از سر گرفت. با فکری مشغول و متفکر با مکث گفت

ر دونم مامان جان. تو چرا به من زن  زدی؟ االن من چیکامن نمی -

 نم از این سر دنیا؟تونم بکمی

 :مانا هیچ نگفت که زینب با تعل  ادامه داد

 به اون دوستت کاالرا زن  زدی؟ -

 :مانا گفت

 !کالرا -

 حاال هر چی! زن  زدی؟ -

 .مانا نفس  رزانی گرفت و اشکش را  اک کرد

 .خوام بیخود درگیر من بشه.امروز کریسمسه نمی -

طور که استکان چایش مانزینب حبه قندی را در دهان خود گذاشت و ه

 :داشت گفترا بر می

بودی. بیست و دونم عزیزم. باید خود  به فکر میدیگه واال من نمی -

این  کنی باز من باید به فکر نج سا ته رفتی خارج تنها داری زندگی می

، جا؟ یه چیز گرم بشیچ دور کمر ا  باشم؟ من چیکار کنم از اینهروز

ابی  بخور، چهارزیره بخور. سری  یش اون چای نبا  بخور، چای زن

 خوری؟ا رو نمیههمه چهارزیره برا  گذاشته بودم چرا اون

 :حوصلگی گفتمانا که اعصابش متشنج شده بود، با اخم و بی

 !باشه مامان مرسی. خدافظ -
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 :خداحافظی مادر  را که شنید، تماپ را قطع کرد و عصبی غر زد

 که! دو کلوم د داری نمیده -

پ در همان  حظه، زن  موبایلش به صدا در آمد. نگاهی به نام آندریا

 ای که به جانش افتادهانداخت و بعد با حس بخت برگشتگی و بدشانسی

 :حال گفتبود،  اسخ داد. گرفته و بی

 .سالم -

ا  کرد و با دست دیگر ، گوشیآندر با یک دست فرمان را هدایت می

 :با  بخند گفت را کنار گوشش نگاه داشته بود.

 ...سالم دختر ایرانی. آماده با  که -

 .حوصله میان کالم او  رید.مانا روی تخت نشست و بی

خیال من شو آندریاپ! قول میدم یه روز کنم امروز بیخواهش می -

 !تر بهت فورجه بدم فقط امروز من رو ول کناضافه

 :دآندر یکه خورده  بخند  را جمع کرد و با مکث آرام  رسی

 چرا؟ -

 .ا  راه یافتمانا کالفه از روی تخت برخاست و تند، به سمت آششزخانه

 !تونم بیامسوال نشرپ آندر امروز نمی -

ه هایی که از سر گنگی در هم گره خوردآندر که گیج شده بود، با اخم

 :بودند گوشی را در دستش جا به جا کرد و گفت

رفت. نظر  رو عوض  شده مانا؟ دیشب که همه چیز خوب  یشچی -
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 کردی؟

چای  مانا عصبی از  یگیری آندریاپ، دندان بر دندان فشرد و با خشونت،

 :ساز را روشن کرد. درب کابینت ادویه جاتش را گشود و خشمگین غرید

مروز ال ا ه اال اهلل! با من بحث نکن آندریاپ! خیلی واضح گفتم ا -

 !همیدی؟ خدافظکشمت فجا ببینمت میتونم بیام. اگه ایننمی

ر عصبی تماپ را قطع کرد و گوشی را روی میز وسط آششزخانه کوبید. د

 :گشت غریدهایش میحا ی که به دنبال زنابی 

 !شعور! بزنمشفهمه کله خر بیهر چی بهش میگم نیا نمی -

 وآندریاپ اما، از این همه خشم و حرصی که در صدای مانا بود، گیج 

و  گوشی را  ایین آورد و خیره به آن مبهو  ماند. مسکو  و مغش

 :گفت

 !چه مرگش شده؟ -

ا رتوانست  اسخ سوال خود کمی درن  کرد و در نهایت، با ذهنی که نمی

 ش داد وهای مانا، فشار  ایش را به روی گاز افزایتوجه به حرفدریابد، بی

ی  اخم به چهره نشاند. نکند که مانا، نظر  را تغییر داده است و ما

 ت که فرصتی به او بدهد؟! آخر چرا؟نیس

مانا، چای داغش را با اضافه کردن آب سرد از شیر آب، و رم کرد و  س 

ها در آن، با یک حبه قند تمامش را سر کشید. از ح  کردن زنابی 

ناالن،  یوان را در سینک گذاشت و خود، به سمت سرویس بهداشتی 

ر  کند و آن را تا روی ی سشید موهایش را از سرفت. میان راه، حو ه
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هایی کوتاه اما مب   ر  کرد. هنگامی که از سرویس خارج شد، با قدم

تند، به اتاقش  ناه برد. قب  از آن که به تخت برسد روی زمین  -تند

هایش نشست و نفسش را از درد حبس کرد. بی صدا تنها با حرکا   ب

 :گفت

 وای د م خدا! -

 ارکت گذاشت. کمی در آن حا ت  چشم بر هم فشرد و دستش را روی

از   یچ و تاب خورد و بعد کالفه، از جای برخاست. نفس  رزانی گرفت و

ا  را به روی تیشر  سبز   وشید. ایسرما، هودی بلند و گشاد قهوه

توانست با دانست چه فکری به حال خود بکند و از سویی هم نمینمی

ون برود. این شرایط چنین حا ی از خانه به قصد خریدن دارو، بیر

 .توانست خیلی راحت بغض مانا را برانگیزدمی

 وصدای زن  واحد نگاه خیس او را به بیرون از اتاق کشاند. با اخم 

 :بدخلقی غر زد

 بخدا اگه آندریاپ باشه خونش حال ه! -

ای از کمد  بیرون کشید و آن را روی موهای با حرص، شال طوسی

ا  را سمت های محکم و عصبانی. قدمبرهم ریخته و مرطوبش انداخت

 درب روانه کرد و از چشمی آن، راهرو را نگریست. دیدن آندریاپ با

تر  کرد. ای متفکر و گن ، عصبیهایی درهم گره خورده و چهرهاخم

 :اما فقط دندان بر دندان فشرد و در دل خود غرید

 ...قدر توآخ آندریاپ که چه -
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دم عمیق گرفت تا به اعصاب خود مسلط حرف خود را قطع کرد و چند 

ها و باشد. خود  خبر داشت که این ضعف اعصاب و کالفگی

 هایش د یلی جز اوضاعی که در آن قرار داشت ندارد اما در هرخشونت

توانست مانند همیشه آرام و مهربان باشد. روانش مغشو  حال، نمی

 .شده بود

ندر از  شت درب خطاب به آتکرار صدای زن  چشمان مانا را گشود. مانا 

 :با تندی گفت

لی گیرم آندریاپ. تو اصال محترم نیستی! برعکس خیحرفم رو  س می -

 خوای؟جا چی میشعوری. اینخیلی بی

 :سشس به فارسی اضافه کرد

 ارواح عمت! -

د تر از قب  شده بود، معترض صورتش را به درب نزدیک کرآندر که گیج

 :و گفت

 فهمم مانا! چه مرگت شده دختر؟ منرها  رو نمیمن د ی  این کا -

 .حق دارم که بدونم

 .مانا کالفه به درب تکیه نهاد و دستی به صورتش کشید

ط تونم بیام. فقحتی یک درصد هم حق نداری! بهت گفتم امروز نمی -

م امروز! امروز دست از سر من بدبخت بردار! یه کاری نکن چاقو بگیر

 !ا! االن اصال اعصاب ندارم آندریاپدستم بیوفتم به جونت ه

های مانا برای  اسخ دادن، از درب فاصله گرفت و آندر عصبی از ممانعت
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چنگی به موهایش زد. مانا که صدایی از او نشنید، آرام از چشمی درب 

بیرون را نگریست که اثری از آندریاپ نیافت. آسوده خاطر، نفسش را 

مت اتاقش رفت. باید حداق  سعی فو  کرد و خسته از بحث کردن، به س

کرد بخوابد. مگر با این طریقه بتواند حس درد  را برای حداق  دو می

 .ساعت بکاهد

بار زن  اما هنوز یک ساعت هم از ده صبح نگذشته بود که دوباره، این

ا ربرد و مدام زیر  تو بدن خود موبایلش برخاست. مانا که خوابش نمی

وزیک کرد، با شنیدن آن محال خود مویه میداد و به تکان می -تکان

 :هایش غریدآشنا، دستش را مشت کرد و از الی دندان

 ای خدا! -

تفاو  باشد اما مگر فرد  شت به سر  زد که نسبت به آن تماپ بی

اه قدر به تماپ گرفتنش ادامه داد که مانا همرخیال میشد؟! آنخط، بی

وی تخت برخاست و عصبی، به با شکسته شدن بغضش، با حرص و آز از ر

که نگاهی به طرف موبایلش که روی میز بود یور  برد. بدون آن

 :ترین  حن ممکن غریدادبانهی آن بیاندازد  اسخ داد و با بیصفحه

زنی؟ چرا بینی جواب نمیدم مگه مریضی که هی زن  میوقتی می -

 مزاحم میشی؟

 :کالرا ما  و مبهو  نا ید

 زیزم؟ حا ت بده؟شده عمانا؟ چی -

مانا با شنیدن صدای کالرا، از شد  عاز و ناتوانی اندکی مکث کرد و 
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 :بعد با گریه گفت

 !کالرا -

 :ی مانا ایستاده بود نگران  ب زدروی درب خانهکالرا که روبه

 کنی. چت شده؟یزنم باز نمشده؟ من  شت درم هر چی زن  میچی -

و  طور که خمیدهباال کشید. همان ا  رامانا تماپ را قطع کرد و بینی

هایش را  اک کرد و بغضش را فرو رفت، اشک.دردناک سمت درب می

با  خورد. درب را با شد  گشود که کالرا نگاه نگرانش را به او دوخت.

ی مانا، سریع داخ  شد و حیر  زده دیدن چهره خیس و رن   ریده

 : رسید

 شده؟مانا؟ چی -

ه آن تکیه نهاد. روی زمین بافتاد. درب را بست و هق  -مانا دوباره به هق

 :نشست و گفت

 .دارم از دل درد میمیرم کالرا -

 .کالرا با آشفتگی جلوی روی او زانو زد و دست روی بازویش گذاشت

وقت به به خاطر مواده؟ بهت گفتم بریم آزمایش بدی! تو هیچ -

 راه بری؟ تونیکنی. بلند شو االن بریم! میهای من گو  نمیحرف

 :که نگاهش کند گفتمانا کالفه دست او را  س زد و بدون آن

 مال مواد نیست و م کن! میشه بری برام قرص بخری؟ هیچی ندارم -

 .جا.  د بهداشتی هم الزم دارماین
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آرام  ی اوضاع نا به سامان دوستش شده بود،کالرا که حال باالخره متوجه

 :شد و گفت

را  بون کردی مانا! فکر کردیم اتفاق بدتری به خاطر اینه؟ نگرانم -

 .افتاده

 :مانا با حرص تیز به کالرا نگریست و گفت

 !از این بدتر؟ دارم میمیرم -

 :کالرا خندید و برخاست. مانا را نیز از روی زمین بلند کرد و گفت

باید  خواستی بمیری توی این چند سال مرده بودی! تو که دیگهاگه می -

 .ی عزیزمعاد  کرده باش

 :مانا دست او را  س زد و گفت

 !نکن کالرا بهم دست نزن گرمم میشه -

ت. کالرا بار دیگر به او و اعصاب و روانش خندید و از او فاصله گرف

 :کرد گفتطور که مانا را تا روی تختش همراهی میهمان

قدر دونی. فقط امروز رو تحم  کن. چهفردا حا ت بهتره خود  هم می -

 ی مانا! روز کریسمس؟بدشانس

ا رمانا آرام روی  توی زرد و کوچک برادر  دراز کشید و  توی دیگری 

 :روی خود انداخت. خود را الی آن  یچید و با اشک و گریه گفت

 !ترین دختر دنیامن خیلی بدبختم کالرا. بدبخت -

ی خود را بروز ندهد. با صدایی که خنده در آن کالرا سعی کرد خنده
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 :ده بود گفتآمیخته ش

 !ترین دختر دنیاباشه حق با توئه. استراحت کن بدبخت -

ن، ا  شد  یافت و ایمانا که حرف خود  را از زبان کالرا شنید، گریه

رج شد. ی کالرا را برانگیخت. کالرا  ب بر  ب فشرد و از اتاق او خاخنده

 :رفت زمزمه کردطور که به سمت درب میهمان

 !دیوونه -

مت ود که همان دم، آندریاپ تند و نگران از آن سر راهرو سدرب را گش

 :او چرخید و گفت

 حا ش خوبه؟ -

ر ابرو کالرا  بخندی زد و با تأسف سر تکاند که آرام بودنش باعث شد آند

 .باال بیاندازد و منتظر سخنی از جانب او بماند

شدیداً خورد. وار تکان می مانا اما سر  را زیر  تو برده بود و گهواره

موقع خواست که در اینکشید و از خدا میانتظار بازگشتن کالرا را می

ی به ی بازی  یدا شود! و ی با  ایین رفتن روز، روز کریسمس، داروخانه

 ی  تو را کنار زد و سر بیرون برد. کالراتخت، متعاب با مکث الیه

 : بخندی به رویش  اشید که مانا گیج  رسید

 !خواممی نرفتی؟ من قرص -

 :کالرا دست او را گرفت و با آرامش گفت

 .خره. من  یشت باشم بهترهآندریاپ برا  می -
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مانا به محض شنیدن چنین سخنی، نیم خیز شد و با چشمانی گرد شده 

 :خیره به نگاه متعاب کالرا گفت

 مگه آندر نرفته بود؟ -

ی مانا رمق و نگاه یکه خوردهی بیهایش را روی چهرهکالرا مردمک

 :گرداند و جدی گفت

 .آندریاپ بهم گفت بیام  یشت. االن هم رفته برا  دارو بخره -

 :مانا ناباور و سرزنشگر صدا بلند کرد

 !بهش گفتی؟ -

وباره دکالرا نوچی کرد و با فشار دستش، او را روی تخت انداخت که مانا 

 :نیم خیز شد. عتاب زده و معترض گفت

 !خواستم بدونهرا؟! برای چی؟! من نمیبرای چی بهش گفتی کال -

 :ی چشم گرداند و با دمی عمیق گفتکالرا مردمک در کاسه

قدر از این جا کشور تو نیست که اینجا آ مانه مانا. باشه؟ ایناین -

کشی! چیزیه که هممون توی طبیعت بدنمون داریم. موضوع خاا ت می

شته خاا ت چرا به خاطر چیزی که خدای خود  توی وجود  گذا

کشی؟ مگه این تقصیر توئه؟ آندریاپ هم وقتی فهمید خیلی طبیعی می

 .کنیفهمید که چرا با اون دعوا میبرخورد کرد فقط نمی

دانست که جای خاا ت کشیدن ندارد. خود  هم همیشه مانا نیز می

رسید، باز هم چیزی با نام کرد اما وقتی  ای عم  میهمین فکر را می
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گرفت. گویی، در وجود  چنین چیزی تعبیه جلویش را میشرم و حیا، 

 .شده بود

 :آرام و با اخمی ظریف گفت

آ مان  شاید مح  زندگیم تغییر کرده باشه و ی من هنوز هم مانام. من -

کنه. کنم و ی آ مانی نیستم کالرا. فرهن  من فرق میزندگی می

 !فهمی؟ االن اگه ببینمش معذب میشممی

یر  تو اما دوستانه نگاهش کرد که مانا با حس بیچارگی، زکالرا سرزنشگر 

مزمه خزید و سر  را درون آن  نهان کرد. کالرا نفسش را بیرون داد و ز

 :کرد

 !مونی مانا.تو تا ابد دوست عایب و غریب من می -

مه نیم ساعت بعد، کالرا درب را برای آندریاپ گشود که با دیدن آن ه

 :نداخت و زمزمه کردنایلون خرید، ابرو باال ا

 ترین دختر دنیاست؟کنه بدبختهنوزم فکر می -

 بود که آندریاپ وارد شد و نگاهش را به دور خانه چرخاند. این او ین بار

 .نهادی مانا گام میبه خانه

 !فکر نکنم بخواد ببینتت -

 :ها را روی میز جزیره گذاشت و با اخم  رسیدآندر نایلون

 چرا؟ -

هایی که از اال انداخت و برفور، به دنبال مسکن نایلونکالرا شانه ب
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 .خوراکی  ر شده بودند را زیر و رو کرد

دونی. برای چی این همه  د خریدی؟! گفتم کشه که میخاا ت می -

 !یکی

اال بآندر  شت سر  را خاراند و  س از نیم نگاهی به اتاق مانا، شانه 

 :انداخت و گفت

 .ره! از هر مدل یکی برداشتمدونستم کدومشون بهتنمی -

ی تهکالرا به خنده افتاد و سراناام، ورق مسکن را از میان آن همه بس

 . استی  و  د و شکال  بیرون کشید

 ها زنده بذارتم!خدای من! مطمئن نیستم مانا بعد از دیدن این -

 !آندریاپ!  طفا چاقوها  رو جمع کن

 :. زمزمه کردآندر نیشخندی زد و دوباره به اتاق نگریست

 شده؟کشه؟ مگه چیچرا خاا ت می -

 :کالرا مشغول آماده کردن  یوان آب شد. گفت

گه ای خاا ته! واقعا که مسخرست! توی فرهن  مانا چنین چیزی مایه -

 تونه از تو کمککشید! فقط چون نمیمن رو نداشت تا شب باید درد می

 !بخواد

 :آندریاپ جلوی کالرا را گرفت و گفت

 !برمیم -

کالرا با شک و تردید به او نگریست و به واکنش مانا اندیشید. اما در 
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نهایت، قرص و  یوان را به دست او داد و خود، برای آماده کردن 

ای مناسب به آششزخانه رفت. امیدوار بود حال مانا تا عصر بهتر صبحانه

او شود تا بتوانند در کنار یکدیگر کریسمس را جشن بگیرند. وگرنه، 

توانستند کریسمس را کنار ماند و  در و مادری که از شد  کار نمیمی

 .دخترکشان بگذرانند

و مانا که به سختی اما سراناام با دقت بسیار توانست به صحبت آن د

حرکت و مسکو  ماند.  ایین گو  دهد، با سکوتی که ایااد شد، بی

خود بگیرد. ی نگرانی به ی تخت، باعث شد که مانا چهرهرفتن  به

کنار  ترسید که  تو رامطمئن نبود که آندر نزد  آمده است یا کالرا. می

اقی ببزند و با آندریاپ مواجه شود. از همین رو در همان حا ت که بود 

 .ماند

 :ا  گفتآندریاپ اما  بخند کای به روی او زد و با صدای مردانه

 از خلبان به برج مراقبت! همه چی امنه؟ -

که  ا  به طرح  تو خیره شد. سکو  کردگزید و با نگاه بیچارهمانا  ب 

 :آندریاپ دوباره گفت

اهی که ری فرود میده؟ یا باید دور بزنم و از همون برج مراقبت اجازه -

ز اخوای برگردیم به روز او ی که هم رو دیدیم؟ من اومدم برگردم؟ می

 نظر  چیه؟. سیمروقت به این نقطه نمیاون بازی انصراف میدم و هیچ

رفت مانا  وزخندی از خنده زد که به گو  آندریاپ نرسید. آندر نفسی گ

 :و با باال نگاه داشتن ابروهایش گفت
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طور که فهمیدم که همونوقت نمیکردم، هیچکار رو میو ی اگه این -

ه نای هم یه خا ق داره! مگه ای داره، هر  دیدههر کتابی یه نویسنده

 دختر ایرانی؟

، بخش آندریاپ، مانا را سست کرد. از این رو  حن نرم و صدای آرامش

شست. تر، روی تخت نآرام و با تعل   تو را از روی خود کنار زد و آرام

نگاهش را به انگشتانش دوخت و سکو  کرد که آندریاپ  بخندی به 

 :رویش زد و گفت

  از ها  ورم کردن! االن دیگه به جای سی درصد، بیست درصدچشم -

 !آب تشکی  شده

ا های مانا به قصد خنده  رزیدند اما سعی کرد جلوی باز شدنشان ر ب

 :یره گفتخ -بگیرد. آندریاپ  بخند  را دندان نما کرد و خیره

 !بخند -

هایش کشید و آهسته خندید که آندریاپ قرص و مانا دست روی  ب

ی و شرمگین روای مانا، آرام های قهوه یوان را به سویش گرفت. مردمک

 دستان او چرخید. نگاهش را از انگشتان مردانه و روشنش گرفت و با

تشکری کوتاه قرص را با سر کشیدن آبِ درون  یوان، فرو خورد. 

رن  و ی بیآندریاپ  یوان نیمه خا ی را از او گرفت و خیره به چهره

 :روی مانا گفت

ی و به نیا محروم کنتونی خود  رو از دیدن زیباترین  سر دطور میهچ -

  توی زشتت خیره بشی؟
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بگیرد  ا  را از  توکه خیرگیمانا با  بخند معترضانه نوچ کرد و بدون آن

 :گفت

 !بینیطوری که میهمین -

 :آندریاپ  یروزمندانه با خنده گفت

 ! س قبول داری که من زیباترینم -

 :مانا خندید و با ابروهایی درهم  یچیده شده گفت

 !ر نیستطواین -

 :آندر  یوان را روی میز کنسول گذاشت و آزادانه گفت

 !ای میگن عزیزمشواهد چیز دیگه -

 .مانا سکو  کرد که آندریاپ دوباره با  بخند به او چشم دوخت

ا ، در همان حا ت ماند که سراناام مانا کمی با قلب هیاان زده

 :آندریاپ جدی گفت

الرا چون تو برام مهمی! من و ک جاماز من خاا ت نکش مانا! من این -

کنارتیم چون تو بهمون احتیاج داشتی. فکر کردی وقتی بهت گفتم 

وز دوستت دارم منظورم مواقعی بود که حا ت خوبه و خوشحا ی؟! تو امر

شده و من تونستی در رو برای من باز کنی و بهم بگی که چیصبح می

  ت اناام بدم اماهر کاری که از دستم بر میاد برای بهتر کردن حا

 !نکردی! این خوب نیست مانا! درست نیست

خورده شد و نگاهش رن  حزن و اندوه به خود گرفت.   بخند مانا فرو
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 :آندریاپ نفسش را آرام بیرون داد و با همان جدیت گفت

قدر ی هیچی رو نداری. هر چهفهمم که عصبی هستی و حوصلهمی -

ه فهمی مانا؟ اجازی  سم بزنی! میخوای تهدیدم کن اما اجازه ندارمی

 !نداری

های آندریاپ مانا نامحسوپ شکمش را ماساژ داد و باز، در برابر حرف

هیچ نگفت. با این حال، چیزی در قلبش تکان خورد. حس ارزشمندی، 

 !حس مهم بودن، تنها نبودن

یین کرد، نوچی به  ب راند و سر  را  اکه مانا نگاهش نمیآندر از این

خت. کالرا با درن  و تعل ،  س از سکو  آن دو سرک کشید. اندا

ا نگاهش را میان مانا و آندریاپ چرخاند و جلو رفت. سینی صبحانه ر

 :روی  اهای مانا گذاشت و با  بخندی شیطنت آمیز گفت

 !ترین دختر دنیاای و مربا برای بدبخترول کره -

اه قدرشناسانه به نگ ی ملیحی کرد وتر بود خندهمانا که اعصابش آرام

 کالرا خیره شد. آندریاپ چشم در نگاه مانا و کالرا چرخاند و بعد

 :معترضانه با اخمی ظریف و  وزخندی ناباور گفت

این  ترین دختر دنیا؟ منای و مربا برای بدبختفقط همین؟! رول کره -

 !همه حرف زدم

 :کالرا و مانا خندیدند و کالرا گفت

 !نی جای من رو بگیری عزیزمتووقت نمیتو هیچ -

آندریاپ با حرص به کالرای خندان نگریست که مانا مردد و هیاان زده، 
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ای، نیم نگاهی به مانا نگاهش را سمت آندریاپ روانه کرد. آندر،  حظه

گونه باقی ماند. کالرا ابرو ی او، همانانداخت که با دیدن نگاه قف  شده

سروصدا از اتاق خارج شد س، آرام و بیریز خندید. سش -باال انداخت و ریز

 .ی خود به آششزخانه برودتا برای خوردن صبحانه

 چای زنابی ، مسکن و حضور گرم آندریاپ و کالرا، تأثیر خودشان را

 را، درگذاشتند. مانا با بدنی آرام به خواب رفته بود اما آندریاپ و کال

 وند. تصمیم گرفتهخواستند مزاحم خواب مانا بشا  ماندند. نمیخانه

حتش طور بخوابد، رابودند که اگر مانا خواست تا صبح روز بعد هم همین

 .بگذارند

داد انداخت و ی ظهر را نشان میآندریاپ ابتدا نگاهی به ساعت که سه

بعد به کالرا که روی مب  نشسته و سر در موبایلش فرو برده بود 

 :نگریست. در جواب زپ نوشت

 !فردا -

 : اسخ گرفت

کنه! اون امروز وقتشه! اگه نری یواخیم دیگه باها  همکاری نمی -

 !خوای یا نه؟ی  عنتی رو می رونده

 .اختآندر اخم ظریفی به ابرو نشاند و دوباره نیم نگاهی به کالرا اند

طور ه رونده دست کریسه، کریس هم برگشته برزی ! یواخیم چ -

 خواد ما رو بهش برسونه؟می

خوای که باید بری باها  صحبت کنی. اگه  رونده رو می برای همینه -
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امروز برو  یش یواخیم آندریاپ! اگر نه دیگه از من کاری بر نمیاد. به 

 .سختی تونستم راضیش کنم

 :رغبت گفتآندر نگاه دیگری به ساعت انداخت و بعد بی

 !دو ساعت دیگه کریسمسه -

ه به نسیح اعتقاد داری داری بهونه میاری آندریاپ؟! تو که نه به م -

خدای مسیح! حاال نگران جشن کریسمسی؟ کاری که گفتم رو بکن! فقط 

 !ی من گو  بده آندریاپ! یک بار کله شقبار به توصیه یک

ا بای بعد، آن را بیرون داد. آندر نفسش را در سینه حبس کرد و  حظه

 روی کالرا برخاست و گفت:اکراه و تردید، از روی مب  روبه

 باشه؟ من بیرون کار دارم. هر موقع مانا بیدار شد بگو بهم زن  بزنه. -

آرام  کالرا نگاهش را باال کشید و به او خیره شد. کمی درن  کرد و بعد

 ا  را  شت گو  انداخت و با نگاهی که سعیایبرخاست. تار موی قهوه

 :داشت نگرانی در آن مشهود نباشد گفت

 .دیرسم و انتظار دارم درست جوابم رو ب باشه فقط... یه سوال می -

خم اهای او گرداند و بعد با همان ها و  بآندریاپ نگاهش را میان چشم

ا کوچکش، سر تکان داد. کالرا دست به سینه شد و کمی این  ا و آن  

 :هایش کشید و گفتکرد. در نهایت زبان روی  ب

! ری از  نیستچه بالیی سر تی  اومده؟ این چهارمین روزیه که خب -

قدر نسبت به دونید وگرنه ممکن نیست که اینتو و مانا یه چیزی می

 !تفاو  باشیدغیب شدن تی  بی
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ای به آن فر  فانتزی طوسی آندر دمی گرفت و نگاهش را  حظه

 ، انداخت. به سر  زد که سریعاً دروغی سرهم کند و  س از اندکی درن

 :به کالرا نگریست و آرام گفتگونه هم شد. از این رو، دوباره همین

تان تصادف کرده. آخرین خبری هم که از  دارم اینه که توی بیمارس -

بستریش کردن و حا ش بهتر میشه. چند روز دیگه صبر کنی بر 

 !گرده! نگران نبا می

اتالف وقت، ی کالرا گرفت و بیو بعد، نگاهش را از نگاه مبهو  و وارفته

 .های او ناا  دادود را از سوالبا خارج شدنش از خانه، خ

*** 

ا  انداخت و از آندریاپ، کاله هودی سشید  را روی موهای طالیی

گر بازی ا ، به یواخیم که تکیه داده بر نیمکت، نظاره شت عینک دودی

ا  فرو کرد و کودکان بود چشم دوخت. دو دستش را در دو جیب هودی

قدم از قدم برداشت و زبانش را روی دندان آسیابش کشید. سشس، 

 .گرفت، به یواخیم نزدیک شدطور که از ماشینش فاصله میهمان

ه گفته بودم باید هردوتون باشید! اون دختِر اگه ندونه کریس چ -

 !کنهطور بهش کمک میحیوونیه همین

 آندریاپ اخم به  یشانی نشاند و در سوی دیگر نیمکت نشست. دست به

های فلزی ت. خیره به  سرکی که از  لهسینه شد و  ا روی  ا انداخ

 :رفت گفتسرسره باال می

ی قبلی که آوردمش دزدیده شد! تو بودی که ما رو کشوندی دفعه -
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 !تونم بهت اعتماد داشته باشم؟طور میهکلیسا! چ

 .یواخیم با  وزخند، سیگاری آتش زد و دود  را بیرون داد

نم که باید بهت یادآوری ک تفنگت رو بگیر یه سمت دیگه  سر! هر بار -

مراقب حرف زدنت باشی؟ اگه به من اعتماد نداشته باشی به کی 

 خوای اعتماد کنی؟می

 :سشس  وزخند دیگری زد و به تمسخر گفت

وقتی که  تونی بهش اعتماد کنی ا بته نه تاحتما به اون دخترِ! آره می -

تر مش سنگینتوی تیم کریسه! باید حقیقت رو بفهمه آندریاپ! نذار جر

ظن خاطر همکاری با یک تبهکار برزیلی مورد سوءبشه. همین االن هم به

که  دونیم یه قربانیه کاری بهش نداریم. توکه میخاطر اینماست اما به

 خوای؟خوای توی دردسر بیوفته. مینمی

های یواخیم غرق شد که یواخیم، کام آندریاپ سکو  کرد و در حرف

 :فت و گفتدیگری از سیگار  گر

همراهت  تونیم صبر کنیم. امروز مانابه هر حال، بیشتر از این هم نمی -

طور که بهت های من رو عیناً هموننیست اما وظیفه داری که تمام حرف

 .گفتم بهش منتق  کنی

آندریاپ دمی گرفت و سر به سمت یواخیم چرخاند. با همان ذره اخم 

 :جدی گفت

 !چه حقیقتی؟ -

هایش نگاه داشت و زیپ کیف اداری   را میان  بیواخیم سیگار
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ی کرمی رنگی را از آن بیرون کشید و سمت مشکینش را گشود.  رونده

ا  را گشود و  س از نیم .آندریاپ گرفت. آندریاپ، دست به سینه

نگاهی به یواخیم و آن ریش مدل بزی،  رونده را در دست گرفت. الی 

 .اخیم نیز برخاستآن را باز کرد که همزمان، صدای یو

م کریس  نج سا ه که تاار  رو کنار گذاشته! با این حال هنوز ه -

رگ درآمد هنگفت داره. حقیقت اینه که... راه درآمد  خود  یه جرم بز

 !محسوب میشه

ها به ها و نشانینگاه حیران و ناباور آندریاپ، به روی جمال ، عکس

 ه کریس،  در دخترکی دوطور باور کند کهدانست چگرد  در آمد. نمی

آمد سا ه، مشغول چنین تاار  شومی باشد. تاارتی که به نظر می

سراسر منفعت است اما انسانیت در آن جای نداشت. مانا این را 

داد؟ حاال که فهمید چه واکنشی نشان میدانست؟! بعید بود! اگر میمی

را  باید تصو کرد؟ لکید، باید مانا را آگاه میکریسی دور و برشان نمی

  ساخت؟ آیا درست بود که ذهن او را مغشوا  را نابود میخو  بینانه

دانست صالح کند و آرامش را از جانش بزداید؟ به راستی که نمی

 !چیست

یواخیم از روی نیمکت برخاست و سیگار  را زیر کفشش خامو  کرد. 

 :خطاب به آندریاپ که هنوز در محتوای  رونده غرق بود گفت

تا  رونده از جرائم کریس وجود داره که یکیش دستته! یکی دیگش سه -

توی آتش سوزی از بین رفته و آخری هم نه دست کریس، بلکه دست 
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استیو ساالمونه! به نفعته دشمنی رو بذاری کنار و به یک طریقی  رونده 

رو از  بگیری! ا بته االن هیچ اثری از خود  و خانواد  نیست و این 

عال خود  رو  نهون کرده تا همه چیز آروم بشه. وقتی  رونده یعنی که ف

 .رو گرفتی بهم زن  بزن تا بعد بهت بگم چیکار کنی

کان آندریاپ با وجود آن که مرگ آناب  را دیده بود، هیچ نگفت. سری ت

ا  را روی داد و  رونده را ورق زد که یواخیم،  به ی کاله فدورا مشکی

 :سر  تنظیم کرد و گفت

 !کریسمس مبارک -

ریاپ ! حال آندو با چرخشی کوتاه،  شت به آندریاپ کرد و از او، دور شد

 اندیشید که به راستی  رونده ی سوم در دست کریس نیست؟!به این می

 اشتباه کرده بود؟

 خواست در همان حا ت درازکشمانا بیدار شده بود اما بسیار د ش می

وع دانست که چیزی تا شرهی، میبماند و دوباره خود را بخواباند. منت

خواست که دوستش را تنها جشن کریسمس نمانده است و از این رو نمی

بگذارد.  س با کرختی  تو را از روی خود کنار زد و از روی تخت 

عد ببرخاست. نگاهی به  توی زردی که زیر خود  هن کرده بود انداخت و 

ه مشغول آششزی، گرفترد کالرا را گرفت. با دیدن او در آششزخانه و 

 گفت:

 !کالرا! من  د الزم دارم -

ها را از که چیزی بگوید، یکی از بستهکالرا فین فینی کرد و بدون آن
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ی آششزخانه بود بیرون کشید. آن را روی میز جزیره  الستیکی که گوشه

ها شد. مانا حرف، دوباره مشغول خالل کردن سیب زمینیگذاشت و بی

طور که بسته را بر کوکی به او انداخت و بعد هماننگاه  رسشگر و مش

 :داشت خیره به کالرا که سر  را  ایین انداخته بود  رسیدمی

 خوبی؟ -

ه سیب باعتماد، نگاهی کالرا  ب بر  ب فشرد و سر تکان داد. مانا اما بی

د. ها انداخت و بعد با فکری مشغول، به سرویس بهداشتی  ناه برزمینی

   را باال کشید و چند بار  لک زد تا نم اشک از جلویاکالرا بینی

ی های خالل شده را در ماهیتابهدیدگانش کنار برود. سشس سیب زمینی

رده باره خا ی کرد که روغن روی دستش  اشید و این، آز  ر روغن به یک

خاطر  کرد. بغضش را قور  داد و دستش را به  باسش کشید. دم 

ها فگیر چوبی مشغول هم زدن سیب زمینی رزانی گرفت و عصبی با ک

 .شد

مانا از سرویس بهداشتی خارج شد که صدای زن  درب او را به سمت 

ا رآن کشاند. با دیدن آندریاپ، جلوی آینه شا ش را مرتب کرد و درب 

 با باال وگشود. آندریاپ با دیدن مانا،  بخند نیم بند  را مردانه تر کرد 

 :انداختن ابروهایش گفت

 ! یشرفت کردی -

های او که سعی داشتند چیزی را قایم کنند انداخت مانا نگاهی به دست

صدا و کم جان افتاد. از جلوی درب ای بیو از حرف آندریاپ، به خنده
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که خمی به کمر  وارد کنار رفت که آندریاپ داخ  شد و بدون آن

ب را بست هایش را در آورد. مانا متعاب و یکه خورده ابتدا درکند، کفش

های اسشر  مشکی او خیره شد و هیچ نگفت که آندریاپ و بعد به کفش

 :شانه باال انداخت و گفت

 !ظهر فهمیدم -

 :مانا نگاهش را باال کشید و با همان  بخند   رسید

 کالرا بهت گفته؟ -

 ت:آندر حق به جانب  بخند کای زد و گف

 !فهمیدمگفت هم مینمی -

ا و همراه با  شت چشم نازک کردن، سمت کالرمانا با خنده نوچی گفت 

 .ها و رویش سمت گاز بودچرخید که هنوز،  شتش به آن

 راهه؟کالرا! همه چی روبه -

ای کرد و برای یک ثانیه، سر چرخاند و به آن دو کالرا تک سرفه

 :ها گفتی سیب زمینینگریست. سشس خیره

 .آره -

 !هی! مانا -

ندریاپ، با مکث از کالرا چشم گرفت و روی مانا با شنیدن صدای آرام آ

ای روبان بندشده در دست او، سمت آندریاپ چرخاند که با دیدن بسته

خیره، با  بخندی  ب بسته اما گشاده، به آن  -چشم گرد کرد و خیره
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 :نگریست. آندریاپ  بخند دندان نمایی زد و گفت

 !کریسمس مبارک دختر ایرانی عزیزم -

های مسواک هایش از هم فاصله گرفتند و دندانمانا خندید که  ب

از  ا  را به نمایش گذاشتند. با نگاهی مشتاق و خوشحال بسته را.نزده

 :دست آندریاپ گرفت و گفت

 !آندریاپ -

ی روی آندر دست به سینه شد و با رضایت به او که سعی داشت نوشته

و  باز کرد جلد بسته را بخواند چشم دوخت. مانا روبان سرخ روی آن را

 :نوشته را چنین خواند

 !هاارباب حلقه -

 :آندریاپ گفت

ای بین کتابخونت رو دیدم و با خودم فکر کردم جای چنین ماموعه -

تونست ای بهتر از این میاون همه رمان خا یه! برای کریسمس چه هدیه

 خوشحا ت کنه؟

ای وعهای برای نگهداری ماممانا که حال فهمیده بود آن بسته، جعبه

ال  یوسته از چند رمان بود، با ذوقی دوچندان سر به سمت آندریاپ با

 :برد و گفت

 !عاشقش شدم -

 :آندریاپ همان دم چشمکی زد و گفت
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 !طورمنم همین -

 ب  مانا با قلبی تشنده از ذوق مرگی و د ی که قند در آن آب شده بود

ز گشودن گزید و خاا ت زده خندید که آندریاپ نفسی گرفت و  س ا

 .ها را دنبال کردا ، بوی خو  سیب زمینیدست به سینه

 !کنی برای من هم درست کنکالرا! هر چی داری درست می -

ینی کالرا که دیگر بغض و اشک دقایق  یش را نداشت،  بخند آرام و غمگ

ها را از به  ب نشاند و زیر گاز را خامو  کرد. درحا ی که سیب زمینی

 :روغن می کشید گفت

 !ی کافی هستبه اندازه -

ر داد ی مملو از کتابش قرای ارزشمند و عزیز  را در کتابخانهمانا هدیه

فه و و بعد به آندریاپ و کالرا  یوست. درحا ی که دیگر مانند صبح کال

 :عصبی نبود، به آرامی گفت

م ای که خودمون آماد  کردیآم... نظرتون چیه امشب رو توی خونه -

 .ها بخورمخواد از اون شیرینی.اقعا د م میبگذرونیم؟ و

شم غره آندر تکه خال ی برداشت و از ترد بودن آن  ذ  برد که کالرا با چ

 :گفت

 !هنوز آماده نشده -

تظر توجه دوباره خالل دیگری برداشت و خطاب به مانا که منآندریاپ بی

 :سخنی از جانب آنان بود گفت
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 اگه واقعا حا ت خوبه چرا که نه؟ -

ها، نمک کالرا با حرص دست آندریاپ را  س زد و به روی سیب زمینی

 : اشید. مانا خیره به کالرا با  حنی شکاکانه گفت

 !کالرا! یه چیزی بگو -

ل را کالرا نیم نگاه سریعی به مانا انداخت و به دنبال سس کچاپ، یخچا

 .گشود

 .خوای بریممن مشکلی ندارم. اگه می -

 :صدا  ب زدبار به آندریاپ دوخت و بیاین مانا همان نگاهش را

 کنه؟طوری میشده؟ چرا اینچی -

آندر خال ی برداشت و نگاهی به کالرا که هنوز در جست و جوی سس 

 :بود انداخت و روبه مانا  ب زد

 !بهش گفتم تی  تصادف کرده -

 :مانا چشم درشت کرد که آندر حق به جانب گفت

 داری چه جوابی بهش بدم؟ رسه انتظار وقتی ازم می -

 !شنومسعی نکنین آروم حرف بزنین چون بازم می -

ها سشس با جدیت، درب یخچال را بست و سس را روی سیب زمینی

می دریخت. مانا سکو  کرد و نگاه سرزنشگری به آندریاپ انداخت. آندر 

 :گرفت و گفت

 .خواستیم نگرانت کنیمما نمی -
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 :بید و گفتکالرا قوطی سس را روی میز کو

 .تی  دوستمه! من حق داشتم که بدونم -

 :مانا سکو  را برگزید و آرام،  شت میز نشست. آندریاپ جدی گفت

 !دونی دوستت کیه؟دوستت؟! تو می -

که  مانا سریع به آندریاپ نگاه کرد و با تحکم نامش را بر زبان راند

 :تآندریاپ  ب بر  ب فشرد و  شت میز نشست. کالرا با اخم گف

 .کنهحداق  مث  شما چیزی رو از من مخفی نمی -

آندریاپ با شنیدن چنین سخنی،  وزخند زد و قصد کرد چیزی بگوید 

 :که مانا تند و محکم گفت

 !آندر -

ا  را روی کالرا نگه داشت و دوباره  ب برهم آندریاپ نگاه حرصی

 :فشرد. مانا تعللی کرد و ادامه داد

و  اشه؟ امشب او ین کریسمسیه که من و توخوایم کالرا بمعذر  می -

 .کنمآندریاپ با هم دیگه داریم. بیا خرابش نکنیم. خواهش می

ت و هنگامی که  بخند و خیره و با اخم به مانا نگریس -کالرا، کمی خیره

روی او و ی او را دید، نفسش را فو  کرد و  شت میز روبهنگاه دوستانه

 :را وسط گذاشت و آرام گفتکنار آندریاپ نشست. بشقاب غذا 

 !فقط به خاطر کریسمس -

ای به مانا  بخند  را کش داد و با رضایت  س از نگاهی به آندر و ضربه
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 .ها شدساق  ای او، مشغول خوردن سیب زمینی

ساعت شش شب بود که سراناام  س از گذشتن از میان آن حام از 

اعث  ر زرق و برق، ب یی کالرا رسیدند. دیدن آن خانهترافیک، به خانه

میشد که به سردی هوای درون آن توجه نکنند. کالرا مشغول روشن 

کردن شومینه شد و مانا و آندریاپ، با شیطنت دور از چشم کالرای 

های  ذیذ حساپ، به آششزخانه رفتند تا ناخنکی به آن کیک و شیرینی

 .بزنند

ون ه محتویا  درای بآندریاپ درب یخچال را آرام گشود و نگاه اجما ی

نده، آن انداخت. مانا میان چهارچوب ایستاده بود و با  بی گزیده از خ

 ایید. آندریاپ با نهایت آهستگی و مراقبت، ظرف کالرا را می

 تر، درب یخچال را بر همهای زنابیلی را بیرون کشید و آرامشیرینی

 :ای کرد و با نفسش گفتی  ب بستهکوفت. خنده

 !هی! مانا -

صدایی کرد و با نیش باز، به طرف ی بیانا سریع روی برگرداند که خندهم

ترین سر و ماندند که سعی دارند با کماو رفت. هر دو، چون کودکانی می

صدایی، کیک مادر ز خود را ناخنک بزنند. به همین خاطر هم بود که 

آندریاپ با دقت و آرامش سلفون روی ظرف را برداشت. مانا مانند 

ای به بیرون آششزخانه انداخت و کالرا را در حال تکاران نگاه دزدکیجنای

ا  دید. فورا درحا ی که د درد  را ی درختچهویرایش و تنظیم دوباره

جنبید رساند و  س از کرد خود را به آندریاسی که دهانش میتحم  می
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ای شک ِ زنابیلی ای از شیرینیِ ستارهبیرون دادن بازدم گرمش، تکه

 .داشتبر

ی تیز هی آندریاپ با  نج سانت اختالف قد ایستاده بود و مزشانه به شانه

صدای دیگری کرد و ی بیچشید. خندهو گرم زنابی  را در کامش می

وی صند ی را عقب کشید. نیم نگاهی به درب آششزخانه انداخت و بعد، ر

ا  را صند ی نشست. دستش را مقاب  دهانش نگاه داشت و  قمه

 :ی دهانش جمع کرد. با نفس گفتهگوش

 تره! چرا اون رو برنداشتی؟اشتو ن که خوشمزه -

ت. ا  را قور  داد و ایستاده، تکه شیرینی دیگری برداشآندریاپ  قمه

 :جدی گفت

 .زنابی  گرمه! برای تو این بهتره -

ز که آندریاپ چنین حواسش به او هست، نیش باای از ذوق آنمانا  حظه

زد و   ت زده، با خنده از او روی گرفت. آندر  بخندی به رویشکرد و خاا

صند ی چوبی کنار مانا را عقب کشید.  شت میز نشست و مشغول 

ی خود را قور  داد. قصد کرد ا  شد که مانا،  قمهجویدن شیرینی

ی دیگری از آن بیست عدد شیرینی بردارد که صدای بلند کالرا، تکه

 .ی  راندها و قلبش را در جاشانه

 !مانا -

د. مانا که غافلگیر شده بود، فوری دستش را  س کشید و روی قلبش نها

 :نفسش را بیرون داد و سوی کالرا چرخید. نا ید



 

 

 WWW.98IA3.IR 693 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

 !ترسیدم -

ی آن را که این واژه را به فارسی می گفت، اما کالرا ترجمهبا آن

خم ا دانست. با این حال معترضانه دست به کمر نهاد و با چشم غره ومی

 :تشر زد

بینم که ر حرف بزنید اما حاال میتجا تا راحتکردم اومدید اینفکر می -

 !اومدید دزدی

ی ایها  را قور  داد و با  حنی که ته مای خندان رو  قمهآندر با چهره

 :خنده در آن موج میزد گفت

 .که دزدی نیست! خودمون درستش کردیماین -

را ده افتاد و در همان حال خیره به کالی آندریاپ به خنمانا از خنده

 :گفت

طوریش هم تا شیرینی که این همه عصبانیت نداره عزیزم! همینسه -

 .یکی دو ساعت از شروع کریسمس گذشته

 :کالرا طلبکارانه سری به تایید تکان داد و تند گفت

کارها رو که آندریاپ توی منحرف کردن تو موفق شده! اینمث  این -

 ! سر بلدهفقط این 

 :فتآندر و مانا هیچ نگفتند و فقط خندیدند که کالرا با حرص بیشتر گ

 مانا افخمی! تو چند ساعت  یش از شد  عصبانیت و کالفگی قادر -

 !خندی؟قدر میشده که اینیبودی هر دوی ما رو بکشی! حاال چ
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 آندریاپ حق به جانب گفت:

 !مشخص نیست؟! سالم -

 :ه کردبا  بخندی از خنده اضاف

 !جاممن این -

 کالرا نفسش را فو  کرد و به آندریاپ چشم دوخت که مانا با آرامش

 :گفت

 که از مرتب بودن همه چیخیال کالرا! سخت نگیر! تو تا وقتیبی -

ها بیایم. خب ما ذاشتی سراغ این شیرینیشدی نمیمطمئن نمی

هشت صبر ی  ذیذ دستشخت تو تا ساعت تونستیم برای چشیدن مزهنمی

 .کنیم عزیزم

ید، ی او را که دکالرا نگاهش را به مانا داد. آرامش و مهربانی چهره

 :عصبانیتش را کاهش داد و سرزنشگر گفت

 !تونی با چا لوسی فریبم بدی مانانمی -

 :مانا نیش باز کرد و با مهربانی و  طافت بیشتر گفت

 !خیال! بیا خو  باشیمکالرا! بی -

ی خواهشانه یدن چهرهدخیره به مانا نگریست و بعد از  -کالرا کمی خیره

هایش را جمع کرد  بی او به خنده افتاد. درحا ی که سعی میو کودکانه

 ای شیرینی برداشت. سشسا  را فرو خورد، جلو رفت و تکهکند و خنده

 :ی آرامی به سر مانا زد و گفتضربه
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 !طوری نگاهم نکناین -

اصله فد و با  بخندی که میان  بانش را تنها کمی آندریاپ ابرو باال دا

شید و چی شیرینی را ی کالرا شد. کالرا مزهانداخته بود مانند مانا خیره

 :با مکث گفت

 !خوشمزه شده -

ی او، مانا آزادانه خندید و با شیطنت ابرو باال انداخت که از خنده

طور که انآندریاپ و کالرا هم خندیدند. سشس کالرا با دهان  ر هم

 :عقب از آششزخانه خارج میشد گفت -عقب

 !صبر کنید تا بیام! جدی میگم! بدون من شروع نکنید -

می در با خارج شدن او از آششزخانه، مانا و آندریاپ به هم نگریستند. ک

د باره زیر خنده زدند. چننگاه یکدیگر کندوکاو کردند و سشس، به یک

ا ده بود، در سکو  انتظار کالرا رهایشان تمام شثانیه بعد که خنده

کشیدند. هر دو اما، ذهنشان مشغول یک چیز شده بود  آن مرد می

 !قدرتمندی که به مرد تناقضا  شناخته میشد

 :مانا با تردید از واکنش آندریاپ، آرام  رسید

 کنه؟به نظر  االن کریس داره چیکار می -

ت او را خاطر شد. قصد کرد دساندیشد، آشفته که مانا به او میآندر از این

کث بگیرد و بفشارد که میان راه  شیمان شد و دستش را  س کشید. با م

 :گفت

 !گیرهحتماً داره با دختر  کریسمس رو جشن می -
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 :مانا  بخندی زد و گفت

 شاید! تصور  قشنگه. مگه نه؟ -

 آندریاپ جدی و نگران به  بخند او خیره شد و بعد گفت:

اشی بقدر هم که معتقد دیگه به کریس فکر نکنی. هر چهمانا! بهتره  -

 .کنهگناهه باز هم از خالفکار بودنش کم نمیرنایده و بی

 :با دیدن نگاه جدی مانا با اصرار بیشتر ادامه داد

کنه! مگه میشه دونیم اون به جز قت  دیگه چه کارهایی میما که نمی -

فهمی؟ اره مانا! میکسی مث  کریس فقط آدم بکشه؟ اون یه خالفک

گر باشه... تو ممکنه کالهبردار باشه، قاچاقچی باشه، دزد باشه، شکناه

 !تونی از چنین آدمی خوشت بیاد؟طور میهچ

داد. هر مانا اخم ناراحتی کرد اما هیچ نگفت. حق را به آندریاپ می

قدر هم که کریس جذابیت رفتاری داشته باشد، باز هم تبهکاریست چه

گناه برای منفعت خویش های بی، به خطر انداختن انسانکه هدفش

که  گناه را کشته است و این برای مانا جرمی نبودهای بیاست. او، آدم

 !قاب  چشم  وشی باشد. به چشم دیده بود

طاقت دستش را روی آستین ژاکت آندریاپ که سکو  او را دید، بی

 :گفتای او گذاشت. با نگرانی آرام و محتاطانه قهوه

 تو به یک خالفکار کمک کردی! االن شریک جرم محسوب میشی. اگه -

 ...خوای لیس بتونه کریس رو بگیره  ای تو هم به  رونده باز میشه. تو می

مانا اخمش را طلبکارانه کرد و دستش را  س کشید. تند و سرزنشگر اما 



 

 

 WWW.98IA3.IR 697 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

 :با  حنی کنترل شده و آرام گفت

 اپ! نه یک خالفکار. به کسی کمکمن به یک  در کمک کردم آندری -

قدر هم فهمی؟ کریس هر چهکردم که بچش رو از  گرفته بودن. می

آدم بدی باشه باز هم یک  دره. هیچ  دری مستحق چنین ماازاتی 

بود باز هم به خاطر رسیدن به بچش نیست. حتی اگه هیتلر هم می

ست و های کریس قاب  بخشش نیدونم که جرمکردم. من میکمکش می

 !باید ماازا  بشه و ی نه با دختر 

ی آندریاپ با بغضی که در چشمانش اشک در نگاه ناراحت و آشفته

 :نشانده بود ادامه داد

دختر  من خودم  در دارم آندریاپ! هیچ چیز بدتر از این نیست که یک -

 رو از  در  بگیری! من فقط دو ماهه که  درم رو ندیدم و وقتی بهش

تونم راحت صحبت کنم! اون شد  د تنگی و گریه نمی زنم اززن  می

یگه مبینیم اما مادرم خنده و د داریم میده که دوباره هم رو میبهم می

گیره که بیاد  یش ها نصف شب بیدار میشه و تصمیم میکه بعضی وقت

 !من

در حا ی که از شد  احساساتی شدن به گریه افتاده بود در نگاه 

 :آندریاپ ادامه دادی اندوهگین و گرفته

کریس شش ماه از دختر دو سا ش دور افتاد آندریاپ! این حقش  -

 !نیست

که از تفاو  باشد. با آنهای مانا بیآندریاپ نتوانست در برابر اشک
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ی ناگهانی او متعاب شده بود، آرام در آغوشش کشید و سر مانا را گریه

 .ا  فشردبه سینه

 !طوری میشد. آروم با ید اینشش! باشه. حق با توئه. نبا -

شنید، سعی کرد بغضش را قور  مانا که صدای قلب آندریاپ را می

ا مکث ا  را بند بیاورد تا از آغو  او رها شود. آندریاپ ببدهد و گریه

 :گفت

 .احساساتت تشدید شدن! عیبی نداره. تو درست میگیدونم که می -

ی وسط شید. دستما ی از جعبها  را باال کمانا سر  را عقب برد و بینی

ا بمیز بیرون کشید و صورتش را  اک کرد. بزاق دهانش را قور  داد و 

 :های ناراحت و سبز آندریاپ نگریست. نا یدنگاهی نمگین به چشم

گیرم بوقتی با کریس بودم بارها خواستم که به یک طریقی از  فاصله  -

م هرو برگردون. اون  و برگردم خونه. حتی یک بار هم بهش گفتم که من

 .موافقت کرد اما وقتی نوبت عم  شد نتونستم

کرد ا  را  اک میهای تازهدوباره بغض کرد. درحا ی که مدام اشک

 : رزان ادامه داد

تونستم اون رو تنها بذارم. کریس برای خواستم برگردم خونه اما نمیمی -

خونه  گشتم س گرفتن دختر  از من کمک خواست و من اگه برمی

گرفتم. اون برای خالف نه، برای رسیدن به بچش به من عذاب وجدان می

خوام برگردم و ی گفتم که میهام مینیاز داشت. توی افکارم، توی حرف

کردم مأموریت من همینه! که برای تونستم. حس میتوی عم  نمی
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که این شکناه و همین خدا من رو سر راه کریس گذاشته. برای این

 !که به یک  در کمک کنماشتباه رو تموم کنم. برای این ماازا 

او را در  هق کرد و آندریاپ نوچ به  ب راند. از خدا خواسته دوباره -هق

آغو  کشید و کمر  را نواز  کرد. روی سر  را از روی شال 

 :ای گفتا  بوسید و دم عمیقی گرفت.  س از دقیقهطوسی

 !ده درصد -

لط ی آندریاپ آرامش کرده بود، کمی به خود مسهامانا که ناز و نواز 

ی ادامه دادن آن آغو  به جانش افتاد. آب دهانش را شد و وسوسه

 :شنید  رسیدطور که دوباره صدای قلب آندریاپ را میقور  داد و همان

 !ده درصد چی؟ -

 :آندر  بخند کای زد و گفت

 !آب بدنت -

را، ا عقب بکشد که صدای کالمانا در میان گریه خندید و قصد کرد خود ر

 .هایش را  رانددوباره شانه

کشی!  یشرفت بینم که دیگه خاا ت نمیاوه خدای من! مانا! می -

 . هم رو بغ  می کنید! چه سریع!کردی عزیزم

 :مانا خود را عقب کشید و معترض گفت

 !ترسیدم کالرا -

با  ا  را همهای بیرونیکالرا که دوربین در دست داشت و  باپ
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 :های  شمی سرخش تعویض کرده بود گفت باپ

 !گریه کردی؟ -

 :هایش را  اک کرد و سر باال انداخت. آندریاپ گفتمانا اشک

ه ککنی؟ این چندمین باریه میشه بگی اون چیه که مدام تکرار  می -

 .شنوم! حین بازی هم چند بار گفتیاز  می

 :و رفت و گفتمانا متعاب به آندریاپ چشم دوخت که کالرا جل

 منظور  چیه؟ -

ه خنده را دست و  ا شکسته ادا کرد که مانا و کالرا ب "ترسیدم"آندریاپ 

 افتادند. آندریاپ نگاهش را میان آن دو به گرد  انداخت که کالرا

 :مشغول روشن کردن دوربینش شد. به جای مانا گفت

 حتیوقتی غافلگیر میشه ناخودآگاه میگه ترسیدم! خیلی بامزست!  -

 !تونی بترسونیشتوی سر و صدا هم می

 :کرد گفتمانا معترض درحا ی که به آن دوربین مشکین نگاه می

کی ترسم! فقط انتظار  رو ندارم توی سکو  یا سر و صدا، یمن نمی -

 .صدام کنه! واقعا غافلگیر میشم

 :آندریاپ متعاب اما خنده رو  رسید

 !ترسی  س چرا میگی؟اگه نمی -

 :خنده شانه باال انداخت و گفت مانا با

 .دونم! عاد  کردمنمی -
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 :کالرا گفت

ه و مهم نیست که بلند صدا  کنی یا آروم  به هر حال غافلگیر میش -

 .این کلمه رو میگه. امتحانش کن! خیلی خنده داره

گاهی نای محبت آمیز به مانا نگریست و مانا  س از نیم آندریاپ با خنده

ن  نز با خنده دوربین کالرا را از دستش کشید. از دروها، به هر دوی آن

 :آن به آندریاپ نگریست که کالرا دوباره دوربین را گرفت و گفت

 .ها رو هم بیاریدبیاید بریم کنار شومینه. خوراکی -

خواست غر ی چشم گرداند و درحا ی که برمیآندریاپ مردمک در کاسه

 :زد

 کنی؟ مدیریت؟خود  چیکار می -

را ا از حرف او خندید و برخاست.  ای چشمانش را دست کشید که کالمان

 :درحال خروج از آششزخانه گفت

 !منم میرم موزیک بذارم. سریع با  آندریاپ  یشر -

 های مانا جلب شد.آندریاپ قصد کرد چیزی بگوید اما توجهش به خنده

ا ا  را به میز نزدیک کرد و سمت یخچال رفت. درب آن رمانا صند ی

 :گشود و گفت

 !کنی کالرا! امیدوارم خسته نشی عزیزمچه کار سختی می -

آندریاپ اعتراض خود را کنار گذاشت و با  بخند، سمت یخچال رفت. 

آمد برای مانا سنگین باشد، از سشس ظرف کیک اشتو ن را که به نظر می
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 :دستش گرفت و گفت

د تا آب بدن بای یه قانون فیزیکی نانوشته هست که میگه برای جبران -

 !تونی بخندیمی

با  ها را برداشت.مانا ظرف اشتو ن را به او سشرد و خود، ظرف آبنبا 

 :رویی گفتتعاب و گشاده

 جدی میگی یا خود  ساختی؟ -

طور ها را هم برداشت. همانآندریاپ شانه باال انداخت و ظرف شیرینی

 :رفت جواب دادکه از آششزخانه بیرون می

 ه؟ تو فقط اناامش بده!مگه مهم -

ی  همانا  ارچ شربت میوه را برداشت و درب یخچال را بست.  بخندی حوا

 :آندریاپ کرد و در دل گفت

 !عاب -

. کنار دوستانش، سشس با حفظ  بخند ، به کالرا و آندریاپ  یوست

 دیگر نه از خاا ت روز گذشته خبری بود، نه از عذاب و عصبانیت سر

 ی  یش!چند دقیقه صبح و نه از اندوه

اخیر مانا بود   دو سالگذراندن سه شب اول کریسمس در کنار کالرا، کار 

ای به آمد. از سویی مرد جوان و خو  چهرهبار متفاو  به نظر میاما این

ای را در جمعشان  یوسته بود و از سوی دیگر هم، احساسا  تازه

ی دادند. در میان وجود  می دید که به او امید خندیدن و شاد بودن م

کرد این ها، چیزی هم بود که در قلبش سنگینی می کرد. احساپ می
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د ش عایب، برای  وسی تن  شده است. حدوداً سه روزی میشد که 

قدر برایش دخترک بازیگو  دردسرساز را ندیده بود و این، چه

 .ناخوشایند به نظر آمد

 رقصیدند و مسخرهکالرا و آندریاپ هم ریتم با موزیک میان خانه می

آوردند که اداهایشان، مانای نشسته روی مب  سرخ کنار بازی درمی

خنداند. آندریاپ، با کالرا همچون  ارتنر خود در شومینه را می

نمود. ا  میکرد و گه گاهی هم در رقصیدن همراهیخوانندگی رفتار می

ت و مانا که دوباره دل درد به سراغش آمده بود، از روی مب  برخاس

نار همزمان با برداشتن کیف دستی مشکینش، با نیش باز و روی شاد از ک

 .آنان گذشت

آندریاپ که کالرا را در آغو  کشیده بود و او را یک دور در هوا 

ه چرخاند، توجهش به مانا جلب شد. کالرا را زمین گذاشت و با چهرمی

 :ی بشاشش کناکاوانه صدا بلند کرد

 کاا میری؟ -

داد بلند طور که به قدم برداشتنش ادامه میرخی زد و همانمانا نیم چ

 :گفت

 .االن میام -

ی بعد که سشس تند و آزرده خاطر، به سرویس بهداشتی رفت.  نج دقیقه

های ها بازگشت، کالرا مشغول جمع کردن آبنبا دوباره به جمع آن

 :ی روی زمین بود. مانا متعاب در جای ایستاد و  رسیدریخته شده
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 شده؟چی -

 :کرد گفتآندریاپ هم که به کالرا کمک می

 !از دوستت بشرپ! دختر دست و  ا چلفتی -

ن کالرا نوچی کرد و شاکی به آندریاپ چشم دوخت. مانا نگاهش را میا

 :آن دو چرخاند که کالرا گفت

 !گرفتی که نیوفتمتو باید دست من رو می -

 :آندریاپ خونسرد نیشخندی زد و گفت

 ! ا چلفتی دست و -

ها که مانند آن دو مشغول جمع کردن آبنبا مانا خندید و بدون آن

 را دور بشود، دوباره روی مب  نشست. شن  بافتی که کالرا به او داده بود

خود انداخت و  س از بیرون آوردن موبایلش، کیفش را  ای مب  

 :گذاشت.  ا روی  ا انداخت و گفت

 .د دقیقه تنهاتون گذاشتممونید! فقط چنها میمث  بچه -

ها را روی میز آندریاپ دستی به هودی سفید  کشید، ظرف آبنبا 

م گذاشت و دوربین را برداشت. آن را روشن و  نز  را روی مانا تنظی

 کرد. مانا که حواسش به آندریاپ نبود، قف  موبایلش را گشود و به

هایی شد که ای به  ب نشاند و غرق عکسا  رفت.  بخند گشادهگا ری

 .با  وسی گرفته بود

گرفت و در این میان، کالرا اما به آندریاسی که  نهانی از مانا عکس می
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نگریست.  بخندی که روی  ب هر مانایی که اصال در این دنیا نبود می

ها بود. احساسا  فوران شدِشان! همه و همه، دست به دست هم دوی آن

بدل کنند. ا بته، خود  هم  داده بودند تا  بخند او را به تلخند

دانست که ناراحت است یا خوشحال. برای مانا خوشحال بود که نمی

ها، با کسی وارد رابطه شده است و ناراحت بود برای دید  س از سالمی

کردند و خود  که از تنها هم تنهاتر بود. مادر و  دری که سخت کار می

ور بسنده کرده بودند. و در چنین روز به خصوصی، به یک تماپ از راه د

آمد قلب کالرا را ربوده و در جایی از این جهان، به تی ، که به نظر می

 . نهان گشته است

*** 

ب را روز دوم کریسمس بود و حال مانا، بهتر از روز قب . آندریاپ که ش

که چه روی کانا ه خوابیده بود، حاال در آششزخانه با کالرا بر سر این

قدر سر و خواند. آنکرد و رجز می زد بحث میمی کسی  نکیک بهتری

ا صدا کردند که مانای خفته در آن اتاق خواب ارغوانی بیدار شد. ام

فت بالفاصله  س از بیدار شدنش، با آزرده خاطری به سرویس بهداشتی ر

های متوسطش موهای و سشس، با روی شسته شده، بازگشت. با ناخن

ا با باره شا ش را روی سر  انداخت. آن رکوتاهش را شانه زد و بعد، دو

ود خکه از رژ ب سرخ کالرا استفاده نمود، وسواپ مرتب کرد و  س از آن

 .ی  ایین رساندرا به طبقه

 !کنیتو داری از کار من تقلید می -
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 :آندریاپ با تخسی گفت

 !من سرم به کار خودمه -

 :کالرا معترض و اخم آ ود گفت

 .من گاز رو کم کردم تو هم اناامش دادی دقیقا همون موقعی که -

 :آندریاپ شانه باال انداخت و گفت

تر تصمیم گرفته بودم کمش کنم. یعنی میگی من من از خیلی قب  -

 !یک  نکیک ساده هم بلد نیستم درست کنم؟

او،  کالرا با حرص ناسزایی به  ب راند که آندریاپ بدون نگاه کردن به

 .ا  را نشان او دادانگشت میانیی خود، خیره به ماهیتابه

 !هاتون جدیدهادبیواقعا این بی -

ای سمت مانای معترض بازگشت و دوباره سمت گاز چرخید. آندر  حظه

 :گفت

 !صبح بخیر عزیزم -

 :کالرا سمت مانا چرخید و شاکی گفت

ز جتأثیر دوستی با آندریاسه! تو از چی این آدم خوشت میاد؟ به  -

 اعصاب بودن چی داره؟ خودشیفتگی و روی

 :آندریاپ آزادانه گفت

 !جذابیت -

ای به  اسخ آندریاپ کرد هایی درشت شده از حرص اشارهکالرا با چشم
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 و منتظر به مانا نگریست که مانا با  بخندی از خنده جلو رفت و گفت:

خواد تا جایی ها د م میقدر روی اعصابه که بعضی وقتحق با توئه! این -

 قدر از دست خودشیفتهم بزنمش! خبر نداری که توی بازی چهتونکه می

 ها  عصبانی شدم.بازی

ه آندریاپ یکه خورده و معترض سمت او برگشت و کالرا با دست به سین

 :گفت

 !ممنون -

ودند. اما مشخص بود که کالم مانا ادامه دارد چرا که هر دو منتظر آن ب

 :ب میوه بریزد. گفتمانا سمت یخچال رفت تا برای خود  یوانی آ

و ری اون چیزی که من از یک مرد برای خودم انتظار دارم اما همه -

و رخواد با هم دعوا کنید. من هر دوتون قدر د تون میداره.  س هر چه

 .دوست دارم

 :آندریاپ  بخند زد که کالرا تیز به او نگریست و با تشر گفت

نی که خیال که میقدر بهش توجمظلوم نمایی نکن آندریاپ! این -

 .های کثیف تو هستنا حقههی اینکنه خیلی  سر خوبی هستی. همهمی

 :آندر زیر گاز را خامو  کرد و خونسرد گفت

 !بال -بال -بال -

در  ا  را سر کشید وکالرا تیزتر به او چشم غره رفت که مانا آب میوه

 :دل گفت
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آوردن و زی درمیانگار نه انگار همین دیشب داشتن با هم مسخره با -

 رقصیدن. واقعا که بچن!می

 :ا  را درون سینک گذاشت و نا ید یوان خا ی

 !قدر هوا سرد شدهچه -

 :داد گفتها قرار میها را در بشقابکالرا در حا ی که  نکیک

 .بیرون داره بارون میاد -

 !جدی میگی؟ -

ز الرا، ای آششزخانه رساند و در مقاب   بخند کسشس خود را به  ناره

 . شت شیشه به آسمان ابری و خاکستری اشتوتگار  خیره شد

 !این او ین بارون توی دو ماه اخیره -

 :کالرا حرف مانا را تایید کرد و گفت

 .امیدوارم قب  از سال نو برف هم بباره -

ی آندریاپ  شت میز نشست و صبحانه خوردنش را با بلعیدن او ین تکه

 :با دهان  ر گفت نکیک خود ز  شروع کرد. 

 !تو میزبان خیلی بدی هستی کالرا. گوشت غاز من کااست؟ -

 :تر حرص بخورد. از این رو با اندکی خونسردی گفتکالرا سعی کرد کم

مانا گوشت غاز دوست نداره من هم بلد نیستم درست کنم. اگه  -

 !خوای برو  یدا کن! مانامی

اضر بودن صبحانه مواجه مانا با صدای کالرا، سمت او چرخید که با ح
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ی خاکی شد.  س دستش را از  ناره داخ  آورد و آن را بست.  رده

رن  را سرسری مرتب کرد و دست خیس از قطرا  بارانش را به ژاکت 

 .ا  کشیدایقهوه

ن ا  را قور  داد و  س از نیم نگاهی به کالرا که میاآندریاپ  قمه

 :آندریاپ و مانا نشسته بود، گفت

 خوام یه ماسمه بسازم مانا. از خودم! نظر  چیه؟می -

ی دهانش جمع کرد و دستش را مقاب  دهانش ا  را گوشهمانا  قمه

 :گرفت. با نگاهی مشتاق گفت

 با گچ؟ -

 :کالرا زمزمه کرد

وز ری من شروع شد! امیدوارم یه خودشیفتگی آندر و ذوق دوست ساده -

 !ها راحت بشمی ایناز همه

ا  را صرف کرد. ربع به صحبت آن دو، به آرامی صبحانه توجهسشس بی

ساعتی بعد که مانا هم همچون کالرا از غذا خوردن دست کشید، 

ها را به ظرف خود ی آنهای باقی ماندهخیا ی  نکیکآندریاپ با بی

ی ی دیگر، از  ای میز بر نخاست. مانا برااضافه کرد و تا ده دقیقه

نه با اشتی  ناه برده بود و کالرا، کنار شومیچندمین بار به سرویس بهد

 .مادر  حرف میزد

هم زمان با خروج مانا از سرویس بهداشتی، آندریاپ نیز آششزخانه را 

دستانش را به یکدیگر سایید و  ترک گفت و سر راه مانا سبز شد.
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 مشتاقانه گفت:

 .حاضری بریم بیرون؟ باید دیروز رو جبران کنی عزیزم -

 :گذشت گفتطور که از کنار او میزد و همان مانا  بخندی

 .باشه -

ی دوم رساند. کالرا تلفن کوتاه، خود را به طبقه -با قدومی کوتاه بعد

 ا  را باال کشید. بزاق دهانش راا  را قطع کرد و بینیسیم خانهبی

قور  داد و  بش را گزید تا اشک درون چشمانش بیش از این فدای 

قش ه -ا هر چه کرد، در نهایت باز هم صدای هقاحساساتش نشوند. ام

 .های آندریاپ طنین انداختای، در گو برای  حظه

 !کالرا -

 ا  را باالصدای بم و متعاب آندر، کالرا را جمع و جور کرد. دوباره بینی

هایش زدود.  س از قور  دادن آب کشید و تند، صورتش را از اشک

 :دهانش، سمت آندریاپ چرخید و گفت

 بله؟ -

ه بای اخم خیره آندر که موبای  به دست کنار  ریز برق ایستاده بود با ذره

 :ی ملتهب کالرا  رسیدچهره

 خوبی؟ -

کالرا که بغض داشت، نتوانست سخن بگوید. در عوض، تلفن را روی میز 

گذاشت و سر به تایید تکان داد. برای رفتن به سرویس بهداشتی و 
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هایی تند یاپ با سری  ایین افتاده و قدمشستن صورتش، از کنار آندر

گذشت که آندر مهلت نداد و سریع، مچ او را گرفت. موبایلش را که به می

 .شارژ بود روی کنسول گذاشت و کام  سمت کالرا چرخید

 !هی -

 :ای  رزان گفتکالرا دستش را  س کشید و با چانه

 !دست از سرم بردار آندریاپ -

ه و اجاز برنداشته بود که آندر بازوی او را گرفت اما هنوز قدم دوم را هم

ق ه -نداد. کالرا که در نگاه داشتن بغضش به عاز افتاد، شروع به هق

 .کرد و آندریاپ، یکه خورده ماند

 !کالرا -

 :هایش گذاشت و نا یدکالرا دست آزاد  را روی چشم

ادم یآخرین باری رو که مادر و  درم من رو به کارشون ترجیح دادن  -

 !نمیاد

ر آندر کمی در حرف او تأم  کرد و سشس، نوچی به  ب راند و او را د

آغو  کشید. د گرم کننده و آرامش دهنده  شتش را نواز  و گرمای 

 :ی کالرا کرد. آرام گفتوجود  را نثار تن رنایده

 .ترهها همیشه کار مهمبرای آدم بزرگ -

اپ ح  شده بود، با حرف او ی ریز  در آغو  آندریکالرا که با آن جثه

هق افتاد و هودی سشید آندر را میان انگشتانش مچا ه  -با شد  به هق
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کرد. آندر که به یاد نبود  در خود، در زمان مریض احوا ی مادر  آن هم 

به خاطر کار افتاده بود،  لک بر هم گذاشت و با حس همدردی، کالرا را 

 .به خود فشرد

آن دو  آمد، با دیدنها  ایین میوبایلش از  لهمانا که به همراه کیف و م

ها را  ایین تر  لهدر آغو  یکدیگر ما  و مبهو  ماند. با سرعتی آرام

ی کالرا گو  سشرد. با ذهنی آمد و با تعاب بیشتر، به صدای گریه

 :مشغول  رسید

شده؟! آندریاپ! باالخره موفق شدی دوست من رو به گریه چی -

 !زیاده رویه بندازی؟ این دیگه

نا که کالرا را  س بزند سر به سمت مای مغمومش بدون آنآندر با چهره

 :چرخاند و گفت

ده. شقدر گریه کردی که کالرا هم مث  خود  این به خاطر توئه! این -

 .حاال اون هم به جای هفتاد درصد، شصت درصد آب توی بدنش داره

 .ک شدمانا تک ابرویی باال انداخت و به آن دو نزدی

س های من هم تویی آقای  یشر؟  دونستی د ی  نصف گریهجداً؟! می -

 .ها تقصیر توئهی ایندر نهایت همه

فتاد. ااراده دست از گریه کشید و به خنده کالرا در میان بحث آن دو، بی

 هایش را  اک کرد. بااز آندریاپ فاصله گرفت و با دمی  رزان، اشک

 :خنده گفت

ون رو ببینید! اگه یک غریبه یک روز باهامون وقت ها! خودمبچه -
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 .ایمکنه دیوونهبگذرونه حتما فکر می

 :مانا سوا ی اما با  بخند به کالرا نگریست که آندریاپ اضافه کرد

کنیم، یمنظور  اینه که یک بار من و کالرا به خاطر تو با هم دعوا م -

اطر من! ختو و کالرا به یک بار من و تو به خاطر کالرا و یک بار دیگه هم 

 !دونه ما با هم دشمنیم یا دوست؟کی می

ه کالرا نیز میان اشک و گری ای شگفت زده افتاد کهمانا به تک خنده

ر سای به بازوی آندریاپ کوفت. شاید اکثر مواقع با او خندید و ضربه

یک  دانست که در نهایت، باز هم مانندبحث و جدل داشت  اما این را می

ه گونه که چون  روانه، بهایش هوایش را دارد. همانخوب، در غم دوست

 .چرخددور مانا می

ز ها، برای تفریح و گرد  در دومین روی آنقرار بر این شد که هر سه

رغبت کریسمس، از خانه بیرون بزنند. مانا کمی به خاطر شرایطش بی

شده، بود اما د ش خواست برای تغییر حال و هوای خودشان هم که 

 .همراهیشان کند و ضدحال نزند

که بیست و ششم دسامبر بود و تعطی  رسمی محسوب نمیشد، اما با آن

ند. ها، تک و توک از جو روز  یش، بسته بودها و فروشگاهباز هم مغازه

ها را تا ساعت یک ظهر چنان ترافیک سهمگینی ایااد شده بود که آن

 .شان نشاندهایمعط  نگاه داشت و کالفگی به چهره

شان تا ی قدم یک مورچه جلو برد و به فاصلهآندریاپ ماشین را به اندازه

چراغ راهنمایی و رانندگی چشم دوخت.  وفی کشید و از آینه، به کالرا 
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نگریست نگاه که مسکو  و غرق در افکار خود از شیشه به بیرون می

آرام به کرد. سشس با مکث از او چشم گرفت و به مانا که سعی داشت 

 :قراری او را که دید،  رسیدنظر بیاید داد. بی

 !راهی؟تو روبه -

ا به جکه به آندر نگاه کند در جای خود مانا نوچ کرد و کالفه، بدون آن

 :جا شد و گفت

 !باید برم سرویس بهداشتی -

 .آندر نیشخند زد و به ترافیک اشاره کرد

 !بینی؟دستشویی سیار می -

 .د ش را به زبان راندمانا سراناام حرف 

یط رو تونم این شراخیا ش بشیم؟ خدای من! واقعا نمینمیشه امروز بی -

 .تحم  کنم

 :حوصله نفس گرفت و گفتکالرا نیز بی

 .طور.  شیمون شدممنم همین -

رو و آن آندر نگاهش را میان آن دو چرخاند و مردد، دوباره به روبه

 .ترافیک مسخره چشم دوخت

هم آزاد  تونیم بریم. اگریم از این بیایم بیرون خونه هم نمیاگه نتون -

ها! این او ین خیال بچهتونیم به گردشمون برسیم. بیبشیم  س دیگه می

 .گیرمسا یه که من کریسمس رو جشن می
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 ای دیگر  افشاری کند، آندریاپ رامانا حس کرد اگر بر تصمیمش ذره

. ه آمد و به سکو ، بسنده کردکند. از همین رو کوتارنایده خاطر می

رفش را حکرد. رک و مستقیم، کالرا اما مانند مانا مراعا  آندریاپ را نمی

 .میزد

ردونی با خودخواه نبا  آندر! ما دو نفریم تو یک نفر. اگه ما رو برنگ -

 !مترو میریم

وار  ایش را تکان آندر نفسش را با حرص فو  کرد و عصبی، هیستریک

 :ت کندتواند، مالیم صحبهی به او انداخت و سعی کرد تا میداد. مانا نگا

کنی تا .ی تالشت رو میبینم که داری همهآندریاپ! من دارم می -

جا رو ببین! دو ساعته توی کریسمس خوبی داشته باشیم. و ی این

ی خوام اینه که برم خونهترافیک گیر کردیم. االن تنها چیزی که می

یلی دارم اذیت میشم. امروز رو از  قبول کنم خخودم چون حس می

 کنم. باشه؟می

ایی رویی به هر ج آندر تکان  اهایش را متوقف کرد. کمی با اخم و تر 

 :جز مانا و کالرا نگریست و سشس جدی و آرام گفت

 !باشه -

خ ه نیم رهایش نشاند و با محبت بمانا با موافقت او،  بخند مهربانی به  ب

 مشت آرامی به بازویش زد و نرم گفت: اخم آ ود  نگریست.

کنم. باشه؟ میریم بیرون و تا شب خو  روز سال نو جبران می -

ی خودمون گذرونیم. و بعد فردای اون روز، من بهت میگم که دربارهمی
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 .چه تصمیمی گرفتم

 آندریاپ تعل  کرد و بعد آرام و مظلومانه  رسید:

 قول میدی حتی ترافیک هم منصرفت نکنه؟ -

ای هکرد و با  لک بر هم گذاشتن، گویی که با  سربچی ی نرممانا خنده

 :کند گفتکوچک صحبت می

 دونی که؟کنم. میقول میدم. من به قو م عم  می -

د ی مهربان و  رامید مانا شی چهرهی خسته ی خود، خیرهآندر با چهره

آن  که سراناام،  س از دو ساعت طاقت فرسا ماندن در ترافیک، از

 :خیابان منحوپ خارج شدند. نفس عمیقی کشید و زمزمه کرد

 !باالخره  عنتی -

که  ، کالرااین آزادی، مانا و کالرا را از نظرشان برنگرداند. به همین خاطر

مام ی ماندن دوباره در ترافیک را آن هم به خاطر برگشتن تدیگر حوصله

ا  بازگشت. مسیر نداشت، از آن دو جدا شد و با مترو، سمت خانه

ه راجع ب بار برای آخرین بار، نظر مانا راآندریاپ قصد کرد بار دیگر، این

که به گردششان ادامه بدهند بشرسد که همان  حظه، صدای زن  این

ی ماشین تکیه موبایلش مانعش شد. مانا که آرناش را به  ای شیشه

را سمت نگریست، نگاهش ها میداده بود و به قطرا  باران روی شیشه

 موبای  آندریاپ که به هو در مغناطیسی متص  بود گرداند. با دیدن

ای تقریباً کم سن و سال، تصویر  سری با عینک هری  اتری و چهره

 .کناکاوانه به نامش چشم دوخت
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 :آندر موبای  را برداشت که مانا  رسید

 !زپ این دوستته؟ -

ن آآن  سر به همراه دانست. تصویر سوال  رسیده بود اما  اسخش را می

ی مانا کرد و توانست باشد. آندر نیم نگاهی حوا هاسم، چیز دیگری نمی

 .که  اسخش را بدهد، تماپ را برقرار نمودبدون آن

 !زپ -

فهمید، مانند همیشه  ای سیستمش زپ که تعطی  و غیر تعطی  نمی

 .کردبازی می، های آن بازینشسته بود و با دکمه

گیرم جواب نمیده. مطمئنی که زندست؟ ها  تماپ میقدر باهر چه -

 کنم زنده باشه.مگه کریس به مانا نگفت استیو  یششه؟ فکر نمی

ام ا  نشاند. آرآندریاپ دوباره اخم به ابروهای کشیده و  رِ خرمایی

 :گفت

 !دارم میام -

و سشس تماپ را قطع کرد و موبایلش را به هو در چسباند. مانا کناکا

ی آن، برای اما در نظر  آمد که ممکن است  رسیدن دربارهشده بود 

وقر مکرد که ابتدا، آندریاپ فضو ی تلقی شود. گویی، تمام تالشش را می

ویی، و ایده آل به نظر بیاید و سشس، آندریاپ را رنایده خاطر نکند. گ

 .تمام هدفش در همین دو خالصه میشد

*** 
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 :ید که زپ گفتا  را الجرعه و داغ نوشآندریاپ قهوه

 !گیری آندریاپباالخره سرطان گلو می -

ه ا  را روی میز زپ گذاشت و خیره بآندر ایستاده، فناان سفید قهوه

 :مانیتور ربا  وارانه تکرار کرد

 !گیری زپباالخره سرطان معده می -

جه ای کرد که برای صدمین بار، با اِرور روی مانیتور موازپ تک خنده

 :عصبی تشر زدشدند. آندریاپ 

 !سیستم تو چه مرگش شده؟ -

 :زپ حق به جانب گفت

ردیابی  بهت که گفتم! اصال نمیشه  یدا  کرد. مث  سانسوریا غیر قاب  -

 !شده. تقصیر رو گردن سیستم عزیز من ننداز

آندر دست به کمر نهاد و موهایش را با دست دیگر  در چن  گرفت. 

 :کشید و گفت ا   ایینکالفه دستش را تا روی چانه

خوری؟ اگه تا سال جدید درستش کن زپ!  س تو به چه دردی می -

کنه. یه کاری  رونده رو از ایکس نگیرم یواخیم مانا رو وارد جریان می

 !کن

 :زپ آرام دستش را تکان داد و گفت

ن هنوز هم میگم اگه کریس حقیقت رو گفته باشه  س استیو و متیو م -

 کنه.ه اشتباه میحتما مردن و یواخیم دار
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آندر خود  را روی مب   ر  کرد و سر  را در دستانش گرفت. 

 کشیدند گفت:هایش تیر میدرحا ی که شقیقه

اید کریس هنوز زنده نگهشون داشته باشه زپ. اگه یواخیم مانا رو ش -

اگه کریس بفهمه که  لیس داره فهمه و بیاره توی بازی کریس می

! کنه دوباره همه چیز با هم قاطی بشهکنه ممعلیهش مدرک جمع می

 ی حقیقت کریس بفهمه زپ!خوام مانا چیزی دربارهنمی

ود و نگاه زپ رن  د سوزی به خود گرفت. آندر سر بلند کرد و بر خالف ن

 .نه درصد مواقع، خواهشانه به دوستش نگریست

 !ی کریسمس به من بدهکارییه کاری کن! تو یه هدیه -

 :یرون داد و با باال انداختن ابروهایش گفتزپ نفسش را آرام ب

 ببین یه دختر ایرانی باها  چیکار کرده آندریاپ! این تویی؟ -

 آندر با خستگی و کالفگی چشم بست و صورتش را با دستانش  وشاند.

 اندازی های سیستمش را از ابتدا راهزپ با مکث، از او روی گرفت و برنامه

آمد. نباید او تر از همیشه به نظر میکرد. برای کمک به دوستش، مصمم

ی کرد. باید او را از ذهن آشفتهرا در چنین موقعیتی ناامید می

 .آمدداد. الاق ، تا جایی که از دستش بر میا  ناا  میرنایده

بارید و تمام تنها چهار روز دیگر تا سال نو مانده بود. باران همچنان می

رد. مانا که حس بهتری نسبت به کها و گیاهان را سیراب میدرخت

ها، های گرمش انداخت و از میان آنوضعیت خود داشت، نگاهی به  باپ

ا  را بیرون کشید. سشس بعد از به شال و ژاکت کرمی و شلوار مشکی
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ا  را هم به دور تن خود  یچید و در ها،  ا توی بلند کرمیتن کردن آن

 .گذاشتا  را هم بر سر نهایت، کاله بافت کرمی

داد که آندریاپ  ایین آ ارتمان صدای تک زن  موبایلش نشان می

های ا  را به روی  بکشد. بنابراین فوری رژ سرخ تیرهانتظار  را می

ا ، از خانه خارج درشتش کشید و  س از برداشتن کیف دستی مشکی

شد. همان  حظه، خانم شوایگر که قصد داشت به همراه دخترکش وارد 

 .شود، توجهش به مانا جلب شد واحد خود

 !مانا عزیزم -

ا  را به  ا کند و های اسشر  مشکیتر کفشمانا که سعی داشت سریع

اال ببیش از این آندریاپ را معط  نگذارد، با صدای جنیفر به سرعت سر 

 .ی او شد.  بخند بشاشی زد و تند برخاستبرد و خیره

 !خانم شوایگر! سالم. کریسمس مبارک -

یپ که نیمی از زفر دختر  را به خانه هدایت کرد و خود،  س از آنجنی

و  ا  را گشود، به مانا نزدیک شد. با  بخند او را در آغکا شن مشکی

 :گرفت و گفت

 کریسمس تو هم مبارک دختر زیبای من! حا ت خوبه؟ چند روزه که -

 .ندیدمت. تقریبا، از وقتی که  وسی رو دیگه نیاوردی

 ود و سعی کرد طبیعی جلوه کند. عقب کشید و بند باریک مانا  ب گزی

ا باویزد. بلند کیفش را از گردنش رد کرد تا آن را به طور اُریب از خود بی

 :ا   شت دستش را خاراند و گفتی طالییهای الک خوردهناخن
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ها هستن دیگه ی  وسی  یدا شدن. تا وقتی اونآره. راستش خانواده -

 . درست نمیگم؟نیازی به من نیست

 :شوایگر متأثر گفت

ی اوه خدای من! این واقعا خوشحال کنندست که  وسی خانواده -

 .سوختخود  رو  یدا کرده. واقعا د م برای اون بچه می

ی ای روی گونهی موبای  دخترک، مانا دستشاچه بوسهبا زن  دوباره

 .شوایگر کاشت و فشاری به آغوشش داد

 .وایگرمن باید برم خانم ش -

 !آره، آره حتما! حتما عزیزم -

ند از تمام آن سی و ت -منظوری کرد و بعد، تندی بیمانا به روی او خنده

گرفت،  اسخی از قدر تماپ میدو  له  ایین آمد. آندریاپ که هر چه

کرد، سمت درب آ ارتمان چرخید و قدمی سوی جانب مانا دریافت نمی

آندریاپ با  نفس بیرون جهید. -با نفسآن برداشت که همزمان، مانا نیز 

تان کخیال آسوده نفسش را آرام بیرون داد و موبایلش را در جیب شلوار 

 .ا  فرو کردمشکی

زدم. مثال قدر دیر آماده میشی زودتر بهت زن  میدونستم ایناگه می -

 !وقتی که هنوز تازه از خواب بیدار شدم

روی ا  گذاشت. روبههخیال خندید و دستش را روی سینمانا بی

ریش و صافش ی بیآندریاپ زیر چتر مشکی او ایستاد و خیره به چهره

گذاشت ا  را بیشتر به نمایش میدار و استخوانیی زاویهکه فک و چانه
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 :گفت

شوایگر  خوام! من زود آماده شدم اما به طور اتفاقی با خانممعذر  می -

 بعد هم سی و دو تا  له رو برخوردم و مابور شدم باها  صحبت کنم.

 .تند  ایین بیام -تند

 نفس عمیق و بلندی برای  ایان دادن به تشش قلبش کشید و به فارسی

 :نا ید

 !نفسم گرفت. آه خدا -

ا  ای کرد و دست آزاد  را به درون جیب هودی مشکیآندر تک خنده

 .راند

و ه  له رترسیدی مابور نبودی این همقدر از آسانسور نمیاگه این -

 . ایین بیای

 :مانا نگاهی به چتر او انداخت و گفت

کنم تا سی ترسناک بود که فکر نمی "آسانسور جهنمی"قدر فیلم این -

ی سال دیگه هم از  س این همه وحشت بر بیام. چرا باید به یک بچه

 هشت سا ه چنین فیلمی نشون بدن؟ مگه مثبت  ونزده سال نیست؟

دیدن موهای آندریاپ، چشم درشت کرد و هین سشس بالفاصله،  س از 

 .شدیدی کشید

 !آندریاپ؟ موها ! از دوری من  یر شدی؟ -

هایش را باال کشید تا نگاهی به تار موهای سفید  انداخته آندر مردمک
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باشد اما نمیشد. با این حال، شانه باال انداخت و خندید. دستش را از 

گذاشت. مانا کمی احساپ  جیبش بیرون کشید و آن را  شت کمر مانا

خاا ت کرد اما برای  س زدن دست آندریاپ، هیچ واکنشی به ذهنش 

کار را بکند که او را نرنااند.  س فقط دانست چطور اینرسید. نمینمی

 .سعی کرد با آن کنار بیاید و حا ت طبیعی خود را حفظ کند

 !سور رایز -

 :ز گفتد و بعد با نیش بامانا با شعف نگاهش را روی ظاهر جدید او گردان

 قدر بیکار بودی؟رن  کردی؟ یعنی دیروز این -

 به نفس آندریاپ دو بار ابروهایش را  شت سر هم باال انداخت و با اعتماد

 :گفت

ریتی مدیریت زمان عزیزم! اتفاقا کارهای زیادی داشتم اما هو  مدی -

کردن  من به خوبی تونست زمانم رو سازمان دهی کنه. در کنار رن 

 !موهام، تونستم ماسمَم رو هم شروع کنم. به این میگن هو  مدیریتی

 :مانا با مسخرگی خود را متأثر نشان داد و گفت

م؟! جا داره حروم میشه! کاا میریی تو اینعایبه! هو  فوق ا عاده -

 !چرا داریم  یاده میریم؟

، ی  یادهبا  اگویی، تازه متوجه شده بود که نیمی از خیابان آ ارتمانش را 

اند. آندریاپ که با یک دست چتر را نگاه ی چتر طی کردهزیر سایه

 :داشته و دست دیگر  را دور کمر مانا حلقه کرده بود،  اسخ داد

تونستم این ریسک رو بشذیرم که توی ترافیک بمونیم.  س  یاده نمی -
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 .ی کریسمس بخریممیریم مرکز خرید تا چندتا هدیه

بش را  ی به  ب راند و دوباره به موهای آندریاپ نگریست. ا "آهان"مانا 

 :گزید و با ذوق گفت

 .تر از همیشه شدیطوری خیلی بهتره آندریاپ! جذاباین -

کار، به مانا های    هوایی هدایت کرد و اینآندریاپ مانا را سمت  له

ی خوبی برای جدا شدن از گرمای دست آندریاپ داد. آندر با بهانه

 دی دندان نما گفت: بخن

ها  اعتماد به نفس من رو شارژ هنوز متوجه نشدی که این حرف -

 کنن؟می

مانا نامحسوپ دستش را  شت کمر  برد و ساعد  را به رد  مس 

 ده بلندها باال رفت. میان خنآندریاپ کشید. خندید و جلوتر از او از  له

 :گفت

 .بهش عاد  کردم -

ه کتوجه به مرد جوان و خو   وشی فت. بیآندریاپ نیز خندید و باال ر

گذشت بلند خطاب به مانایی که چند قدم از او فاصله از کنار  می

 :گرفته بود گفت

 !بارون شدیدیه مانا! بیا زیر چتر -

که بوی رطوبت خاک را به مشام بکشد نفس عمیقی مانا به امید آن

. کف ا  را سوزاند هیچ نبودکشید اما جز سردی هوا که بینی

 :هایش را سمت آسمان خاکستری و تیره گرفت و گفتدست
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ه جا رو ببین! خیلی قشن  و  ذ  بخشدرسته که خیس میشی اما این -

د آندریاپ. من چتر رو دوست ندارم مگر این که بارون خیلی زیاد شدی

 .خوام تا شب زیر  قدم بزنمباشه. این بارون رو ببین! د م می

نگریست ای جستاوگرانه به مانا مید و چهرهبه آندریاپ که با  بخن

 :چشم دوخت و اضافه کرد

 !با تو -

یق چتر  را بست. خیره نگاهش کرد و بعد، با دمی عم -آندر کمی خیره

یا ی  که    هوایی سر وشیده نبود، قطرا  باران بالفاصله، به خاطر این

  را بر تنش کوفته شدند و این، کمی برایش غافلگیرکننده بود. سر

سمت آسمان بلند کرد که چند قطره هم روی صورتش ریختند.  بخندی 

 .زد و به مانای خندان نگریست

 ای هم هست که دوست داشته باشی اناام بدی؟کار دیگه -

هایش را چین انداخت. های چشممانا  بخند  را کش داد که کناره

 شید. درسمت آندریاپ رفت و با انگشت اشاره و شستش، آستین او را ک

 :آورد گفتهمان حا ی که او را همراه خود به حرکت درمی

 !کنمبهش فکر می -

ظیم هایش را با مانا تنآندریاپ  بخند  را دندان نما کرد و سرعت قدم

 !ها بودنمود. امروز، روز آن

ی بیست و یک وجود مراکز خریدی که در خیابان سوفین استراسه

توانست گرد  دو نفرِشان را یداشت، درست همان چیزی بود که م
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خاطره انگیز کند. مانا که به خاطر شد  یافتن باران زیر چتر مشکی 

ا  را در آن  یوان  الستیکی آندریاپ  ناه گرفته بود، درحا ی که آبمیوه

نوشید، همچون آندریاپ به فروشگاه داپ ی نی میرن  به واسطهبی

 .گربر نگریست و سشس، همراه او داخ  آن شد

رمی فروشگاه داپ گِربِر، از بیرون شبیه به یک بنای سلطنتی به رن  ک

 ها در نگاه مانارسید. قیمتبود و در داخ  نیز،  ر زرق و برق به نظر می

ن های زنانه از ایکرد که  باپکمی گران بودند اما آندریاپ خیال می

ش را آب دهانهایش را از نی فاصله داد و شود. مانا  بتر یافت نمیارزان

 .ی خوبی گرفته بود فرو خوردکه مزه

تر ی  ایینای که در طبقهای شک  مدرنیتههای دایرهنگاهش روی حوض

 ا  را باال کشید و بهایهای قهوهجا خو  کرده بودند چرخید. مردمک

رسید چشم دوخت. ی قطوری که تا طبقا  باالی فروشگاه میمیله

ی سیاره ی زح  به ی که چون حلقههای کوچک و بزرگ سفیدحلقه

از  دور آن میله  یچیده شده بودند، تعاب مانا را برانگیخت. در ذهنش

 :خود   رسید

 که به چیزی وص  بشن؟ نکنهچطوری تو جاشون وایستادن بدون این -

 !مغناطیسیه؟

دید ها شود اما هیچ چیز نمیگر آن حلقهسعی کرد با دقت بیشتری نظاره

 اپ کنارها را نگاه دارد. از شگفتی  بخند زد که صدای آندرینکه بتواند آ

 .گوشش برخاست
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 کنی؟به چی نگاه می -

 :مانا شانه باال انداخت و به سرعت به آندریاپ نگریست. نا ید

 !ترسیدم -

ا رها شد. نگاهش خیال حلقهجان افتاد و بیای بیاراده به خندهسشس بی

 :تعمد او را ترسانده بود گرفت و گف با دمی عمیق از آندریاپ که به

 !هیچی -

د ا  را در دستش جا به جا کرد. بعآندر نیشخندی زد و چتر بسته شده

 :ی سر  خطاب به مانا گفتبا اشاره

 ی اون ژاکت قرمز چیه؟نظر  درباره -

به  نمود و ی آندریاپ کرد و بعد، رد نگاه او را دنبالمانا نیم نگاهی حوا ه

ا  را با سر در تن مانکن رسید. موهای فرضی بیرون نیامدهژاکتی سرخ 

ا  راند و با  بخندی کج، آرام ا  به درون کاله کرمیانگشت اشاره

 کرد که ژاکت، درسمت آن قدم برداشت. در همان حال با خود خیال می

 .کند یا خیرایستد و آیا سرخ، او را زیباتر میطور میهتنش چ

هی، توانستی  بخند را از آن تشخیص دکه به زور میهایی آندریاپ با  ب

های نگریست گرفت و به دیگر  باپنگاه از مانا که متفکر به ژاکت می

درون ویترین دوخت. با نوک چتر  به  یراهن حریر و کوتاه بنفشی 

 :اشاره کرد و گفت

 طوره؟هاین چ -
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نی که انا از ژاکت چشم گرفت و به  یراهن دوخت. از مدل  ُر نگیم

گفت که به طور به آندریاپ میهداشت، چندان خوشش نیامد  اما چ

 .نوعی، نظر او را نکوبانده باشد؟ در رودربایستی قرار گرفته بود

 ...خیلی -

انگشتان هر دو دستش را دور  یوانش  یچید و  ب بر  ب فشرد. نفس 

ه عمیقی کشید و در مقاب  نگاه منتظر و کناکاو آندریاپ، داخ  مغاز

ی دو دختر جوان ای که مشغول نظارهای به فروشندهشد. سالم آهسته

 های گرم و زمستانی درون مغازه چشم دوخت.بود کرد و بعد، به  باپ

توجه به  سر فروشنده که نگاه مضحکش را به  وشش آندریاپ بی

 :اسالمی مانا دوخته بود، خطاب به دخترک گفت

 !به نظرم با کیفیته -

ا ا  را درون مغازه  یدرا از همان ژاکت سرخی که نمونهمانا نگاهش 

های سبز  را کرده بود گرفت و سمت آندریاپ چرخید. آندر مردمک

ویش ری او کرد و آن  یراهن بنفش را نشانش داد. مانا  بخندی به حوا ه

زد و سمت ژاکت رفت. آن را از رگال بیرون کشید و  یوانش را سمت 

 .آندریاپ گرفت

 !این رو امتحان کنم میرم -

ب ی آبمیوه را از دستش گرفت و با اخمی از تعاآندر  یوان نیمه شده

 :معترض گفت

 !خوای این رو بشوشی؟هی! نمی -
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 که  یوان را به اومانا برای فرار از دست اصرارهای آندریاپ، به محض آن

ون سشرد، سمت اتاق  رو راه افتاد. آندریاپ نوچی کرد و نفسش را بیر

یره به خ -اد. نیم نگاهی سمت فروشنده انداخت و خطاب به او که خیرهد

 :نگریست جدی گفتمانا می

 !ایناا -

ا ر سر با شنیدن صدای او، سریع به آندریاپ نگریست که آندر  یراهن 

گاه ا ، روی میز مقاب  او گذاشت. سشس با همان نبه همراه کار  بانکی

 .گر  شدا ، نظارهجدی

ن ژاکت نه، کمی به خود تاب داد تا خود را از تمام جها  در آمانا در آی

د و ساده، تک رن  سرخ، گشاد و بلند ببیند. بافت زبر ، گردنش را میز

ای که تر از تصور  بودند. از این رو، با نارضایتیهایش هم، کوتاهآستین

هن ذبه جانش افتاده بود،  وفی کشید و ژاکت را از تنش خارج کرد. در 

 :د نا یدخو

قدر سخت فهمه من چهمصیبت من شروع شد! امروز روزیه که آندر می -

ن هر  سندم! یعنی خدا کنه تا قب  از عید  شیمون نشه! واال از شانس م

 !چی بخوای بر میاد. خدایا شکر 

طور که مانا انتظار داشت، این تازه آغاز دردسرهایشان بود. از این همان

آن اتاق  رو به آن یکی، از این فروشگاه به فروشگاه مغازه به آن مغازه، از 

یافتند. گشتند، چیزی که باب می  مانا باشد نمیبعدی، هر چه می

آمد را مناسب مانا یافت! آندریاپ، هر چه در نظر  زیبا میآندریاپ می
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کرد برای آن  ول خرج کند اما مانا، گاه با د ی  و گاه دید و قصد میمی

 .کردا را با هر زحمتی که بود، رد میهآن د ی ، تمامبی

ا  کشید و با دمی سراناام آندریاپ دستی  شت گردن عرق کرده

 :ی مانا شد. معترض گفتعمیق، خسته خیره

ها خوای؟ بذار من ببینم توی این  باپدونی که دقیقا چی میمی -

 !ی من جواب بدهطور میشی! شاید سلیقههچ

ن پ را معط  کرده بود عذاب وجدان داشت.  یواکه آندریامانا از این

ا  را در سط  آشغا ی که همان کنار بود انداخت و با خاا ت، خا ی

کردن  نگاهش را در محیط داخلی فروشگاه اُنلی گرداند. اصال،  باپ  یدا

های خارجی و آ مانی، همیشه برای او سخت بود. به در این فروشگاه

 کرد تا به کشور خود برای سر زدن سفرهمین خاطر هم معموال صبر می

 .خریدکند و از همان جا هم برای خود  باپ می

 :آندریاپ که تعل  و نارضایتی او را دید گفت

 !دونی؟ تو دیگه حق اظهار نظر نداریمی -

سشس دستش را  شت کمر او گذاشت و دخترک متعاب و چشم گرد 

رار قروشگاه بزرگ اُنلی ی نسبتاً شلوغی که در فکرده را به سمت مغازه

 :داشت هدایت کرد. خیره به مغازه زیر نگاه مانا ادامه داد

کنم و در نهایت  وشی، من نگاهت میکنم، تو میمن انتخاب می -

 .خریم! این تنها راهشهمی

کرد با کالمی مخا فت، دید. گمان میمانا در خود حق اعتراض نمی
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گردد. چنین چیزی را خانه باز میکند و به جا رهایش میآندریاپ همین

 !کردتصور می

 ها را ازوارد مغازه شدند که مانا دم عمیقی گرفت و مانند آندریاپ،  باپ

ها ها داشت، قیمت آننظر گذراند. د ی  دیگری که برای رد کردن  باپ

ی از باز بود. هنوز اول ماه است و باید تا آخر برج با همین نصفه  و ی که

ا ، کرد. فرستادن نیمی از  ول برای خانوادهه بود سر میبرایش ماند

ی تو د برای کالرا، چیز زیادی خرید سیسمونی برای  وسی و هدیه

 .برایش باقی نگذاشته بود

غول ا  را به دست مانا سشرد و مانند یک  در که مشآندریاپ، چتر بسته

رسی  باپ خریدن برای دخترکش است، ژاکت جلوباز زرد رنگی را وا

پ رغبت به آندریاکرد. جلو باز بودنش، به مذاق مانا خو  نیامد. بی

 نگریست که خوشبختانه خود او، از آن ژاکت گذر کرد و باعث شد دمی

 .ی مانا جا خو  کندعمیق در سینه

 !مانا -

ای رن  ای فیروزهمانا که در کنار او ایستاده بود نگاهش را از هودی

شن . آندریاپ چتر را از دست او کشید و کا گرفت و منتظر به او دوخت

 .ای رن  را به دستش سشردحامی و کوتاه قهوه

 !امتحانش کن -

 :مانا هاج و واج به کا شن چشم دوخت و نا ید

 ...من کا شن دارم! همون آبیه که توی بازی -
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 :آندر چهره درهم کشید و با نارضایتی گفت

ین نم که از کاا خریدیش. اکاون اصال خوشگ  نیست مانا! تعاب می -

 !رو بشو 

ین از هایشان، زمین تا آسمان است. امانا همان دم ایمان آورد که سلیقه

ل، ها قاب  تشخیص بود. با این حاتمام گشت و گذارهایشان در فروشگاه

های حامی هرگز نفسی گرفت و نگاهی به کا شن انداخت. کا شن

 :دید مصرانه گفت انتخاب او نبودند. آندر که تعل  او را

 !عاله کن دختر ایرانی -

 رد کرد مانا  بخند آرامی به رویش زد و با اکراه، بند کیفش را از گردنش

ا  به دست آندریاپ سشرد. سشس در و آن را به همراه  ا توی کرمی

یاپ مقاب  نگاه او، کا شن را در بر کرد و شا ش را تنظیم نمود. آندر

انا ی مانا شد. م، با  بخندی نامحسوپ خیرهقدمی عقب رفت و خریدارانه

 .رسید نداشتکه  رحام به نظر میاما، حس خوبی از این

  رو تونم تا این حد خو  سلیقه باشم. خودهی  سر! باورم نمیشه می -

نااه توی آینه ببین! بابت چنین انتخاب جذابی باید بهم دستمزد بدی.  

 !یورو

ه افتاد و سمت آینه چرخید. یک آن، ای خستمانا از حرف او به خنده

ای، نگاهش دیدن خود  در آن کا شن خو  طرح و خو  دوخت قهوه

را برق انداخت. نیم چرخی زد تا  شتش را ببیند. کمی از  شت بد 

آمد که دود ی، دست به ایستاد اما از جلو، چنان در نظر  زیبا میمی
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 .گریبانش شد

میخ کمربند  هن آن شد. متعاب زیپ کا شن را باال کشید که نگاهش 

ا  بست و بعد، ی سگک فلزیکه کمربند داشت، آن را به واسطهاز این

 تر شدن کمر کا شن را نظاره کرد. دوباره نیم چرخ زد که حاال،تن 

ه متوجه شد با بسته شدن زیپ و کمربند، مشک  بد ایستادن هم رفع شد

ی، رضایتش را کسب است. این برای او ین بار بود که چنین کا شن

 .کردمی

زیر نگاه سنگین آندریاپ، نگاهش را روی برچسب قیمت آن  غزاند. 

کمی در خود حساب و کتاب کرد و در نهایت، راضی به  رداخت چنین 

 و ی شد. حاال که  س از جست و جوی بسیار،  باسی باب می  

 .دادمی ا مغزیهردویشان  یدا کرده بود، اگر در هوا نمیزد نشان از بی

 :دخترک با  بخندی راضی سمت آندریاپ چرخید و گفت

 !باالخره  یدا  کردم -

خت. آندریاپ نفسش را آسوده خاطر بیرون داد و ابروهایش را باال اندا

 :حق به جانب گفت

 !متأسفم عزیزم و ی من  یدا  کردم -

ه بود، مانا ب "من  "که به معنای  "ich  "ی با تأکید  به روی واژه

 ت:نده افتاد و کا شن را از تنش خارج ساخت. گفخ

 !بار حق با توئه. ممنونم آندریاپ  یشر باشه این -



 

 

 WWW.98IA3.IR 734 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

آن را  آندر  بخند کج و مغروری زد و بعد، کا شن را از دست مانا گرفت و

روی میز مقاب  دختر مو طالیی فروشنده گذاشت. دست به جیب شلوار 

ی طور که کیفش را از روهمانا  فرو کرد که مانا دستشاچه کتان مشکی

 :داشت گفتمیز برمی

 !فکر  رو از سر  بیرون کن آندر -

 آندریاپ نیم نگاهی به مانایی که مشغول  یدا کردن کارتش شده بود

 انداخت و بعد، کار  خود را به فروشنده که با تعاب به  وشش مانا

 :نگریست سشرد. جدی گفتمی

 !ی کریسمس بخری؟دیهخوای خود  برای خود  هیعنی می -

ه مانا معترض به کار  او و دختر فروشنده نگریست و سشس با سرزنش ب

 آندریاپ نگاه کرد.

 !آندریاپ -

 :آندر  ا توی مانا را به خود   س داد و گفت

ذارم؟ وقتی نهار خوردیم نوبت منه عزیزم! فکر کردی راحتت می -

 .تونی جبران کنیمی

طور که ریاپ، اخم باز کرد و  بخند زد. همانمانا خرسند از  یشنهاد آند

 : وشید گفت ا تویش را می

 !باشه -

 :سشس در دل ادامه داد
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لب طداره. از این فرصت تا  باپ برمیبینی یهو هفت هشت دهحاال می -

 !هر چیزی بر میاد. آه خدایا

شتن ای رن  نشسته بود و انتظار برگمانا، روی صند ی چرم و راحت قهوه

 :کشید. در همان حین، برای دوستانش نوشتریاپ را میآند

ده. ها! آندر موها  رو سفید کرده. سفیدها! بچم خیلی خوشگ  شبچه -

 !قلبم

 .با  اسخی که از جانب هدیه دریافت کرد، نیشش تا بناگو  باز شد

ی تخم مرغ بود االن شده شبیه هیچی دیگه! اول کلش شبیه زرده -

سش رو بفرست ببینم چه گندی زده به موها  ی تخم مرغ! عکسفیده

 !شعوری بیی خودشیفته سره

ی آندر کرد.  وست  ب مانا  ا روی  ا انداخت و نیم نگاهی حوا ه

ا  را جوید و بعد، نامحسوپ از او که منتظر حاضر شدن  ایینی

 هایشان بود عکس گرفت. بالفاصله با سرعت چرخید و دوباره درسفار 

 نشست.  س از ارسال عکس  یام ا هام ملقب به بناامین جای خود صاف

 :گونه خواندرا این

 به به! مانا خانم قلبش رو باخته؟ -

 :تند تایپ کرد

نخیر قلبم رو نباختم. این حسی که من دارم عشق نیست خودم  -

دونم که فقط یه وابستگیه احساسیه های قبلیمه. میفهمم. مث  تاربهمی

اقعا دوستم داشته باشه من حاضرم که باها  راه بیام. اما اگه آندریاپ و
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در ازدواجی و قدونید که من چه. میشاید این دفعه بخت یارم باشه

 ام دوستان.احساسی

 :در همان  حظه، هدیه به عکس واکنش داد

عزیزم  ی زردنبو رو ببین! کاا  خوشگ  شده مانا؟اه  سره -عوق! اه -

 .باختی! شبیه  یرمردا شدهقلبت رو باختی عقلت رو که ن

 :مانا با خنده معترضانه نوشت

ده ور خیلی هم خوشگ  شده! تازه کمال همنشین اثر کرعه! برو اون -

 .کم داره عقلش سر جا  میاد. من که امیدوارم -گلکم. کم

 :معصومه نیز نوشته بود

ی ی تمام عیار ندارم و شت! درسته من دل خوشی از این خودشیفته -

 .دونم آدم شده باشهشی شده! با این وجود بعید میچه کرا

 :مانا نوشت

 !و ی برای من جذاب شده -

 :ها، چنین  اسخی گرفتی آنبالفاصله از همه

وز تو تره؟... من هنرسه!... یعنی از کریس هم جذاببه  ای کریس نمی -

ای داشت! کف اون یک باریم که گوشی رو روم قطع کرد.  عنتی چه  هاه

دونه حداق  صدایی! به قول مبینا هارتم اکلیلی شد... مانا که قدر نمیچه 

... ما  اشیم بریم آ مان کریس رو برداریم بیاریم  یش خودمون. واال!

 . هاَش بریتیش بود نه؟ من که تا حاال نشنیدم. اینم شانس منه
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ژ  چنین جمالتی خنده و  بخند را از  بان درشت مانا که حال سرخی رُ

رن  باخته بود، زدود. حسی که آن  حظه داشت، مملو از حس  اندکی

ریس، کهای آندریاپ افتاد. یاد آن که اندوه و غم بود. دوباره، یاد حرف

 توانست  یش برود؟ قاچاقتوانست چه خالفکاری باشد. تا چه حد میمی

 اعضای بدن؟! از تبهکاری چون او چنین چیزی بعید بود؟

 : بخند نوشتداد و با نفسی عمیق آرام و بیمانا آب دهانش را قور  

زی که ها! از کریس بکشید بیرون! بچش رو  یدا کرد. تموم شد! چیبچه -

 گناه کم چیزی نیست ها!عوض نشده جنایتکار بودنشه. کشتن آدمای بی

ل من اگه به خاطر امنیت خانوادم و بعداً به خاطر  وسی نبود صد سا

 .ردمکسیاه هم باها  همکاری نمی

ها را از نظر گذراند و در نهایت سشس با یک نگاه سریع، واکنش آن

 :نوشت

هم  بینم. کریس برگشته برزی  و دیگهمن خودم رو کنار آندریاپ می -

 ... یدا  نمیشه

 :گونه خاتمه دادبا نزدیک شدن آندریاپ  یامش را این

  س بیاین دیگه دربار  صحبت نکنیم. فعال خدافظ. -

ه برا خامو  کرد و موبایلش را درون کیفش انداخت.  بخندی اینترنتش 

اپ روی آندریاپ  اشید و سعی کرد، اندوه را از نگاهش بزداید. آندری

ا سینی مانا را  یش روی او گذاشت و خود، مقابلش نشست. سینی خود ر

 :ای تیره گذاشت و گفتروی آن میز شیشه
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 کردن؟نگاه میدونی امروز چند نفر با تعاب به شا ت می -

 :درنگش را گشود و  اسخ دامانا روکش آ ومینیومی ظرف  الستیکی و بی

 .من دیگه عاد  کردم -

ا آندریاپ نیز روکش ظرفش را کنار زد و بعد، چنگال یک بار مصرفش ر

زو جی  الستیکی بیرون کشید. بوی  ذیذ  استای اششتز ه که از آن بسته

هایش کشید و آمد را به ریهب میترین غذاهای آ مان به حسامحبوب

 :گفت

م عد از تظاهرا  دو هزار و بیست و دو که توی ایران اتفاق افتاد و تماب -

ی دخترایی که به حااب اعتراض داشتن حرف زدن، تو جهان درباره

 جریان چیه؟ طرفدار دو تی که هنوز هم حااب داری؟

های فرمی و خو  نیمانا با مهربانی و صبوری، چنگا ش را در آن ماکارا

 :قیافه فرو کرد و گفت

ن نه برای طرفداری از حکومت، بلکه به خاطر اعتقادا  دینیم حااب م -

ه کنن. بعد از اون اتفاق دیگدارم آندریاپ. این دوتا با هم فرق می

کنه. نه کسی به ی خود  رو به دیگران تحمی  نمیهیچکس عقیده

کنه. بهشت ار موها  رو رها میکنه و نه کسی به اجباجبار حااب می

تی، اجباری تموم شده. من با انتخاب خودم فارق از قوانین مردهای دو 

 تصمیم به حااب گرفتم. حتی توی یک کشور دیگه مث  آ مان!

 وید:نگاه  رسشگر و منتظر آندریاپ، باعث شد مانا با صبوری بیشتری بگ

برا  عایب باشه که دین من اسالمه. باشه؟ یعنی من مسلمونم. شاید  -
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ها هم باید حااب داشته باشن. من زیاد بدونی و ی در حقیقت مسیحی

اطالعا  ندارم که بتونم با منبع موثق بهت بگم دقیقا چه کتابی رو 

بخونی و ی اگه یکم به کلیساها و تصاویر حضر  مریم دقت کنی 

 وشیده. های من میفهمی که اون هم چیزی شبیه به همین شالمی

وشش حضر  مریم کام  بوده آندریاپ. متوجهی؟ و من این رو هم  

های مسیحی واقعی وقتی وارد کلیسا میشن یه چیزی دونم که زنمی

ها هم  وشش دارن. این نشون میده اندازن و حتی راهبهروی سرشون می

 .ها هم هستحااب برای مسیحی

ول ت. مانا مشغنگریسآندریاپ اخم کرده بود و متفکر و متعاب به او می

 ا  را قور  داد. ابرو باالچشیدن طعم  استایش شد و آندریاپ  قمه

 :انداخت و گفت

 !کنن؟یعنی میگی این همه مسیحی دارن اشتباه می -

 :مانا دستش را جلوی دهانش گرفت و  اسخ داد

ب های قدرتمند یک سری از آداها نیست. فکر کنم مسیحیتقصیر اون -

دونستن به خاطر همین هم نقضش خودشون نمی مسیحیت رو به نفع

  کردن. این باعث شده مردم دچار اشتباه بشن و این رو تا امروز حم

 !کنن. مطمئن نیستم اما فکر کنم همین باشه

ای دیگر در ایش کشید و با مکث،  قمههآندریاپ زبانش را روی دندان

 :تی جدیدی بردارد گفکه  قمهکام گذاشت. مانا قب  از آن

ها خیلی مقدسه چون هم مادر حضر  حضر  مریم برای مسیحی -
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ی باالیی رسیده بود. اون مسیحه هم از نظر  اکدامنی و عفت به درجه

طوری  وشوند. من اینکرد و میخود  رو از مردها حفظ می

کنن دچار هایی که آزادانه رفتار میشناسمش!  س باز هم مسیحیمی

کنم. به من ربطی من بابتش سرزنششون نمیاشتباه شدن. هر چند که 

! هر کسی به شرط این که به کسی آسیب نزنه، حق داره هر طور نداره

 که دوست داره زندگی کنه.

نا ی  ر محبت و صبور ماا  را قور  داد و خیره به چهرهآندریاپ  قمه

 : رسید

 !باشه اما حداق  دیگه الزم نیست هر روز عباد  کنی -

 .ا  را قور  دادکرد و  قمه نرمی یمانا خنده

حبت خوام برای هزارمین بار دربار  صخدای من! باورم نمیشه که می -

 کنم. باور  میشه که به خاطر  توی مسابقا  برنده شدم؟

نگاه گیج و کناکاو آندریاپ را که دید، درب بطری آبش را گشود و 

 :ای از آن را نوشید. سشس گفتجرعه

خوام مرزهای مش یادم مونده باشه. آماده با  که میخب! امیدوارم ه -

ه این علم رو برا  جا به جا کنم آقای  یشر! منتظر بودم یک نفر باالخر

 .سوال رو ازم بشرسه

 :ای در دهانش گذاشت که مانا گفتآندریاپ با  بخندی کج،  قمه

ی چاکراهای بدن هم خونی، حتما دربارهتو که این همه کتاب می -

 خونی؟نی. اگرنه واقعا برا  متأسفم!  س تو چی میدومی
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 :آندریاپ نیشخندی زد و گفت

 .دونممن رو دست ننداز دختر ایرانی! معلومه که می -

 :مانا  بخند رضایتمندی زد و گفت

 ، دونی که انسان روی سرانتظار  رو داشتم. باشه!  س این رو می -

 .کرا دارهجای دیگه چا ها ، کف  ا  و چندصورتش، دست

ی دیگری برداشت که مانا با دمی عمیق و قلبی آندر در سکو   قمه

 :هیاان زده ادامه داد

 دونی که ما توی جهانمون چهار عنصرخب  س حتماً این رو هم می -

ی آرامش و نظم اصلی به اسم هوا، آب، آتش و خاک داریم که مایه

ین چهار عنصر طبیعت هستن. در واقع طبیعت خود  رو مدیون وجود ا

ها، قب  از خوام این رو بهت بگم که ما مسلموندونه. حاال میمی

ی یکی از همین هامون به وسیلهعبادتمون مشغول خیس کردن چاکراه

عناصر آرامش بخش، یعنی آب میشیم. بهش میگن وضو گرفتن! درست 

 گفتم؟ وضو؟ همینه دیگه؟

ندر خیره به آ -خیرهدچار شک شده بود،  "وضو"ی مانا که در ترجمه

های او بود، با مکث نگریست. آندریاپ که سخت مشغول فهمیدن گفته

 :گفت

 !تا حاال نشنیدم -

 :مانا با احساپ تردید و تفکر، کمی  ب بر  ب فشرد و بعد گفت

خب  س شاید همین باشه. به هر حال! ببین آندریاپ! ما با یکی از  -
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کشیم و این مون رو دست میترین عناصر طبیعت، چاکراهاآرامش بخش

یعنی چی؟ یعنی ما با وضو گرفتن به بدن خودمون، به روح خودمون یک 

دیم! تازه اگه آب نباشه مثال اگه آب قطع شده آرامش روانی و مثبت می

تونیم با خاک که یکی دیگه از همون عناصر باشه یا تمیز نباشه، می

چی میشه! منظورم دونم ترجمش آرامش بخش هستن... خدای من! نمی

دونم به آ مانی یا انگلیسی چی میشه ای از وضو گرفتنه که نمینوع دیگه

 و ی با خاک اناامش میدیم. مث  همون دست کشیدنه. متوجهی؟

 :آندریاپ با نگاهی  ر شک اما کناکاو و مشتاق سر تکان داد و گفت

 ادامه بده! -

جا به  زد. در جای خود مانا با خیا ی آسوده نفسش را بیرون داد و  بخند

 :جا شد و با همان هیاان زدگی گفت

این د ی  وضو گرفتن بود و ما تا وقتی که وضو نداشته باشیم  -

 تونیم نماز بخونیم. حاال یه چیز جا ب دیگه! خدای من به خاطرنمی

و آ ودگی احتما ی کف  ا، از ما خواسته که به جای کف  ا، روی  ا ر

و ری بهداشته! ضمناً وقتی وضو گرفتن طر مسئلهدست بکشیم. این به خا

سه بار در شبانه روز اناام میدی، خب مشخصه که بحث بهداشت و 

 .کنهنظافت اهمیت  یدا می

می از کای در کام خود نهاد تا نگاه آندر متفکرانه ریز شد و مانا،  قمه

 :ا  کمک بگیرد. آندریاپ  رسیدحافظه

ما نماز نخونی. به هر حال از فاید  بگیری ا وتونی ضوخب تو می -
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 .استفاده کردی

 :ا  را قور  داد. با خنده گفتمانا از تلفظ او، خندید و  قمه

قدر عاول نبا ! وضو، نه ضوو! فرصت بده تا ادامه بدم آندریاپ این -

هم  های علمیه که اگه بدونی حتی اگه مسلمونخود نماز سرشار از فایده

دونی؟ یعنی امیدوارم که  بته فکر کنم! مینباشی اناامش میدی. ا

 .کنمی  ناراها صحبت میبدونی. دارم درباره

 :آندریاپ باالفاصله با نیشخند گفت

 ! رانا، نه  نارا -

 :مانا با مکث خندید و گفت

ان دونی!  راناها فقط توی سه زمان توی کیهآره درسته. خب  س می -

ی بزرگی خیل -انرژی خیلیدونی که شام  یظاهر میشن آندریاپ. م

کنه، وقتی خورشید هایی؟ وقتی خورشید طلوع میهستن. چه زمان

کنه. طبق دستور وسط آسمونه و در نهایت وقتی که خورشید غروب می

بح، صخونیم. نماز ها از روز، زمانیه که ما نماز میخدای من، این موقع

نماز ظهر و  نماز ظهر و عصر و نماز شب و نیمه شب. اما خب معموال

 !طور نماز شب و نیمه شبخونیم. همینعصر رو بالفاصله بعد از هم می

 :ای جدید در دهان گذاشت و ادامه داد قمه

 ...حاال اگه -

 :ای کرد و دوباره گفتسرفه
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ی که ها، با همون چاکراهایفهمی که ما مسلمونحاال اگه دقت کنی می -

ا شون کردیم، در حضور  راناهبا یکی از عناصر آرامش بخش طبیعت  مس

ها دارن خونیم. این باعث میشه ما از انرژی عظیمی که اوننماز می

تونیم تری رو دریافت کنیم. ا بته ما میبرخوردار بشیم و انرژی مثبت

 ارن. بهموقع دیگه  راناها حضور ندیکم نمازمون رو دیرتر بخونیم اما اون

ه که برای نماز خوندن عاله خاطر همین هم هست که خدا دستور داد

 .خواد ما از این انرژی بهره ببریمکنیم! چون می

 سشس چشم از نگاه دقیق آندریاپ گرفت و به ظرفش نگاه کرد. در د ش

 گفت:

برای  قدر حرف زدم! انگار عقده شده بود روی د م که باالخرهوای چه -

 .یک نفر توضیحشون بدم

خورد، به تماشای آندریاپ ا میبه خود خندید و درحا ی که غذایش ر

ه چند نشست. آندر، در افکار خود غرق شده بود. مگر دین مانا، اسالم، ب

 گردد که این چنین بار علمی دارد؟ قصد کرد سوا ش راسال  یش برمی

بر زبان براند اما تصمیم گرفت که سکو  کند و خود  جویای  اسخ 

 .کشیدرخ دخترک ایرانی می ا  را بهگونه کمتر فقر اطالعاتیشود. این

 :ا  را قور  داد. گفتمانا غذایش را با چنگا ش هم زد و  قمه

آهان راستی! توی اون سه زمانی که گفتم، یه چیزی مث  موزیک یا  -

طور بگم؟ مث  یک اجازه از طرف خدا خونده میشه که بهش میگن هچ

ه نشه، ما اذان. فکر کنم همین رو بهش میگن! تا وقتی که اذان خوند
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اجازه نداریم نماز بخونیم و اون اذان تاریخ انقضا داره. اما هر سه موقع 

خوام بگم اینه که ساعت اذان هر شهر با تمدید میشه. چیزی که می

خاطر موقعیت  شهری دیگه و هر کشور با کشوری دیگه متفاوته و این به

کشورهای جغرافیاییشونه که باعث میشه مثال کشورهای شرقی دیرتر از 

 .غربی طلوع خورشید رو ببینن

 :کمی در ذهن خود حساب و کتاب کرد و سشس در دل گفت

ابا مهم بدیرتر یا زودتر؟ اطالعا  غلط ندم بگیره ضایعم کنه؟ و ش کن  -

 .کنه دیگهاینه که فرق می

 ی خود را تمام کرده بود، با همانآندریاپ که دیگر  استای اشتز ه

ی  شسی خود را گشود. با نهاد و درب نوشابه سکوتش به صند ی تکیه

ز ادانست مانا اشتباه کرده است و کشورهای شرقی زودتر که میوجود آن

های بینند، اما چیزی نگفت. مانا  بهکشورهای غربی طلوع خورشید را می

 :تر کشید و گفتا  را  ایینکاله کرمی

ی کز زمینه. جایخونیم، درست مرجهتی که ما به اون سمت نماز می -

جاست. کشور عربستان، شهر مکه و وسط ی خدا اونکه کعبه

ه بهای زیادی رو مسادا حرام! اون نقطه، دقیقا مرکز زمینه که انرژی

های سرتاسر ی مسلمونکنه. حاال فکر کن همهسمت خود  جذب می

 !ینجهان، با ترتیب اذان، به مرکز زمین سر خم کنن و نماز بخونن. بب

 .کرد با دستانش شک  و شمای  توضیحاتش را نشان دهدسعی 

 یش میاد که باعث میشه تمام اون  چرخشییه حا ت موجی و  -
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ی آب و هم ی چاکراها، هم به وسیلههای عظیمی که هم به واسطهانرژی

به خاطر  راناها توی وجودمون ذخیره کردیم، بچرخه و دوباره طبق 

رگرده. اون همه انرژی دوباره به به خودمون ب ی چرخشیهمون قائده

ترین گرده آندریاپ! تازه حرکت ساده هم یکی از معروفخودمون برمی

ها توی ورز  یوگاست چون خیلی آرامش بخشه. باعث میشه حرکت

ای که در طول روز جذب کردیم به سمت مرکز زمین از امواج مغناطیسی

 نوک سرمون استخراج بشه. عایبه نه؟

تواند فکر کند انست سخن بگوید یا نه. دوست داشت تا میدآندریاپ نمی

ه بو به ادعاهای مانا بیاندیشد. بسیار هوپ کرده بود که همین حاال 

د را هایی که در این باره  یدا میشی عمومی برود و تمام کتابکتابخانه

نش های مانا را دریابد. گویی، اشتیاق به جامطا عه کند تا صحت گفته

 .چن  میزد

ب ای دیگر از آمانا که سکو  آندر را دید، کمی مکث کرد و بعد جرعه

 :ا  نوشید. نم  بش را گرفت و گفتبطری

ها همه فواید علمی نماز بودن که تازه من مطمئنم خیلی بیشتر این -

کنم یادم نمیاد. مطمئنم که حداق  قدر فکر میهستن و ی االن هر چه

ها دستور داده که خدا به مسلمون بینی آندریاپ؟هفت مورد بود. می

ی معنوی هم داره نماز بخونن تا از این همه نعمت بهره ببرن. ا بته جنبه

کنه تر میتر و خا صتر و روحش رو  اککه مثال انسان رو به خدا نزدیک

ی علم صحبت کنیم. تو طرفدار علمی درسته؟ خیلی اما فعال بیا درباره
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 شدی چی گفتم؟ ساکتی آندریاپ! اصال متوجه

 :آندر  لکی زد و همزمان با نفس گرفتنش گفت

ها   یدا کنم. آره! فقط مشتاقم که یه منبع موثق برای تأیید حرف -

ر مطمئناً چندین قرن  یش این علوم هنوز درک نشده بودن  س دارم فک

 !طور عباد  اسالمی تو این همه با علم درگیرههکنم که چمی

ته یک نفر را برای جذب کردن به سوی خدایش یاف کهمانا خشنود از این

 :بود  بخند زد و گفت

ست. این دستور از طرف مردم یا  یامبر نیست آندریاپ. از طرف خدا -

ی ترین و قدرتمندترین موجود همه رستم عا مخدایی که من می

دونه که چند قرن دیگه چه علومی هستیه! اون حتی همین االن هم می

دونی چرا؟ چون خود  خلقشون به همشون واقفه. می دید میاد و 

ک و ها هنوز به اون درکرده. این علوم توی هستی وجود دارن فقط انسان

ا دانایی نرسیدن که بفهمنشون. مردم هزار و چهارصد سال  یش هم قطع

فتن هم گیدونستن که نماز چنین فوایدی داره و حتی اگه بهشون منمی

ش نرسیده بودن. به خاطر همین هم بود که فهمیدن چون به درکنمی

های معنوی و روحی نماز براشون بگه تا  یامبر سعی کرد از فایده

ماز ها به خاطر نزدیک شدن به خدا نماز بخونن. هنوز هم د ی  نمسلمون

 دونیم که خا ی ازخوندن نزدیکی به خداست اما حاال دیگه حداق  می

 .علم هم نیست

ست به سینه شد و غرق در فکر و اندیشه، به ظرف آندر با دمی عمیق د
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های های خود  و واکنشا  چشم دوخت. مانا راضی از حرفخا ی

ی او نشست. به راستی آندریاپ، ذوق کرد و در سکو ، به تماشای چهره

 !تر  کرده بودآن رن  سفید، عایب جذاب

خرج  قدر خرید مانا طول کشید و موقع نهار برای گفت و گو زمانآن

شدند و تر میکم، روزها کوتاه -کردند که حاال، ساعت چهار عصر بود. کم

های قضا توانست از این زمستان زیبا، برای گرفتن روزهاین یعنی مانا می

 !ا  استفاده کند. ا بته، نه حاالشده

آن  ه هم درهای زنانه داشت اما  باپ مردانفروشگاه اِچ اَند اِم، اغلب  باپ

که  د. آندریاپ بر خالف مانا، بسیار ساده  سند بود. به حدییافت میش

که آمد، بدون آنهرچه حتی در همان او ین مغازه به چشمش مناسب می

کرد ای در مغازه استراحت میداشت. مانا روی صند یآن را تن کند برمی

گذراند و آندریاپ، در میان های خریدشان را از نظر میو  الستیک

خورد. توجه مانا، به  الستیک کوچکی که  یراهنی می ها چرخرگال

 کرد جلب شد. آندر به او گفته بود که اینبنفش در آن خودنمایی می

کرد که دروغی  باپ را برای کالرا خریده است اما دخترک، حس می

 .بیش نیست. با این حال، به  بخندی کوتاه بسنده کرد و هیچ نگفت

 این یا این؟ -

کرد و به آندریاسی که با دو هودی مشکی و سبز  انی  مانا سر بلند

مقاب  او ایستاده بود نگریست.  بخند مهربانی به رویش  اشید و نگاهش 

. او که فرد خوبی برای نظرخواهی نبود و به را میان آن دو  باپ گرداند



 

 

 WWW.98IA3.IR 749 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

 توانست در انتخاب  باپ به کسی یاری برساند، آرام گفت:وجه نمی هیچ

 .دونمگله! نمیهر دو  خوش -

 .ها خیره شد و بعد دوباره به مانا چشم دوختآندر کمی به  باپ

 !قراره تو بخری  س کاری نکن که هر دو  رو بخوام -

هایش را به نمایش  بخند مانا به قدری کش آمد که اندکی از دندان

گذاشت. از روی صند ی برخاست و هودی مشکین رن  را از دستش 

ر به او که قصد داشت  سرک را در  باپ تصور گرفت. آندریاپ منتظ

 :کند خیره شد و مانا گفت

سازه اما از چون موها  رو سفید کردی مشکی تضاد خیلی خوبی می -

 ...ها این رن  داری. این سبزه هم با رن  چشم

با دیدن برچسب قیمتی که روی هودی سبز رن  بود، چشم درشت کرد 

 ید:. در دل نا ای گفتو هین کشیده

 !قدر گرونهچه -

طور که سعی داشت برچسب قیمت هودی مشکی را بیابد در د ش همان

 :بار دیگر نا ید

 !توروخدا ارزون با  -

دانست قیمت هودی مشکی هم چندان با آن یکی فاصله نداشت. مانا نمی

چه کند اما در نهایت تصمیم گرفت  ول خرج کند. خسیس نبود اما 

 .ریختاندیشید، محاسباتش به هم میماه می وقتی به معشیتش تا آخر
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 این مشکیه بهتره آندریاپ! -

ی هایی داشت.  س نگاهی به چهرهکرد، حدپآندر که مانا را کاو  می

 :ی مانا انداخت و بعد گفتگرفته

 کنی گرونه؟فکر می -

 مانا با تعاب به آندریاسی که فکر  را خوانده بود نگاه کرد و در

ها و   چرخید. سشس نفسش را بیرون داد و  الستیکهای سبزمردمک

 .چتر را برداشت

رام چیزی نه و ی به خاطر  و ی که از بازی گرفتم از خانوادم خواستم ب -

نفرستن و خودم هم به خاطر حس دینی که دارم نصف اون رو براشون 

 گیرم. انگار یه بارفرستادم. حس خیلی بدیه وقتی که ازشون  ول می

ه. جا با ایران کامال متفاوتهای اینهام چون قیمتوی دو  اونسنگین ر

کنم که  و م رو نگه دارم. خرید سیسمونی به خاطر همین هم سعی می

د. هام اضافه کری تو د برای کالرا هم به خرجبرای  وسی و خرید هدیه

 !اگه فقط یکم بیشتر  ول داشتم برام مهم نبود که این  باپ چنده

اندیشید، هودی سبز را در های او میطور که به حرفنآندریاپ هما

 .ا  بازگرداند و به همراه آن یکی، به سمت فروشنده رفتجای قبلی

 کنی؟ مگه نویسنده نیستی؟چرا کار نمی -

 :مانا آهی کشید و ناامیدانه گفت

توی ایران نویسندگی راه درآمد خوبی نیست. مردم زیاد کتاب  -

نویسم چون این تنها چیزیه که اعصابم رو آروم خرن. من فقط مینمی
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تونم بنویسم چون هم ای نمیهای دیگهکنه. به جز فارسی به زبانمی

 نویسم متفاوته.کنه هم با سبکی که من میکارم رو سخت می

ا  را به دست مرد میانسال فروشنده سشرد و صدای کار  بانکی

 :آندریاپ را این چنین شنید

ی  یدا ال  کن که بتونی بعد از فارغ ا تحصیلیت کار خوبقدر ت س اون -

 .کنی

ت. مانا به روی او  بخند زد و  الستیک هودی را از دست فروشنده گرف

 :آن را سمت آندریاپ دراز کرد و گفت

 !هدفم همینه! کریسمس مبارک -

و اآندریاپ  بخندی دندان نما زد و با چشمکی کوتاه،  الستیک را از 

 .گرفت

نا ، سراناام بند آمد. هوا به قدری  اک و خا ص شده بود که ماباران

آمد زیر آن قدم نزند. حس خوبی که از استشمام آن هوا به حیفش می

وجود  سرازیر میشد مانند حس ح  شدن در آغو   در ،  ذ  

 !بخش و توصیف نا ذیر بود. مملو از آرامش و سبک با ی

ا  قرار داد ستیک هودیکه چتر  را درون  الآندریاپ  س از آن

 :گفت

 !ی منامشب بیا خونه -

داشت چشم دوخت و بعد از مانا متعاب به او که در کنار  قدم برمی

 :کمی مکث  رسید
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 چرا؟ -

 :در دل ادامه داد

بچه تو ناف آ مان بزرگ شده حتما چون باها  صمیمی شدم فکر  -

صی بهش گفتم؟ نکنه شب تو د چیز خاتونه بهم نزدیک بشه. کنه میمی

 خدا رحم کنه.

 :آندر او را به سمت ایستگاه مترو هدایت کرد و گفت

ردمِ متصمیم گرفتم تو رو با دنیای خیا ی خودم آشنا کنم. جایی که  -

 .کننهای شکسشیر تو  زندگی مینمایشنامه

 :مانا سکو  کرد و از خود  رسید

 .زنَستاین معادل همون یه طوطی دارم رو ایی می -

 :در مشغول خرید بلیط شد و مانا با دود ی گفتآن

. کنم کافی باشه آندریاپ. حقیقتش خیلی خستمبرای امروز فکر می -

 .ی خودمخوام زودتر برم خونهمی

با  وآندر نفسی گرفت و بازدمش را با شد  بیرون داد. سمت مانا چرخید 

 :هایش گفتباال انداختن شانه

 کنی! درسته؟می هر طور راحتی. سال نو جبران -

 :مانا خیره به  بخند آرام آندریاپ با تردید سر تکان داد و گفت

 !باشه -

تر و وسای  ها شلوغشدند، خیابانتر میهر چه به شب سال نو نزدیک
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شدند. مانا و آندریاپ از کمبود جا میان قطار .تر مینقلیه  ر ازدحام

ی، تعادل خود را حفظ های  الستیکایستاده بودند و با گرفتن دستگیره

کرد به خاطر نگاه سنگین و کردند. مانا سر   ایین بود و سعی میمی

ی آندریاپ، به خنده نیوفتد. اما در نهایت طاقت از کف برون داد و خیره

 .ای کرد که  بخند آندریاپ کش آمدتک خنده

 !به من نگاه نکن -

سته و بعضاً های خآندریاپ تاب آرامی خورد و نگاهش را روی چهره

 :بشا  اطرافش انداخت. دوباره به مانا نگریست و گفت

 ! س به کاا نگاه کنم؟ اون دخترِ خوبه؟ -

کی ی او را گرفت و به دختری که با رژ بنفش، موهای مشمانا رد اشاره

 کرد چشم دوخت. با مکث خت و  ا توی بلند چرمی با موبایلش کار می

 :با خنده معترض گفتاز او روی گرفت و به آندر داد. 

ه. مگه اگه امروز رو حساب نکنیم فقط چهار روز دیگه تا سال نو موند -

 خوای خود  رو بهم ثابت کنی؟نمی

 :آندریاپ با نیشخند به مانا چشم دوخت و گفت

 .کردم. تو اعتراض کردیمن که داشتم فقط تو رو نگاه می -

سکو ، با  بخند به نگاه مانا  اسخی برای او نیافت. از همین رو تنها در 

ی ی خود ، دربارهکرد. دربارهتر فکر میآندریاپ خیره شد. باید جدی

که این چنین زود ی احساساتشان. دخترک، از اینآندریاپ، درباره

نشاند که اندک محبتی، مهر بر د ش میوابسته میشد بیزار بود. از این
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ود را در قفس حبس ی خجنبهکرد قلب بیتنفر داشت. بارها سعی می

کند اما باز هم طبق معمول کسی  یدا میشد که شاه کلید داشته باشد. 

یک ماه و دو ماه که سه  است، حتی اگر دو روز هم با فردی بیش از حد 

گذراند، دچار وابستگی احساسی میشد. گاهی حتی معمول وقت می

این  داد.احساپ مهر و عالقه هم نداشت اما وابستگی، کار دستش می

برد. دست خود  برای اطرافیانش قاب  درک نبود اما خود ، رنج می

کرد. حال چه بسا که با غ  می -نبود. در ذاتش، وابستگی زودهنگام غ 

آندریاپ، هفتاد و دو ساعت شبانه روز وقت گذراند و  س از آن هم، تا 

 .امروز دوستی کرد

نمانده بود که ی مانا چیزی تا رسیدنشان به ایستگاه نزدیک خانه

 :آندریاپ گفت

 !خوام یه سوال بشرسممی -

 حن جدی او، مانا را از افکار  بیرون کشید. منتظر به آندریاپ 

 :نگریست که آندر با اخمی ظریف گفت

 .کنیماین آخرین باریه که دربار  صحبت می -

 ماداند. ای استیو و متیو بشرسد شاید که او چیزی بقصد کرد از مانا درباره

 .در همان  حظه موبایلش زن  خورد و نام زپ، روی آن چشمک زد

 :ی مانا انداخت و بعد، تماپ دوستش را  اسخ گفتنیم نگاهی به چهره

 !بگو -

 :زپ گفت
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 !آم... یه چیزی  یدا کردم که شاید به درد  بخوره -

 :آندر با تعل  و درن  گفت

 .رسمی دیگه میچند دقیقه -

 :انای شکاک با کناکاوی  رسیدتماپ را قطع کرد که م

 خبر خو  بهت رسیده؟ -

ین ارد. از حواپ سر تکان داد که ناگه راز بزرگش را به یاد آوآندر ابتدا بی

طور که رو سریع  بخند  را جمع کرد و با تک سرفه، جدی شد. همان

 :دزدید گفتنگاهش را می

 !نه -

 :گفتتر شد. اخم به ابرو نشاند و با جدیت مانا مشکوک

ی رو کنی من تا حاال نفهمیدم که داری یه چیزآندریاپ! اگه فکر می -

سم کنی کامالً در اشتباهی! هنوز جریان اون رازی که قاز من مخفی می

 .تونی بهم بگی رو فرامو  نکردمخوردی نمی

های مترو حرف، به انعکاپ تصویر خود  در شیشهآندر سکو  کرد و بی

 :گفت چشم دوخت. مانا مصرانه

 خواستی بشرسی؟چی می -

 :آندریاپ با مکث تکانی در جایش خورد و  اسخ گفت

 !هیچی -

 :مانا تشر زد
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زپ چه خبری بهت داده که حاال از  رسیدن سوا ت هم  شیمون  -

 !شدی؟ قضیه چیه آندریاپ؟ حرف بزن

ر سکو  و اخم آندریاپ، حرص مانا را قلقلک داد. عصبی اخمش را بیشت

 :کرد و گفت

که دوستم چیز مهمی رو ازم مخفی کنه متنفرم! عصبانیم از این -

 !کنهمی

 :آندریاپ با خستگی نوچ کرد و گفت 

 !تر بدونی برای خود  بهترهقدر کمدست بردار مانا! هر چه -

 :هوا  رسیدمانا بی

 ی همون دشمن جدید کریسه. نیست؟قضیه -

یید و ه داد. مانا که تاآندر کالفه  وفی کشید و به نگاه دزدیدنش ادام

، نگرانی تکذیب او را ندید، بنا را بر تایید گذاشت. به همین سبب اندوه و

که آندریاپ هنوز با چنین به سرعت جای خشمش را گرفتند. از این

و  کرد دل آشوبه گرفت. با همین حال، آراممسائلی دست و  ناه نرم می

 :سرزنشگر گفت

وی تکریس فکر نکنم چون ممکنه من رو آندریاپ! تو به من گفتی به  -

 .یدردسر بندازه! حاال خود  رو ببین! این مد  مدام  یگیر کریس بود

 !من  یگیر  نیستم -

کنی که به اون مربوط هستی! تو داری رازی رو از من  نهون می -
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خیا ش شو! خود  رو توی دردسر کنم بیمیشه... آندریاپ! خواهش می

طور که خود  بهم گفتی، نا  درگیر نشو! همونننداز! با کریس و دشم

کال فراموشش کن! فرامو  کن  در  چه وصیتی کرده! فرامو  کن یه 

 !روزی دغدغَت کریس بوده

 :و گفتآندر با اخمی از آشفتگی به مانا نگریست. خیره در نگاه د وا س ا

 .به زودی! باشه؟ قول میدم خیلی زود تموم بشه -

 :گفت مانای نگران بالفاصله

دنش به چه قیمتی؟! اگه آسیب ببینی چی؟ یا حتی بدتر! اگه تموم ش -

با کشته شدنت همراه باشه چی آندریاپ؟ آندر! کریس شاید به خاطر 

کنه خانوادشم و تحت حفاظتشم، کاری با تو نداشته منی که ادعا می

ی ها براشون مهم نیست که تو کطور نیستن! اونا  اینهباشه اما دشمن

فهمی؟ اگه توی کارشون سرک تی و چه نسبتی با من داری. میهس

دارن! یکم به حرف من فکر کن بکشی تو رو از سر راهشون برمی

 !آندریاپ! فکر کن

جلب  ها را به خودصدای ملتمسانه و دل نگران مانا، توجه بعضی از نگاه

 زند اما قطع به یقین، این زوجدانستند از چه کسی حرف میکرد. نمی

ه آن کتفاوتی تنها حسی بود جوان در خطر افتاده بودند. با این حال، بی

اه هایش در چهره و نگ حظه داشتند. مانا به دنبال ردی از تأثیر حرف

اپ گشت که قطار ایستاد و دخترک را به مقصد رساند. آندریآندریاپ می

 :که سر   ایین بود و اخم داشت نفس عمیقی کشید و گفت
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 !ینمتبفردا می -

 :مانا نا ید

 !آندریاپ -

 :آندر اخم باز کرد و  بخند زد. با آرامش گفت

 .کنهبرو! االن قطار حرکت می -

دختر جوان، با خستگی و دل آشوبگی، نفس گرفت و  الستیک کا شنش 

عد، برا در دستش جا به جا کرد. با مکث سری برای آندریاپ تکان داد و 

ه، به آندریاپ خیر -چرخید و خیره حرف از قطار خارج شد. سمت آنبی

بسته  نگریست.  بخند تلخی زد که آندر نیز به رویش  بخند زد و بعد، با

 .شدن درب و حرکت قطار، از نظر   نهان گشت

د داره؟ هنوز چنخدایا! این چه مصیبتیه که دست از سرمون برنمی -

 .روزه که به آرامش رسیدیم

 نشنید.اما هرچه صبر کرد،  اسخ خدایش را 

*** 

بیست و هشتم دسامبر، روزی بود که مانا به هیچ وجه من ا وجوه 

ی بیرون رفتن نداشت. د ش هوپ کرده بود فیلم ببیند و تا حوصله

 خوابی عایبی به جانش رخنه کرده بود که مدام،تواند بخوابد. بیمی

کرد. اما داشتن دوستانی مانند کالرا و های او را سنگین می لک

 .دادای را به او نمیاپ، چنین اجازهآندری
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 !باشه کالرا دست از سرم بردار -

 :تر  تو را از روی او کشید و گفتکالرا محکم

قدر این ساعت دو ظهره! از صبح این چهلمین باریه که میگی باشه. مانا -

 !خوابیدی که صورتت ورم کرده. بلند شو

 :تر گرفت و غر زدمانا  تو را سفت

 !زندگی نداری کالرا؟ برو دنبال کار  مگه خود  -

 :کالرا با حرص  تو را روی او  ر  کرد و دست به کمر نهاد. داد زد

وئه. ی ز و کرال رو  یش بردم بقیش مال تمانا افخمی من نصف  روژه -

نوز سه روز دیگه تا سال نو مونده هنوز تمومش نکردیم. تی  عوضی هم ه

 !برنگشته! بلند شو مانا

 :زد ی جر و بحث نداشت. کالرا بلندتر دادچ نگفت چرا که حوصلهمانا هی

 !طور از این دختر تنب  خوشت میاد؟هآندریاپ! تو چ -

 :مانا بلند غر زد

 !داد نزن دختر -

 :سشس زیر  ب به فارسی غرید

 !زنه. اَهصدا  رو انداخته  س کَلَش هی داد می -

 لویزیون نشسته بود وتفاو  به دعوای آن دو،  ای تیآندریاپ که ب

 ی درب اتاق مانا کرد ودید، نیم نگاهی حوا هسینمایی جدید  را می

 :فتگبعد، دوباره روی گرداند. کالرا برای چندمین بار  تو را کشید و 
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مام اومدی. و ی تدیروز روز سوم کریسمس بود و تو باید  یش من می -

ری ام این بار سه نفخوروز  رو با آندریاپ گذروندی. حاال که از  می

خوای بخوابی؟ مگه من دوستت نیستم ای و میبریم بیرون خسته

 !برمعوضی؟ بلند شو وگرنه  پ تا ت رو با خودم می

 ا که بامانا عصبی  تو را رها کرد و نیم خیز شد. با تهدید خطاب به کالر

 :اخم کنار تخت ایستاده بود غرید

 !کشمتاگه بهش دست بزنی می -

 سیاه  وست،  تو را روی تخت  ر  کرد و ابرو باال انداخت.کالرای 

 :درحا ی که قصد داشت حرص مانا را به جریان بیاندازد گفت

 !کنیمامتحان می -

 ی کوچکی برایهایشان، چون کودکان بر سر چنین مسئلههر دو با نگاه

کشیدند که صدای آندریاپ، توجهشان را جلب یکدیگر خط و نشان می

 .کرد

ام ر زمان که به صلح رسیدین بهم زن  بزنین. من بیرون کاری بره -

 . یش اومده

سته بمانا و کالرا نگاهشان را به سمت درب اتاق هدایت کردند که صدای 

ی که شدن درب واحد، نشان از خروج آندریاپ داد! مانا به یک باره، گوی

به ای ناراضی و مضطرب اند، چهرههیچکدام از دقای   یش طی نشده

 :خود گرفت و خیره به کالرای اخم آ ود نا ید

دیدی کالرا؟ دیشب که بهت گفتم! داره یه چیزی رو از من مخفی  -
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 .کنهمی

ی دوستش دید، با تأسف روی تخت کالرا که  ریشانی را در قاب چهره

 :نشست و گفت

طوری از حقیقت فاصله خوام خیا ت رو راحت کنم و ی اینمی -

د اپ مرد تنوع طلب و خو  گذرونیه مانا. ما فقط حدوگیریم. آندریمی

تونه شناسیمش! شاید خداباور شده باشه اما نمیبیست روزه که می

کرده دست ی کارهایی که تمام عمر  میقدر زود و ناگهانی از همهاین

ود  تونه به تو نزدیک بشه  س شاید یه راه چاره برای خبکشه. اون نمی

 هر  سر اپ همین هم انتظار میره. نه تنها اون، بلکه یدا کرده. از آندری

 .بینیجا میای که ایندیگه

ز دانست که جریان، کامال متفاو  از تصور کالراست. او که امانا می

های دردسرساز  اطالع نداشت. چطور برایش توضیح کریس و داستان

دوستش  شود کهداد که راز آندریاپ، به یک تبهکار برزیلی مربوط میمی

 !را درگیر نکرده باشد؟ نمیشد

ن من آره حق با توئه! من هم انتظار ندارم که خیلی زود به سمت دی -

زم اجذب بشه اما اگه دوستم داره  س باید بهم وفادار باشه! چیزی رو 

 !مخفی نکنه

کالرا  بخند آرامی به رویش  اشید و دستش را گرفت. مکثی کرد و 

 : رسید

 عاشقش شدی؟ -
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 :جان افتاد. نگاهش را به طرح  تو داد و گفتای بیبه تک خنده مانا

جهش های قبلیم متواگه یه روزی عاشق بشم از روی تفاوتش با تاربه -

 میشم. حسی که من به آندریاپ دارم تکراریه. بارها و بارها تاربش

ول کم اکردم. من فقط... کالرا اون بازی من رو به آندریاپ وابسته کرد. 

. شتر شدهما به مرور، تا االن که تقریبا بیست روز گذشته بیشتر و بیبود ا

زنیم به هایی که میکنم. به حرفاالن هر  حظه به آندر فکر می

های مختلف برای خودم ها آیندمون رو با داستانشخصیتش! بعضی وقت

کنم. فکر نکردن به اون خیلی سخت شده! همیشه همینه! تصور می

های آندریاپ رسم. برای همین از  نهان کاریقطه میهمیشه به همین ن

 !ترسم که از دستش بدمترسم! میمی

ای کند. خود  دانست چه توصیهکالرا نفسی گرفت و سکو  کرد. نمی

تر ادامه تر و اندوهگیند ش را به کسی باخته بود که اصال نبود! مانا آرام

 :داد

رده. کحداق  این رو ثابت  چیزی که جدیده اینه که اون دوستم داره. -

دونم شاید چند وقت دیگه حسم تغییر  یدا کنه و عاشقش بشم. نمی

ه بار نوبت من باشه که خوشحال باشم. شاید این دفعکالرا! شاید این

 !خوام به خودمون یه شانس بدمانتخابم درست باشه! می

 .تر کردکالرا سر تکان داد و  بخند  را دوستانه

 .کنممیمنم حمایتت  -

 :مانا به رویش  بخند زد که کالرا ادامه داد
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 .شو تا بریم بیرون حاال بلند -

ای ههنوز سخنش تمام نشده بود که زن  درب به صدا درآمد. مانا با خند

 :حوصله نا یدبی

 !خیال بیرون رفتن بشیدکنم فقط همین امروز بیخواهش می -

رفت تا به سمت درب میطور که به کالرا از روی تخت برخاست. همان

 :گمانش، آن را برای آندریاپ بگشاید گفت

 !راه فراری نیست -

ه او بآرام درب را گشود و با  بخند به آندریاپ نگریست که ناگه، ذهنش 

 !تشر زد که موهای آندریاپ، فرفری و مشکی نیستند

 !سالم -

 نگاه می یره به اوخ-کالرا، با زبان بند آمده و قلب ایستاده، تنها خیره

کرد. در سر ، غوغا و در قلبش، هیاهو به  ا بود. شوکه و مبهو ، 

 .ی درب را رها کرد که دستش کنار بدنش افتاددستگیره

 !تی  -

 :ی جوان و کارمندشان، آقای مارینو گفتتی  خطاب به همسایه

 !ممنونم -

 :ا ، تی  را رها کرد و گفتآقای مارینو با همان کت و شلوار رسمی

 روبه راهی؟ -

 :تی  سر تکان داد که مارینو نفسی گرفت و گفت
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 .خوبه. اگه کمک خواستی بهم زن  بزن! امروز کار زیادی ندارم -

شد و  تی  به او  بخند زد و دوباره تشکر کرد که مارینو، سوار آسانسور

 .تر رساندخود را به یک طبقه  ایین

 میشه کمکم کنی بیام داخ ؟ -

ی اشک قدر از  شت آن الیهک خارج نشده بود. آنکالرا هنوز از شو

 :گفت ی او ماند که سراناام، مانا متعاب از اتاق خارج شد ومزاحم خیره

 کالرا؟ -

ی تی ، مانا هم در شوک و بهت فرو رفت. تی  با دیدن قامت رنایده

 :نگاهش را از سر تا  ای مانا گذراند و با  بخند گفت

دیدمت تا ریاپ رو باور کنه؟ باید خودم میهای آندتونه حرفکی می -

 !باورم میشد سا می

 .قطره اشکی از چشم کالرا چکید که او را از بهت خارج ساخت

 !کالرا واقعا به کمکت احتیاج دارم -

ای که یکالرا دستشاچه و سریع زیر بازوی تی  را گرفت و او را با هر سخت

 :  کرد و گفتبود روی مب  نشاند. تی  نفسش را با درد فو

 !حاال بهتر شد -

 :جان با بغض گفتکالرا با  حنی  رزان و بی

 درد داری؟ -

تی  که زخم  بش خشک شده بود در میان آن کا شن حامی مشکین 
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 :گفت

 !بهترم -

دانست چه نمی روی او نشست.آرام جلو رفت و روی مب  روبه -مانا آرام

ب او  را نگاهش را از زخم بگوید. در یک خالء کالمی فرو رفته بود. کال

 :گرفت و گفت

رو  باید بابت این که تصادف به حدی شدید نبوده که جایی از بدنت -

 .بشکنه خدای مسیح رو شکر کنیم

 گن  به مانا نگاهش را به کالرا داد. تصادف؟! کالرای بیچاره! تی  گیج و

 :کالرا نگریست و سشس گفت

 تصادف؟ -

 را هیچی او، متوجه شد کالد که با نگاه خیرهنگاه  رسشگر  را به مانا دا

 :داند. از همین رو بالفاصله گفتنمی

ه و آره تصادف! حق با توئه باید شکر بگیم. من فقط بدنم درد دار -

 .تونم راحت راه برمنمی

که سراناام، آندریاپ نیز سکو  سنگینی میانشان حاکم شد تا آن

تر از مانا و ما واکنشش، کم شد بازگشت. او هم از دیدن تی  جا خورد ا

ی کشید همین روزها  سرک مو فرفرکالرا بود. گویی که انتظار  را می

دو  هایشان دیگر مانند قب  خصمانه نبود. هرنیز رخ نمایان کند. نگاه

دانستند که سر و کله زدن با آن، تنها برای حفاظت از چیزی را می

 .دوستانشان بود
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 !ب  از این که کمکت کنم داشتی میمردیکه بهتری! قمث  این -

 :تی  نیشخند زد و گفت

 خوای بشنوی؟ممنون آندریاپ  یشر! این رو می -

 :آندر  بخند زد و به مب  تکیه نهاد. ابرو باال انداخت و گفت

 یکی بدهکاری! -

 :کالرا آرام زمزمه کرد

 !منتظر  بودم -

سر  ته بود رسید. تی ا ، تنها به گو  تی  که در کنار او نشسو زمزمه

 ای و غمگین کالرا نگریست. کمی در نگاهشهای قهوهچرخاند و به چشم

ای این سو آن سو کرد و در نهایت، با  بخند سر  ایین انداخت. دقیقه

ز او ای را با آندریاپ در میان بگذارد، ابعد، تی  که قصد داشت مسئله

ندریاپ را از ی خود ، کمکش کند. نگاهش، آخواست که تا خانه

 در حال ای مهم با خبر کرد و مانا را نیز به شک انداخت. کالرا امامسئله

ی خواست که همراه تی  باشد و از سویو هوای دیگری بود. از سویی می

خواست این چنین واضح دیگر، دچار یک غرور دخترانه شده بود. نمی

و ا. این تصمیم کردا  را به او نشان دهد. باید کمی هم دوری میعالقه

 !بود

 :آندریاپ تی  را روی تختش نشاند و گفت

 !این یکی رو هم حساب کن -
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 ا  را از حا ت دردناک خود خارج کرد و با بیرونتفاو  چهرهتی  بی

 :دادن نفسش گفت

خوام چیز قدر بچه نبا ! االن میکنم آندر. اینیه روز جبران می -

 .مهمی رو بهت بگم

را از  بش زدود و جدی شد. روی صند ی مشکی آندریاپ نیشخند  

 :کامشیوتر نشست و دست به سینه گفت

 !شنوممی -

 :تی  نفس عمیقی کشید و گفت

 کنه؟دونی که  لیس داره علیه کریس مدرک جمع میمی -

 :ا  را  رسیدآندریاپ چشم ریز کرد و باالخره، سوال همیشگی

شناسی؟ طور میهچجا جا ب میشه تی ! تو کریس رو قضیه این -

 !سانسوریا کیه و چرا وارد زندگی مانا شدی؟

 !شناسی؟تو سانسوریا رو از کاا می -

 :آندر  وزخند زد و سکو  کرد که تی  با حرص گفت

کنی اون خطرناکه آندریاپ. خود  رو مقابلش قرار نده! هر کاری می -

 !فقط با سانسوریا درگیر نشو

 شناسی؟طور میهچ تو نگران خود  با ! کریس رو -

ا  برد. تی  دستی به صورتش کشید و انگشتانش را الی موهای فرفری

 :کمی  وست سر  را با کالفگی خاراند و بعد  اسخ داد
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ها رو فرامو  کن شناستش. اینشناسمش. سانسوریا میمن نمی -

 !آندریاپ! بذار حرفم رو بزنم

با  ونگریست. تی  آرام آندر نفسی گرفت و منتظر و جدی به تی ِ کالفه 

 :مکث گفت

ه استیو مرده! هم اون، هم  سر  هم زنش! اما وسای  ارتباطیش ب -

ای که علیه کریس داره، دست اون مردیه که بهم همراه اون  رونده

ون خوای به  رونده برسی باید با اشلیک کرد! ساسیا مو گارد! اگه می

 !ارتباط بگیری

ا  شنیده بود ی مرگ استیو و خانوادهبارهآندریاپ که روز قب  از زپ در

و حدسشان به اطمینان تبدی  شد، به اخمی کوچک بسنده کرد. ساسیا 

 مو گارد؟ همان مردی که آن شب اصرار داشت مانا را با خود ببرد و

 همین کار را هم کرد؟

 :تی  ادامه داد

ک ا بته! معلوم شد که یکی از افراد آناب  که اون شب نقش یک ت -

تیرانداز رو داشته جاسوپ کریس بوده! بعید نیست که ساسیا هم 

 .طور باشههمین

 :آندریاپ متفکر سر به طرفین تکان داد و گفت

آناب  این قدر احمق نبود که این همه جاسوپ دور و بر خود  داشته  -

باشه و نفهمه! یک نفر شاید و ی بیشتر... نه! ساسیا مو گارد نه جاسوسه 

کرد که بفهمیم طرف ماست. نه طوری باهامون رفتار مینه خائن! وگر
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 !نگاهش کامال دشمن ستیزانه بود. به تو شلیک کرد

 :تی  بالفاصله گفت

 !و ی نکشت -

این  اسخ آندریاپ را ساکت کرد. اما همچنان قانع نشده بود. 

های تی  اعتماد کند. چه معلوم که توانست چنین راحت به حرفنمی

نا د وقت کمی دیگر، از این می در سر نداشته باشد؟ آنای دوباره نقشه

اب  که مابور است دستورا  کسی به اسم سانسوریا را اطاعت کند! نه! ق

 .اعتماد نبود

شحال توانستند بیرون روند خوی بازگشت تی  نمیکه به بهانهمانا از این

شد. مشخص بود که کالرا هم دیگر حال و هوای بیرون رفتن ندارد. 

 !قرار بود، هم آرامفهمید. هم بیخترک، حال د ش را نمید

به  های  ی در  ی آندریاپ شروع شد و مانا را وادارانتهای روز، سوال

 . اسخ دادن کرد

ه خودم اگه مابوری که نماز بخونی،  س چرا دیروز ظهر نخوندی؟... اگ -

عد ای بتونم بهت دست بزنم؟... یعنی میگی واقعا دنیرو کنترل کنم، می

! از مرگ وجود داره؟ میمیریم و تازیه میشیم و دوباره زنده میشیم؟

ما  قدر داناست که از همه چیزتونی باور کنی؟... اگه خدا اینخود  می

ین هایی هستیم،  س چرا ما رو به اطور آدمهدونه ما چخبر داره و می

که چه  دونهدنیا آورده و بهشت و جهنم رو مشخص کرده؟! مگه اون نمی

 ا چیه؟هکار کسی آدم بدیه و چه کسی آدم خوب؟  س این
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هایش خواب که چشمهای او  شت سر هم ادامه داشتند و مانا، با آن یام

 .ها  اسخ نوشتخواستند، با صبر و حوصله برای تمام آنمی

توی شرایطی که من دارم، منظورم همون چند روز در ماهیه که هر  -

ماز خوندن و روزه گرفتن ممنوعه! د ی  علمیش دختری دچار  میشه، ن

دونم اما واقعا خداروشکر چون حتی تصور  هم سخته. فکر کن رو نمی

با این همه درد و عذاب نماز بخونی. من واقعا بابتش از خدا ممنونم... نه 

تونی! باز هم ممنوعه. همه چی خیلی آروم شروع میشه. آندریاپ نمی

طور که از اول ور بیشتر از اون... هموناول دست زدن و بعد به مر

قدری قدرتمند طوری این کار رو کرد؟ اونهخلقمون کرده. اون موقع چ

تونه اناامش بده. ضمناً هیچ کس اثر هست که هزاربار دیگه هم می

ای مطابقت نداره. خدایی که کس دیگهانگشتش با اثر انگشت هیچ

هایی خلق کنه قطعا قدر  این تونه این همه آدم رو با چنین ویژگیمی

تونم باور کنم چون من ها رو دوباره زنده کنه. آره من میرو داره که مرده

به قدرتش ایمان دارم. اون خداست!... اگه تو آدم بدی باشی و خدا بهت 

کنی که مدرکت چیه؟ تو بگه باید بری جهنم، چی میگی؟! اعتراض نمی

کنی که بری طوری قبول میخوای؟ یعنی همینیک مدرک موثق نمی

جهنم و عذاب بکشی؟ مسلمه که نه! یکی از دالی  این دنیا همینه. که تو 

کارهایی رو اناام بدی که ثبت بشن و بعد از مرگ مدرک باشن. ضمنا تو 

تونی توی زندگیت تصمیماتی بگیری که سرنوشتت رو تغییر بده. می

ب راهت عوض بشه و شاید نصف عمر  رو جهنمی باشی اما با یک انتخا
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 !تبدی  به آدم خوبی بشی. حاال متوجه شدی؟

گرفتند و مانا، ود میکم رن  فلسفه و علم به خ -های آندریاپ، کمسوال

 قدر عا م و مطلع نبود که بتواند به تمامشان  اسخ بدهد. هر چهآن

 .سشرددانست هم، به خود  میگفت و هر چه نمیدانست میمی

یدا هایی که میگم رو  کنم این کتابوی  یشنهاد میاگه خیلی کناکا -

ی ها رو با ترجمهشناسم که این کتابکنی و بخونی. یه فروشگاه می

 .فرستمفروشه. آدرسش رو برا  میانگلیسی می

یپ سشس، نام قرآن کریم و کتاب نهج ا بالغه را به انگلیسی برایش تا

 ی  سرک مغشو   رسشگرنمود و بعد از آن نیز، آدرپ فروشگاه را برا

به  که یک نفر راآمد. از اینکار خوشش میفرستاد. خوشحال بود! از این

گرفت. این در دانست درست است بکشاند، حس خوبی میسمتی که می

ر  ترین روز تاریخ عمکنار بازگشت تی ، تنها چیزی بود که کس  کننده

 .کردرا متفاو  می

ی ز و کرال شد، ی  رکاری  روژهجههای کالرا متومانا که طبق حرف

مسئو یت سنگینی را روی دو  خود احساپ کرد. فرصت بسیار کمی 

ای که تا سال نو برایشان باقی مانده بود، باعث میشد که بر خالف هو

ل نو د ش، آندریاپ را متقاعد کند که بیرون رفتن را به روز قب  از سا

ن می به کارهایش سر و ساماتوانست کگونه هم مانا میموکول کند. این

 .توانست برای تحقیقاتش وقت بگذارددهد و هم آندریاپ بیشتر می

سی و یکم بود. آخرین فرصت آندریاپ برای اثبا  خود  و آخرین 
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فرصت مانا برای فکر کردن و تصمیم گرفتن. فردا سال نو بود و روزی که 

ت ده و نیم که با داد. از همان صبح، ساعمانا باید به آندریاپ  اسخ می

کرختی از خواب برخاست، تا یک ساعت بعد  که مشغول سر و سامان 

اندیشید که ا  بود، با نیش باز به این میدادن به اوضاع خود  و خانه

داد  رسید، نشان میهایی که میآندریاپ امروز چه خواهد کرد. با سوال

 .، امیدوار کننده بودها فرو رفته است و این برای ماناکه در عمق آن کتاب

هایش کشید و خود  ا  که زن  خورد دست از تا کردن  باپگوشی

را روی تخت انداخت. به  شت چرخید و موبایلش را از شارژ کشید. 

 :سشس  اسخ گفت

 !ا و سالم -

 :زینب درحا ی که روی تخت دراز کشیده بود خطاب به مانی بلند گفت

اید فهمیدی وقتی تبلیغا  میاد بکم کن اون المصب رو! عه! هنوز ن -

 صدا  رو خفه کنی؟

 ها تن  شده بود، با خنده و  ذ  چشممانا که د ش برای این غر زدن

بست و گو  سشرد. صدای مانی که هنوز تا بم شدن فاصله داشت، این 

 .چنین برخاست

 !باتری کنترل تموم شده کم نمیشه -

 :از آن سو، صدای  در  با جدیت بلند شد

 ه من کنترل رو! تازه باتری انداختم چی میگی بچه؟بد -

بغض در گلوی مانا خانه بنا کرد! چه قدر د ش برای آن سر و صداها و 
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 !گفتگوها تن  شده بود

 ا و مانا؟ -

 :مانا بغضش را فرو خورد و با دمی  رزان گفت

 سالم! خوبین؟ -

 :زینب با د تنگی گفت

 ! زیبای خفته!زندگیمسالم عزیز د م! نفس زندگیم! میوه ی  -

ت محبتی که ناگهان مادر  نشان داد، بغض مانا را در این روزهای سخ

 :تر خندید و گفت ر تنش، شدیدتر کرد. با چشمانی

 بله؟ -

 خبر؟ بهتر شدی؟کنی؟ چهچیکار می -

ا  نشود. با صدا باال کشید که مادر  متوجه گریها  را طوری بیبینی

 :نفسی عمیق گفت

وبم. کالرا اومد  یشم کمک رسوند.  نج، شیش روز  یش آره خ -

 .کریسمس کنار هم بودیم. فردا هم سال نوئه

 :زینب بلند گفت

 !کمش کنین -

 : در مانا غر زد

 !کمه دیگه از این کمتر؟! مانی برو اون در رو ببند -

غرهای ریز   -ای کرد و از  ای کامشیوتر برخاست. با غرمانی نوچ کالفه
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گوید، درب اتاق زینب را بست و خود  متوجه میشد چه میکه تنها 

 :ا  بازگشت. زینب با خیا ی راحت گفتخود، دوباره  ای بازی

 به سالمتی! خیابونا شلوغه؟ -

ی آره خیلی! چند روز قب  که با کالرا رفتیم بیرون دو ساعت تو -

 قدر خسته کننده بود که کال برگشتیم خونه.ترافیک عالف شدیم. این

مین هحوصله نداشتیم ادامه بدیم منم حا م زیاد رو به راه نبود. دیگه 

 .دیگه

های  یچیده و گفت، سوالخواست حرفی از آندریاپ بزند. اگر مینمی

ی مادر  هم شروع میشد.  س تمام تال  خود را کرد که موشکافانه

 .زبان در کام نگاه دارد و رازدار خوبی برای خود باشد

 خب خو  بگذره. کی میای دوباره؟ آهان. خیله -

ردید توانست برای یک ساعت بعد هم برنامه بریزد، با تمانا که حتی نمی

 :گفت

و سامون رای بهمون دادن اون رو تموم کنم اوضاعم میام حاال. یه  روژه -

 .بدم میام

 موفق باشی عزیزم. من برم نماز بخونم. کار نداری؟ -

 !نه خدافظ -

ر ر ، آب دهانش را قور  داد و تماپ را قطع کرد. دبا خداحافظی ماد

 :دل خود نا ید
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 !منم د م براتون تن  شده -

 بخند تلخی زد و گوشی را روی تخت رها کرد. به مرتب کردن کمد 

هایش  ایین هایش ادامه داد که تکه  باپ کوچکی، از میان  باپ باپ

 ت انداخت و باهایی که در دست داشت را روی تخافتاد. متعاب،  باپ

خم و راست کردن کمر ، آن تکه  باپ کوچک صورتی را در دست 

توانست متعلق به یک ای، تنها میگرفت. چنین  باپ کوچک و دخترانه

بار شد نفر باشد. ناگه، دل مانا در جایش  غزید. د تنگی روی د تنگی تلن

 -هق ت وبار، آزادانه گریسو بغض، دوباره به گلویش ناخن کشید. اما این

 !هق کرد! قبال تا این حد دل نازک نبود

 وقدر به خاطر یک د تنگی ساده،  ای کمد زانو بغ  گرفته نفهمید چه

ا  برخاست، به کرد، اما هنگامی که صدای زن  گوشیگریه می

طور که تیشر  ا  را  اک کرد. همانچشمانش دست کشید و بینی

رف ود، بلند شد و گامی به طنازک  وسی را میان انگشتانش حبس کرده ب

 تخت برداشت. موبایلش را در دست گرفت و با یک سرفه و چند بار آب

 .دهان قور  دادن، صدایش را صاف کرد

 !بله آندریاپ؟ سالم -

ی ا  بود، با شنفتن صداآندر که مشغول نرمش دادن به  ای آسیب دیده

 :ی مانا گفتاندک گرفته

 خوبه؟یکم دیرتر میام. ساعت چهار  -

 :ی تخت نشست و با  بخند در ذهن گفتمانا  به
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 .بازم سالم نکرد -

 :سشس خطاب به آندریاپ  اسخ داد

 آره، خوبه! طوری شده؟ -

 :ا  گفتآندریاپ مکثی کرد و همزمان با بیرون دادن نفس حبس شده

رم از  راهه فقط یه مهمون برام اومده که مابونه، نه! همه چیز روبه -

 .م ذیرایی کن

ا   رسه میزد. چه میهمانی؟ چه ذهن مانا، حوا ی افکار منفی

  ای؟ د ش شور افتاده بود. حساد  و نگرانی، گریبانش را چن ذیرایی

زد و بیش از قب ، خاطر  را مغشو  کرد. نگاهش را حول اتاق 

 :ا  گرداند و آرام گفتساده

 .بینمتباشه  س... عصر می -

ا ای بر  ب راند و بعد، تماپ ر "بینمتیم "آندریاپ با  بخندی نرم 

هایش ادامه داد. ا  را روی میز گذاشت و به نرمشقطع کرد. گوشی

 ا  را بسناد. چندی  ای او بود تا شرایط بهبودی زشک، نگاهش خیره

ای که گذشت، آندر با نفسی عمیق خطاب به  زشک  یش رویش دقیقه

 :گفت

. سا  رو ادامه بدیم. من خوبمجدی میگم دیگه الزم نیست این جل -

 برای چی میای؟

ا  جا به جا کرد ا  را روی بینی زشک روی مب  نشست. عینک طبی

 :و بعد با خودکاری مخصوص چیزی روی تبلتش نوشت. جدی گفت
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ون عصا عقلی نکنی! تو چند روز اول اصرار داشتی بدتا مراقب باشم بی -

ی. یلی زود ویلچر رو رها کردراه بری و بعد هم که اوضاعت بدتر شد خ

  قدر خودسرانه عمتونی این ای تو تیر خورده آندریاپ متوجهی؟! نمی

 !ها  باز شدنکنی. یک بار بخیه

های  زشک جوانِ خو  سیما، شروع به راه توجه به سرزنشآندر بی

رفتن کرد. کمی که زیر نگاه سنگین  زشک قدم برداشت، سمت او 

 .رورانه دستانش را از هم گشودچرخید و با  بخندی مغ

ی اوضاعم نشه! تونم طوری راه برم که هیچکس متوجهبینی؟ میمی -

 .این یعنی جای نگرانی نیست

 :دکتر گاالفِر، با تأکید گفت

 !کنی درد داری آندریاپ. انکار نکنوقتی تمرین می -

آندریاپ نیشخندی زد و دست به سینه شد. سر  را کمی سمت 

ی هایش را باال کشید. ابروهای کشیدهن برد و مردمکا   ایییقه

 :ا  را باال نگاه داشت و با  بخند کاش گفتخرمایی

 تونی از صورتم بفهمی که درد دارم؟طور؟ میهاالن چ -

ی حق به جانب و ای به ژست و چهرهدکتر گاالفر نگاه طوالنی

مب  تک خودبرتربین آندریاپ انداخت و سشس، با دمی عمیق از روی 

ا  را از  ای ای مخملی برخاست. خم شد و کیف اداریی سورمهنفره

طور که سعی داشت تبلتش را در کیفش قرار دهد مب  بلند کرد. همان

 :گفت
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کنی و راه درست رو کنی داری کار درست رو میتو همیشه فکر می -

 .خوری آندریاپمیری. یه روز از همین اخالقت ضربه می

 ا  را گشود و دستانش را در دو جیب شلوار اسشر سینهآندر دست به 

ی چشمانش گرداند و با ا  فرو کرد. مردمک در کاسهخانگی مشکی

 :نیشخند گفت

 ها رو هم توی دانشگاه  زشکی یاد گرفتی؟این -

ی کت اسشر  گاالفر به او نزدیک شد و با دو انگشت یک دستش، دکمه

 :خ گفتا  را بست. در همان حین  اسطوسی

 .از تاربه یاد گرفتم -

ر دآندر سکو  کرد و به همان نگاه  یشینش ادامه داد.  زشک کیفش را 

پ تا دستش جا به جا کرد و دستش را به سمت او دراز نمود. نگاه آندریا

 :دست او  ایین کشیده شد و گاالفر گفت

ی ما آخرین قدر به خود  مطمئنی، چهارمین جلسهحاال که این -

 .ون میشه. امیدوارم دیگه نبینمتجلسَم

نه آندر مکثی کرد و بعد، با نیشخند دستش را در دست او گذاشت. مردا

 :فشرد و محکم گفت

 !طورمن هم همین -

با خروج دکترگاالفر از آ ارتمان آندریاپ،  سرک نگاهی به ساعت کرد و 

متوجه شد که تنها یک ربع دیگر تا ساعت چهار عصر زمان دارد. از 

ین رو، دستی به موهای سشیدِ استخوانی رنگش کشید و به سمت هم
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 .اتاقش گام برداشت

خواست به تر شده بود. د ش میمانا در زیبا نشان دادن خود حساپ

م به ای باشد که در کنار آندریاپ، زیباترین و موقرترین دختر عا گونه

 بلندتر ی یک سانتای، شاید به اندازها  ذرهنظر برسد. موهای فندقی

اند قدری هم نبود که بتودادند. آنشده بودند و  شت گردنش را آزار می

ا  را بشوشد و با کش ببندد.  س تصمیم گرفت یکی از هِدهای رنگی

 .ی آن از گردنش جدا کندموهای  شت سر  را، به واسطه

، ای رن  را بشوشد. بنابراینناگه به خیا ش زد که همان کا شن قهوه

ا ، روی آن هِد ایای تن کرد و مشغول تنظیم شال قهوهژاکت کرمی

ایش هایش کشید و ابروهبهمرن  شد.  س از آن، رُژ براق رن   بی به  

 هایش بکشد اما منصرف شد.را خط انداخت. قصد کرد ریملی هم به مژه

 .های زیباتری دارددر نظر  آمد که بدون آن، مژه

که دست آخر، آندریاپ تک  قدر در حاضر شدنش زمان صرف کردآن

ر نا، دچازنگی به او زد و نشان داد که  ایین آ ارتمان منتظر است. قلب ما

ی قرار و  رتشش، با عاله دست از وسواسش براهیاان و اضطراب شد. بی

ی مرتب بودن شال و هِد  برداشت و کا شنش را  وشید. کیف ساده

ا همان بتند،  -د. تندا  را برداشت و موبایلش را از شارژ کشیمشکی

بعد،  هیاانی که به جانش افتاده بود، ابتدا یک جرعه از شیرآب نوشید و

 .ا ، از آن خارج شد س از برداشتن کلید خانه

ا  ضرب گرفته آندر که روی فرمان چرم مشکی رن ِ کیا سورِنتوِ طوسی
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کرد چشم ای دیگر مشاجره میای که با گربهبود، کناکاوانه به گربه

 :ی مشکی گفتدوخت. در د ش خطاب به گربه

ه بحث بها اصال نباید دادم. بعضی وقتاگه من جای تو بودم ادامه نمی -

توجه عبور کن! این بیشتر کردن ادامه بدی. فقط  وزخند بزن و بی

 .آزار  میده

با دمی عمیق،  نفس زنان، کنار درب ماشین آندریاپ ایستاد و -مانا نفس

های د. آب دهانش را قور  داد و  بخندی صمیمی به  بخود را آرام کر

 :درشتش نشاند. درب را گشود و همزمان با نشستنش بشا  گفت

 !سالم -

بوی عطر ملیح گ  یاسش، به همراه صدای شاد ، باعث شد  سرک 

 :ندحواپ سر تکان دهد و زمزمه کها بردارد، بیکه چشم از گربهبدون آن

 !سالم -

ان دم، برو باال انداخت و رد نگاه او را دنبال کرد. هممانا متعاب یک ا

ی سهمگینی خورد که آندریاپ ی خاکستری ضربهی مشکی از گربهگربه

 :تشر زد

 بهت گفته بودم که ادامه نده! حاال راضی شدی؟ -

مانا با چشمانی درشت و گیج نگاهش را میان آندریاپ و دو گربه 

 :چرخاند. در دل گفت

 جا بوقم؟زنه! من اینها حرف میته با گربهدیوانه! نشس -
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 :ا  گرفت و گفتخنده

 !جامسالم! من این -

آندریاپ سر گرداند که چشمانش به جمال خندان مانا روشن شد. یکه 

 :ی کم جانی کرد و گفتخورده تک خنده

 !هی -

های مانا چرخاند و با نیش هایش را روی اجزای صور  و  باپمردمک

 :باز  گفت

دیه هاوه مانا افخمی! کا شن زیبایی داری! هر کسی که این رو بهت  -

 .داده خیلی خو  سلیقه بوده

 :مانا با  بخندی دندان نما  شت چشم نازک کرد و گفت

 قدر خودشیفته نباشیامیدوارم توی سال جدید یاد بگیری که این -

 !آندریاپ  یشر

 :درآورد و گفتآندر  بخند گشود و استار  زد. ماشین را به حرکت 

 .من فقط حقیقت رو میگم عزیزم -

ودی هبار، روی سمت آندریاپ چرخاند. با دیدن مانا دوباره خندید و این

 :مشکی او، با شعفی تصنعی گفت

ی هاوه! هر کسی که این هودی زیبا رو بهت داده واقعا الیق جایز -

 !هماهنگی و توازنه

نیشخند زد. فرمان را چرخاند ا  انداخت و آندریاپ نیم نگاهی به هودی
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 :و گفت

م و از اوه این رو میگی؟ این و یک هودی سبز دیگه رو من انتخاب کرد -

ق اون خواستم که از بینشون یکی رو انتخاب کنه.  س در واقع من الی

 !اون جایزم

 :مانا با خنده معترض چشم درشت کرد و گفت

 !آندریاپ -

اهی گذاشت، نیش باز کرد و نیم نگکه سر به سر او میآندر بشا  از این

 :ا  انداخت. شانه باال داد و گفتی دخترانهبه چهره

 مگه واقعیت همین نیست؟ -

ر مانا با تکان سری از تأسف،  شت چشم نازک کرد و روی برگرداند. د

 :ذهن گفت

 !کال وجود این  سر از کخ ساخته شده. کخ -

ه کداند اما سخت تال  کرد ی میهمان آندریاپ بکناکاو بود که درباره

دارد نزبان در کام نگاه دارد و هیچ نشرسد. عقیده داشت که به او ربطی 

کار گذاشت. بنابراین، به سکوتی توأم با افا ، راحتش نمیاما کناکاوی

ک سو، درهم ریخته، بسنده کرد. آندریاپ نیز مشغول افکار خود بود. از ی

، عاله داشت و از سویی دیگر همبرای دریافتن تصمیم مانا اشتیاق و 

خت سی جرائم کریس و  نهان کردن آن از مانا، کارهای مربوط به  رونده

 وبرایش دشوار بود. به هر حال، امروز را قصد داشت صرف خوشگذرانی 

 .ها کند. شاید که فردا، روز خوشایندتری باشددوری از تمام تشویش
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  که درست در قلب اشتوتگاری هنر، با آن معماری مدرن و معاصر موزه

به  توانست به سهو ت مانا را تحت تأثیر قرار دهد. تاسکونت داشت، می

 حال،  یش نیامده بود که از این موزه دیدن کند و این، او ین بار

ا  را به زیر ا  تار موی فرضیمحسوب میشد. مانا با سر انگشت اشاره

را در دستش جا به جا ا  ای روشنش راند و کیف دستی مشکیهد قهوه

ا شوق ی آندریاپ، با  بخندی هیاان زده و  ب بسته، بکرد. شانه به شانه

زی نگریست. طراحی فوق ا عاده و نور ردابه آن ساختمان تمام شیشه می

 .کردجذابی که داشت، حتی آندریاپ را هم متأثر می

ند، ا  خارج کرد و با دو قدم بل سرک، دو دستش را از دو جیب هودی

ره به جلوتر از مانا درست روبه او ایستاد. دستانش را از هم گشود و خی

 :ی متعاب اما خنده روی مانا گفتچهره

 .به دنیای من خو  اومدی عزیزم -

 سشس دستانش را  ایین انداخت، قدمی به عقب برداشت و دوباره، سمت

هایش سرعت بخشید. کنار موزه چرخید. مانا نرم خندید و به گام

کرد طور که به همراه او از درب ورودی گذر میآندریاپ ایستاد و همان

 :گفت

 کردم دنیای تو تخیلی باشه. هنر؟فکر می -

نی آندریاپ با  بخند ابرو باال انداخت و دستی به تار موهای استخوا

 .رنگش کشید

 !ای استعداد دارم؟تو هنوز متوجه نشدی که من توی هر زمینه -
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های کرد و خندید. نگاهش را به اطرافش دوخت. دیواره مانا نوچ کوچکی

 ای مدرن و معاصر. کفداخلی سنگی سشید و ساده اما طراحی و معماری

های تک رن  و تمیز مشکین  وشیده شده بود و این سا ن، از سرامیک

 .آمدتضاد، بسیار جذاب به نظر می

 !مانا!  ایین رو ببین -

ا  نشسته بود گرفت  شت میز مشکی مانا چشم از مردی که در  ذیر 

ه کو کناکاو به آندریاپ نگریست. سر  ایین انداخت و اطاعت امر کرد 

ام هایش  یچ و تاب خوردند و قامتش، نامتعادل شد. چند گناگه، مردمک

 به عقب برداشت که سرگیاه به جانش افتاد و نتوانست تعادل خود را

دی د و یک سو بیوفتد، کاله هوکه زانوانش خم شونحفظ کند. قب  از آن

 :آندریاپ را میان انگشتانش گرفت و نا ید

 !االن میوفتم -

و  ای شیطنت آمیز و بازیگو ، تن مانا را نگاه داشتآندریاپ با خنده

 :گفت

 !بیا عقب -

فت مانا چند بار  لک زد تا نگاهش واضح بشود. به کمک آندریاپ عقب ر

و ای که شعاعش به حدود دشد. دایرهی گیج کننده خارج و از آن دایره

های هایی با شعاعی دار ، شام  دایرهرسید و چون یک تختهمتر می

توانست در ابتدا سفید بود. چیزی که می -متفاو  و یک در میان، مشکی

 .نگاه هر کسی را نامتعادل و گیج کند
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ی میگ رفتم. برای چیمیفقط آزار میدی آندریاپ! من داشتم راهم رو  -

  ایین رو ببینم؟

 :آندر با  بخند دندان نمایش خندید و گفت

 !حسی که بهم میده باحا ه -

بار بدون هایش را محکم بر هم فشرد. دم عمیقی گرفت و اینمانا  لک

رد و نگاه کردن به اطراف، گام به جلو برداشت. از کنار آندریاپ گذر ک

 :د خور به فارسی گفت

 زهرمار! -

خود  ی از او فاصله گرفت که آندریاپ با خنده اما گیجسشس با قدم بلند

 :را به او رساند و خیره به نیم رخ او  رسید

 چی؟ -

ه کرد با آن نگاه و  حنی که آندریاپ داشت، بمانا که بسیار سعی می

د که خنده نیوفتد، با  بی  رزان، سکو  کرد. به سا ن اصلی رسیده بودن

 آندریاپ گفت:

یزی چی فارسی یاد بدی. حس بدیه وقتی چند تا جملهامروز باید بهم  -

کنم که شاید داری بهم فهممش. همیشه فکر میمیگی که من نمی

 .فحش میدی و این خیلی آزاردهندست که بابتش مطمئن نیستم

نگاه  مانا خندید و با شیطنت، چند بار ابروهایش را باال انداخت که از

 .آندریاپ دور ماند
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 :کمری کا شن مانا نهاد و در کنار گو  او گفت آندریاپ، دست روی

ی تونی ک  محوطهدیوارهای دور ساختمون تمام شیشَست که می -

تونیم ی  نام حتی شهر رو هم میاطراف رو ببینی. اگه بریم طبقه

 خوای امتحانش کنی؟ببینیم. می

ا بر رمانا بالتکلیف، شانه باال انداخت و سری کج کرد که آندریاپ بنا 

 ، سر ازها هدایت کرد و به همراهشموافقت نهاد. بنابراین، او را سوی  له

ا بای که در آن طبقه وجود داشت، ی دوم درآورد. تابلوهای نقاشیطبقه

  که برهم و رنگارن -های درهمی مانا هماهن  نبود. طرحسلیقه

ر طومعنی بودند. آندریاپ اما همانتوانست درکشان کند. برایش، بینمی

ی مانا داشت. رفت، نظری مخا ف با نظر و سلیقهکه از قب  هم انتظار می

 :چرا که در همان بدو ورود با شعف گفت

ا عادست.  کنن. واقعا فوقاین تابلوها رو ببین! ذهن انسان رو متأثر می -

 طور نیست؟این

صویر ترغبت به تابلوی بزرگی که گویی منتظر به مانا نگریست که مانا بی

 های بلند و طوی  اما رنگارن  بود چشم دوخت.رمنی نامنظم از برگخ

 خواست بگوید:د ش می

 .نظر من متفاوته -

 اما با  بخندی معذب گفت:

 آره. -

 :آندریاپ که از  حن و نگاه او  ی به واقعیت برد معترض گفت
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 هی! واقعا موافق نیستی؟ -

 :مانا انگشتانش را درهم  یچ داد و گفت

 ها رو هم ببینیم؟ی طبقهقیهبریم ب -

 :میلی او را دید با ذوقی کورشده دمی گرفت و گفتآندریاپ که بی

. ی چهارم و  نام تابلوی چهرَستی سوم هم همینه. اما طبقهطبقه -

 ی چهارم؟خوای مستقیم بریم طبقهمی

 :مانا سر کج کرد و با  بخند و نگاهی شرمنده گفت

 .بریم -

یاپ، هایشان در تضاد با هم بودند،  شت سر آندرلیقهکه سناراضی از این

ای، های شیشهارهها باال رفت. حق با آندریاپ بود! آن دیوآرام از  له -آرام

د و دادند. مانا، کنار شیشه ایستاتمام محوطه را  یش چشمانش نشان می

ای که دور تا دور محوطه را های سادهبه محوطه خیره شد. ساختمان

ک ه بودند، برج کوتاهی که میان محوطه در نزدیکی چرخ و فل وشش داد

زدند، ها قدم میهایی که در کنار آنقرار داشت، فضای سبز و آدمک

آمد برای فرو  هایی که به نظر میمح  کوچک اسکی روی یخ و غرفه

ن خوراکی و اسباب تفریح ایااد شده باشند، همه و همه، زیر آن آسما

ای داد، در  یش چشمان قهوهنوید باران را می عصرگاهی خاکستری که

 .رفتمانا، بسیار روح انگیز به شمار می

 :آندریاپ، در کنار او دست به سینه ایستاد و خیره به محوطه گفت

 .به نظر میاد تحت تأثیر قرار گرفتی -
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 :مانا  بخند آرامی زد و گفت

ود بیلی وقت طور بابتش از  تشکر کنم. خهکردم که چیداشتم فکر م -

 .که چنین چیزی ندیده بودم

 :آندریاپ نیز آرام  بخند زد و گفت

ه کخب بهتره برای تشکر کردن عاله نداشته باشی. چون قول نمیدم  -

 !تا آخر امروز این احساست بیشتر و بیشتر نشه

رام، در آ -مانا نرم خندید و  شت به شیشه چرخید. چیزی نگفت و آرام

ها شد. تابلوی مردی فربه و دیدن نقاشی چهرهکنار آندریاپ مشغول 

حس که گویی، با آن موهای کم ای جدی و بینشسته بر جایی، با چهره

ای رن  و شلوار سیاه، از کسی طلبی  شت و کوتاه مشکی،  باپ قهوه

های گشاد دارد، توجه مانا را جلب کرد. مقاب  آن ایستاد و به مردمک

ی او، به کرد که چهرها خود گمان میی آبی رن  مرد نگریست. بشده

 .آید اما نگاهش، چنین حسی نداردنظر عصبی می

ا به مان آندریاپ که این تابلوها را قبال هم دیده بود، حاال فقط وقتش را

 ها دیدن کند. چیزی که آزار اختصاص داده بود تا او، از تمام این

 .ندد و نظر  را بداتوانست فکر مانا را بخوانداد، این بود که نمیمی

 خوای تا شب به اون تابلو خیره بشی؟می -

ای به آندریاپ زد و چشم از مرد فربه گرفت. همراه مانا  بخند دوستانه

ای مکث گذشت و مقاب  هر کدام، دقیقهها میآندریاپ، از کنار نقاشی

کرد. آندریاپ که از سکو  او خسته شده بود، درحا ی که دستانش را می
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 :کرد، گفتا  فرو میو جیب هودیدر د

 نظر  چیه؟ -

گذشت در مانا نفس عمیقی کشید که عطر ملیح زنی که از کنار  می

 :مشامش  یچید.  بخند  را عمق بخشید و گفت

ای ها. نه اون تابلوهبه نظرم هنر نقاشی یعنی چیزی شبیه به این -

 .ای که توی طبقا   ایین بودمعنیبی

 :تآندریاپ خونسرد گف

 .کنیاشتباه می -

مانا بحث را خاتمه داد و هیچ نگفت که آندریاپ به او نگریست و 

 :معترض گفت

 کنی قانعم کنی؟چرا سعی نمی -

های ، با مومانا شانه باال انداخت و خیره به تابلوی زنی خنده رو و ایستاده

ی مشکی که گ  سشیدی را میان کوتاه طالیی و  یراهن  وشیده

 :اه داشته بود گفتانگشتانش نگ

وته و هامون با هم متفاچرا باید قانعت کنم؟ کامال مشخصه که سلیقه -

 .این قاب  سرزنش نیست. هر کسی نظری داره آندریاپ

 تر کرد و گفت:آندریاپ  ب

 .نه! تو امروز خیلی ساکتی -

 :ای آرام گفتمانا با خنده
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اال اما تو تا ح کنم و ساکتممن اکثراً توی ذهنم با خودم صحبت می -

 متوجهش نشدی. میشه یه جایی بشینیم؟

ای به مب  بدون تکیه گاهی که به شک  نیم آندریاپ با دست اشاره

چ نگفت. مانا خسته آبی ساخته شده بود کرد و هی -ای به رن  سبزدایره

بر  از ایستادن و راه رفتن، روی مب  نشست و از گرمایی که تنش را در

ا  را زدود. آندریاپ کنار او نشست و ی  یشانیگرفته بود، عرق رو

 :گفت

 کنی؟اگه واقعا گرمته چرا زیپ کا شنت رو باز نمی -

 :مانا کیفش را روی  اهایش گذاشت و گفت

کنم  شتش بدشک  میشه. توی وقتی کمربند و زیشش رو باز می -

 !خیالطور بود. بیفروشگاه هم همین

 :ی  اهایش گذاشت. با نیشخند گفتهایش را روآندریاپ خم شد و آرنج

 !حساپ نبا ! اهمیتی نداره مانا -

 :مانا موضوع را ادامه نداد اما  رسید

ای رسیدی؟ امروز آخرین فرصتت بود. با تحقیقاتت به چه نتیاه -

 .تونستی از  استفاده کنیمی

آندریاپ از مرد جوانی که با دخترکی هم سن و سال خود عکس 

 :ت و با مکث گفتگرفت چشم برداشمی

های کتابخونَم به هم ریخته ی قفسهباید اوضاع خونَم رو ببینی. همه -
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هاشون باز موندن. ها همه جای خونه  خش شدن و خیلیشده. کتاب

ها رو دور ریختم؟ تمام دیشب به باور  میشه اگه بگم دیروز نصف اون

 .طور تونستم باورشون کنمهکردم که چاین فکر می

 :متأسفی کرد و ادامه دادی خنده

 .حس کردم عقلم رو از دست دادم -

مانا  بخند زد و در سکو ، به نیم رخ آندریاپ خیره شد. چه کسی 

د کرد که آندریاپ  یشر خودبرتربین، که بسیار به عق  خوفکر  را می

 نازید، حال چنین چیزی بگوید؟می

 :آندریاپ انگشتانش را درهم فرو کرد و گفت

  و کردم گا یله، نیوتون، انیشتین، ادیسون، هاوکینفکر میهمیشه  -

وقت یچهترین دانشمندهای تاریخ بودن اما االن... چرا ها باهو امثال این

 ی محمد و علی بهم نگفتی؟درباره

ه کتوانست به آسانی هضم کند مانا در حظه شگفت زده و متأثر شد. نمی

بزرگ شده است. با نگاه  ی آن دو شخصمنکر خدا، این چنین شیفته

 :ا  گفتبرق افتاده

دا رو خکردی. چه انتظاری داری؟ تو اصال گفتم باور نمیخب... اگه می -

 .ها رو بشناسیقبول نداشتی. بهتر این بود که خود  اون

آندریاپ کمر صاف کرد و تکیه از  اهایش برداشت. کمی سوی مانا 

 :متمای  شد و گفت

دادم اما از گفتی من شاید نشون نمیارشون میاگه حتی یک بار درب -
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کردم. مانا تو ها  یداشون میشدم و زودتر از ایندرون کناکاو می

ی خدا کنن. اما تو فقط دربارهها از محمد  یروی میمسلمونی و مسلمون

دونستی که من علم رو بیشتر قبول دارم. من فقط صحبت کردی! تو می

و قبول داشتم. چرا چنین دانشمندهایی رو وقتی که بچه بودم تخی  ر

 !بهم معرفی نکردی؟

 :ای مبهو  گفتمانا متعاب چشم درشت کرد و با خنده

خب من ترجیح دادم اول خدا رو بهت  کنی؟االن داری سرزنشم می -

 .تر بودثابت کنم. این مهم

 :آندریاپ بالفاصله با همان  حن معترضش گفت

تونستم تر میشناختم خیلی راحتمی اگه من اول محمد و علی رو -

 خدای تو رو باور کنم مانا. متوجه نیستی؟

گریست. آندر سری به نخیره، به آندریاپ  -مانا سکو  کرد و خیره

 .هایش را به کف سا ن دوختطرفین تکان داد و مردمک

ب  علم و دانشی که این دو نفر داشتن برای هزار و چهارصد سال ق -

توی  . من تاریخ رو بارها و بارها مطا عه کردم. محمدخیلی زیاده مانا

ی چرخش زمین صحبت کرده درحا ی که گا یله اون رو کتابش درباره

بعدها و چندصد سال بعد کشف کرد. این یعنی حرکت آروم و چرخشش 

 به دور خورشید رو گا یله کشف نکرده، محمد اون رو هزار و چهارصد

 فهمی؟رو تغییر میده مانا میسال قب  فهمیده. این همه چیز 

 :مانا سریع گفت
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اید کنم که هیاان زده و گیج شدی اما بآروم با  آندریاپ! درک می -

 بهت بگم که یه سوءتفاهمی  یش اومده. هر چیزی که توی قرآن نوشته

ی چیزهایی که شده، از طرف خداست. یعنی منظورم اینه که خدا، همه

ها رو مد گفته و حضر  علی هم اونتوی قرآن خوندی رو به حضر  مح

شنید نوشته. علمی که دربار  حرف طور که از حضر  محمد میهمون

ی ی حرکت زمین گفته. خدا دربارهزنی علم خداست. خدا دربارهمی

ها صحبت کرده. قرآن کتاب حضر  محمدِ گستر   یدا کردن کهکشان

 های خداست. متوجهی؟اما در واقع حاوی حرف

متفکر و گیج سکو  کرد که مانا با همان گرمای افزایش  آندریاپ

 :ی بدنش ادامه دادیافته

تونست با خدا ارتباط بگیره. و اون آخرین شخصی حضر  محمد می -

زار کار رو بکنه. قب  از اون صد و بیست و چهار هتونست اینبود که می

  محمد کردن. اما حضرکار رو می یامبر دیگه هم وجود داشتن که این

ی هاست. همهترین اونترین و عا مکه  یامبر من محسوب میشه، کام 

اون صد و بیست و چهار هزار  یامبر که حضر  مسیح هم جزو 

 .گفتن که همچین کسی در آینده به دنیا میادهاست، به مردم میاون

 :آندریاپ گفت

سی کتو میگی محمد دانشش رو از خدا گرفته. و میگی که اون آخرین  -

 تونست با خدا ارتباط بگیره.  س علی چی؟بود که می

خب این یه ذره  یچیدست. اوال که حضر  علی از بچگی با حضر   -
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کرده و همه چیز رو از اون یاد گرفته. دوماً که... آم... محمد زندگی می

طور بگم که باور  بشه. حضر  محمد هدونم چخب حقیقتش نمی

ی خود حضر  لی ا قا کنه که به گفتهتونست دانشی رو به حضر  ع

علی، هزار در از علم برا  باز شده و از هر در دوباره هزار در دیگه از علم 

 باز شده. مث  ا هام. این علم بهش ا هام شده. فهمیدی؟

 :آندریاپ تند گفت

 ؟ یه جادوگر؟! س میگی محمد جادوگر قدرتمندی بوده -

توانست منظور  را درست ه نمیکتر از  یش، کالفه از اینمانا گرم

 :برساند، عصبی زیپ کا شنش را تا نیمه  ایین کشید و مصرانه گفت

ی قدر  خدا نشدی آندریاپ؟ بهت گفتم خدا نه! تو هنوز متوجه -

. دا گرفتتوانایی اناام هر کاری رو داره.  یامبر، چنین نیروهایی رو از خ

خاطر  برآورده کنه و این به ها رو درمان و آرزوها روتونست مریضاون می

و رقدرتیه که خدا بهش داد. با همون قدر  هم بود که تونست اون علم 

 به حضر  علی ا قا کنه. االن فهمیدی چی میگم؟

 :آندریاپ تخس گفت

رفتم دنبال کردی. بعد من میتقصیر توئه! اول باید از کم شروع می -

ر  خدا د گرفته و بعد با قدطور یاهکه بفهمم محمد این توانایی رو چاین

 .کردیشدم. باید مهندسی معکوپ میآشنا می

 : بخند دستی در هوا تکان داد و زمزمه کردمانا بی

 !برو بابا -
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 آندریاپ با مکث برخاست و گفت:

 بریم یه چیزی بخوریم؟ -

دن مانا سر چرخاند و به ساعت گردی که روی دیوار بود نگریست. با دی

دادند، دمی گرفت و بلند شان از ساعت شش و نیم میهایی که نعقربه

 :شد. زیپ کا شنش را باال کشید و  شت آن را صاف کرد. گفت

 .روزها داره کوتاه میشه -

سمت  های مانا، او را بهآندریاپ سر تکان داد و با فکری مشغول از حرف

 ها هدایت کرد. اما همین که از موزه خارج شدند و هوای خنک به له

 :رتش وزید، ذهنش را آزاد نمود و گفتصو

های شکسشیر یاد  نرفته که قول دادی بیای خونَم تا یکی از نمایشنامه -

 رو نشونت بدم؟

 :مانا نگاهش را میان آسمان و زمین چرخاند و گفت

 !بارون اومد؟ من نفهمیدم. چه زود تموم شد -

 :آندریاپ تأکیدی گفت

 !مانا -

پ روی چرخاند و خیره به نگاه معترض و مانا با  بخند سمت آندریا

 :منتظر او گفت

 مگه نگفتی خونَت به هم ریختَست؟ -

 :ا  را روی موهایش انداخت و گفتآندریاپ کاله هودی
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 .کنمتا فردا مرتبش می -

ها طور که به سمت غرفهی چشم گرداند و همانمانا مردمک در کاسه

 :کرد گفتحرکت می

 گیرم. باشه؟یم میکار فردا رو فردا تصم -

 :آندریاپ  وفی کشید و غر زد

شم. خوام باها  بافردا هم میگی سالم آندریاپ! من فهمیدم که نمی -

 . س بیا دیگه هم رو نبینیم

 :مانا به فکر او خندید و گفت

 .دونی من چه تصمیمی گرفتم. شاید قبول کردمتو که نمی -

ون چه به نیم رخ خندانش آندریاپ مشتاقانه نگاهش را به او داد و خیر

 :ها گفت سربچه

  س قبو ه؟ -

 :مانا با شیطنت گفت

 شاید هم نه! باید تا فردا صبر کنی. -

 .رویش نگاه کردای زد و به روبهآندریاپ  بخند گشاده و  ب بسته

 !نیازی نیست. از همین حاال هم جوابت مشخصه -

 :ای به آندریاپ زد و با  بخند گفتمانا تنه

 !شیفتهخود -

روی یکی از آن آندریاپ با حفظ  بخند ، ابرو باال انداخت و روبه
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 .های کوچک و دو متر مربعی، با سقف چوبی چترمانند ایستادغرفه

 .دو تا ها  چاکلت -

هایش کشید و در خود مانا بوی قهوه، نسکافه و شکال  را به ریه

 :اندیشید

 .حداق  توی این یکی تفاهم داریم -

 رفت، هوا تا قب  از ساعت هفت و چند دقیقه،که انتظار میطور همان

 د و رویتر شد. اما مانا و آندریاسی که اسکیت به  ا داشتنتاریک و تاریک

شت ی آن نشده بودند. تمام محوطه نور  ردازی دا غزیدند، متوجهیخ می

ای را ی شیشهگذاشت که تاریکی بر آن غلبه کند. و این، موزهو نمی

 .دادزیبا نشان می بسیار

ا  روی سر  بود و دستانش در دو طور که کاله هودیآندریاپ همان

زه دوید و با خنده به مانایی که مهارتش به آن انداجیبش، روی یخ می

رام و نگریست. مانا دستانش را از دو طرف گشوده بود و  رزان، آنبود می

 .ا معطوف او کردداشت که صدای آندریاپ حواسش رمحتاطانه قدم برمی

 !خوای برا  کمکی بگیرم؟ اون بچه رو ببینمی -

ای که دُم فُک  الستیکی ی هشت سا همانا سر چرخاند و به دختربچه

 :نارنای رنگی را به عنوان کمکی گرفته بود چشم دوخت. با حرص گفت

 .تونم راه برمالزم نیست! خودم می -

 : بخند دندان نمایش گفتآندریاپ در کنار او متوقف شد و با همان 
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 آهان! مطمئنی؟ -

 مانا کمر صاف کرد و  اهایش را کنار هم جفت نمود. قدمی برداشت و

 :روی یخ سر خورد. بلند گفت

 !بله -

و آندریاپ به تندی از کنار او گذر کرد و با چرخشی کوتاه، مقاب  ا

 .ایستاد

ه آخر فردا بآفرین دختر! اگه با همین سرعت ادامه بدی قول میدم تا  -

 !کنم یست برسی. تحسینت می

 :مانا نفسش را بیرون داد و تیز به آندر نگریست

م زنم که از  متنفروقت همزمان با رسیدنم داد میخیلی خوبه اون -

 !آندریاپ  یشر

ا خود بآندر خندید و دستش را دور کمر مانا حلقه کرد. درحا ی که او را 

 :برد گفتراه می با سرعتی بیشتر از حد توان مانا

 .تر قدم بردار. نگاه کن! از اون بچه هم کندتریسریع -

د. مانا هراسیده از سرعتی که داشت، سعی کرد دست آندریاپ را  س بزن

 :هایش گفتمرتعش خیره به اسکیت

 !ندازی. آندریاپخوام! و م کن االن من رو مینمی -

فوراً نامتعادل شد و  آندر نوچ کرد و دستش را از او جدا نمود که مانا

نتوانست آن سرعت را مدیریت کند. از این رو،  غزید و چند باری در 
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جایش بدون هیچ جلو رفتنی، قدم زد و در سکوتی که نفس را در 

ا  حبس کرده بود، برای ایستادن تقال کرد. اما در نهایت، به  شت سینه

چن  زد. خم شد و حین افتادنش به روی یخ، هودی آندریاپ را نیز 

هایش به جلو ی اسکیتآندریاپ نیز که به  ایین کشیده شده بود، تیغه

ها، در یک رانده شدند و همراه با مانا، بر سطح یخ سقوط کرد. تمام این

 .ثانیه رخ داد

ی افرادی که سرشان به کار خود بود با شنیدن صدای کوفته شدن همه

به  ،  س از مکثی کوتاهچیزی به روی یخ سر چرخاندند و با دیدن آن دو

ز جخنده افتادند. اما بسیار تال  کردند که خود را کنترل کنند. به 

یره به مانای سرخ از خ -زدند و خیرهبلند قهقهه می -کودکانی که بلند

 .نگریستندخاا ت و حرص و آندریاپِ شوکه می

 :آندریاپ از بهت خارج شد و دردآ ود گفت

 !مانا -

 .سعی کرد برخیزد نگاه به او،مانا بی

 !با من حرف نزن -

 .آندر نگاهی به تال  او برای برخاستن کرد که به خنده افتاد

 !هی! مانا -

بار، خود  هم از این شرایط مانا دوباره  غزید و بر زمین افتاد. این

هایی بسته و ا  گرفته بود. آزاده و رها بر یخ نشست و با  بخنده

کردند نگریست. آندریاپ  اهایش شان میههایی که نظارخندان، به بچه
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را دراز کرد و بر یخ دراز کشید. سشس، دستش را زیر سر  گذاشت و 

 .یک  ایش را خم کرد

 :خیره به آسمان تاریک با خنده گفت

 !تالشت تحسین برانگیزه دختر ایرانی -

مانا دستش را روی یخ گذاشت و دوباره قصد برخاستن کرد که آندر 

ز ان او را از  شت گرفت و کشید. مانا، برای سومین بار کمربند کا ش

لند قهقهه میزد. دخترک ب -بار، آندریاپ بود که بلند شت افتاد و این

 ا  را نگاه داشت. همزمان با گذردرد کمر  را نادیده گرفت و خنده

 :سریع یک مرد جوان از کنار ، به آندریاپ چشم دوخت و گفت

 !خوریشو سرما میچرا دراز کشیدی؟ بلند  -

از ی کا شن او را گرفت و مانا را وادار به درآندریاپ با شیطنت یقه

ه از مانا نوچی گفت و با  بخندی دندان نما با اندکی فاصل. کشیدن کرد

آندریاپ دراز کشید. دستانش را روی شکمش گذاشت و به آسمان خیره 

 ر د ش گفت:شد. زانوانش را خم کرد و  اهایش را کنار هم گذاشت. د

 ه دیوونه شده.از وقتی فهمیده عقلش کم -

یره با آن نگاه سنگینش او خ -آندر سر به سمت نیم رخ مانا گرداند. خیره

 :کرد که مانا بدون نگاه به او با خنده گفترا نظار می

 !گیرهطوری نگاهم نکن خندَم میاین -

د. از آندریاپ نفس آسوده و عمیقی کشید و روی سمت آسمان چرخان

کرد. اما حسی شد  سرما، انگشتانش سرخ شده بودند و کمر ، درد می
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کرد. مانا  بخند  که از چنین موقعیتی داشت را با هیچ چیز مباد ه نمی

 :را آرام کرد و با شعف گفت

اها  بآندریاسی که روز اول باها  آشنا شدم با آندریاسی که امروز  -

 داره. مگه نه؟زنم صد و هشتاد درجه تفاو  حرف می

 دانست که چه تغییرآندر نیز  بخند  را آرام کرد. خود  هم خوب می

گفت. چه فاحشی در او رخ داده است. حتی زپ هم مدام همین را می

 کند که این، همان باشد؟کسی باور می

 .همش تقصیر یه دختر ایرانی  ابازه. من زندگی خودم رو داشتم -

و  یاپ چرخاند. با مکث خیره به نیم رخمانا خندید و سر به سمت آندر

 :تراشش گفتبینی قلمی خو 

وقت توی بازی خوای زمان به عقب برگرده و این دختر ایرانی هیچمی -

 ثبت نام نکنه؟

ه ی مثبت تکان داد. مانا کآندریاپ با اندکی مکث، سر  را به نشانه

ام بست و رآ -کشید،  بخند  را آرامهرگز انتظار چنین  اسخی را نمی

مبهو ، به او خیره شد. قلبش که تا حاال از حس هیاان و خوشی 

تشید، حاال، از شد  د خوری و غم، کم تشش شده بود. آندریاپ می

ی مانا ای و گرفته بخند  را محو کرد و سر چرخاند. خیره در نگاه قهوه

 :گفت

که یندیدیم. بدون اجا میگشتم دانشگاه و هم رو اونبعد  من برمی -

کدوم از اتفاقایی که توی این سه هفته افتاده رو تاربه کنی. بدون تو هیچ
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که درگیر اون همه جن  و خونریزی بشی و زندگی برا  سخت بشه. این

کردیم و دوباره به این نقطه بعد  با هم سر وجود خدا بحث می

 ی بدی، از انتهای ذهنمون داد بزنه وکه خاطرهرسیدیم. بدون اینمی

 .حس خوبمون رو خراب کنه

هایی مانا از شد  احساسی که در کالم آندریاپ بود بغض کرد. از حرف

ا ، زیباتر که میشد زندگیگفت، از اینکه میزد، از عشقی که از آن می

. های مانا کافی بودها باشد. این، برای اشک نشاندن به دیدهاز این

 :های مانا گریخت گفتآندریاپ خیره به قطره اشکی که از  س مژه

 !االن میمیری مانا! این آخریش بود -

 مانا ناگه به خنده افتاد. اشکش را  اک کرد و گفت:

 ای چند درصد؟کنی آندریاپ؟ قطرهبا چه فرمو ی حساب می -

 :ی او گفتآندر با  بخند خیره به خنده

 .بستگی به موقعیت داره -

را تحم  کند، نشست و  توانست سرمای یخسشس درحا ی که دیگر نمی

 :گفت

 تونی بلند بشی؟ یا باید کمکت کنم؟می -

 ی سرمای یخ میشد، نیمتر متوجهمانا که به خاطر ژاکت و کا شنش کم

 :خیز شد و گفت

 !مسخره نکن -
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کرد و  ی برخاستن اوآندر نیشخند زد و بلند شد. مانا نیم نگاهی به نحوه

به  می که موفق شد،  یروزمندانهسعی نمود به همان طریق برخیزد. هنگا

نا آندریاپ نگریست که آندر با نوک انگشتش  یشانی او را فشرد که ما

 درحال عقب کشاندن سر ، دوباره  غزید و افتاد. آندریاپ با قهقهه

 :گفت

 قدر سستی مانا؟چرا این -

و  توجه به حرف او، دست دراز کردمانا  ب گزید و کمر  را ما ید. بی

نست آندریاپ را گرفت. آن را سوی خود کشید که آندر نیز نتواساق  ای 

 :بار مانا قهقهه آزاد کرد و گفتتعادل نگاه دارد و افتاد. این

 !به این میگن تالفی! تکرار کن -

یاسی سشس به همان شکلی که یاد گرفته بود بلند شد و از باال، به آندر

نداشت چشم دوخت. ا  در هم مچا ه شده بود و خنده بر  ب که چهره

 : رسید

 خوبی؟ -

ا  حبس شده بود سر تکان داد و آندر که از درد  ایش نفس در سینه

ن  ب بر هم فشرده، سعی کرد برخیزد. با درد برخاست و نفسش را بیرو

 :هایش چشم دوخت و در دل گفتداد. به اسکیت

 !کنم االن نهخواهش می -

 :باره  رسیدمانا خاا ت زده از کاری که کرده بود دو

 مطمئنی خوبی؟ -
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 .آندر  بخند نیم بندی زد و  لک فشرد

 .آره، آره خوبم. بیا بریم -

که به روی خود سشس درد مچ  ایش را در دل دفن کرد و بدون آن

ای   تا ی  یست آرام قدم برداشت. مانا نگاهش را سربیاورد، سمت کناره

. د را به او رساندآندریاپ گرداند و با همان سرعت کمی که داشت خو

 :مشکوک گفت

 .کنه؟ اونی که تیر خورده بود ا  دیگه درد نمی -

ای کرد و نشسته بر سکو، مشغول در آوردن ی تصنعیآندریاپ خنده

 .هایش با احتیاط شداسکیت

 .ی کنمقدر راحت بازتونستم اینکرد که نمیمعلومه که نه! اگه درد می -

ا بچ آن نمایان شد. مانا خیره به آن به محض خارج کردن کفشش، ورم م

 :د وا سی گفت

 !آندر -

یچ هکه  ایش ملتهب شده بود تعاب کرد. تا به حال آندریاپ نیز از این

 !طور این چنین بالیی رخ نشان داد؟همشکلی نداشت، حاال چ

ودم. قدر راحت راه بری متعاب بتونی اینکه میی این مد  از اینهمه -

قدر احمقی دادی. چرا اینه درد داشتی و نشون نمیفهمم کاالن می

 !شدهآندریاپ؟! ببین  ا  چی

ها های اسشر  خود  را از مردی که در همان کنار کفشآندریاپ کفش
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 :داشت گرفت و گفترا در کمد نگاه می

 !خیال مانابی -

پ از مانا با ناراحتی سکو  کرد و اندوهگین او را نظاره نمود. آندریا

 های مانا را به خود  سشرد. مانا تشکری کوتاهخارج شد و کفش یست 

 هایش در کنار آندریاپ ایستاد. آندر کالهشکرد و  س از تعویض کفش

را از سر   ایین کشید و قدمی برداشت که درد، نفسش را حبس کرد 

ا به توانست به راحتی روزهای او یه، به آن غلبه کند و تحملش راما می

 وتر،  ابازتر کرد که از این مرد، یکدندهنا با خود گمان میجان بخرد. ما

 .تر، وجود ندارداحمق

که در آن تاریکی، در ماشین خود نشست، از آندریاپ به محض آن

ق ها را بدون آب از حلنداشبورد قرص مسکنی بیرون کشید و یکی از آ

 :عبور داد. مانا درب را بست و با نگرانی به آندر نگریست. گفت

 خوای من رانندگی کنم؟می -

 .آندریاپ سر  را باال انداخت و درب سوی خود را بست

 .الزم نیست نگران باشی مانا! از  سش بر میام -

ا بسشس ماشین را روشن کرد و آن را آرام، از  ارک خارج نمود. مانا 

 :ا  را از او گرفت و در د ش گفتذهنی آشفته و نگران نگاه طوالنی

 !چشم سفید -

آندر تکانی به سر  داد تا فکر  را از درد  ایش دور کند، درحا ی که از 

گرفت درخشید فاصله میی هنر که چون ا ماسی در تاریکی میموزه
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 :گفت

 بریم یه قهوه بخوریم؟ -

 :مانا  بخند زد و گفت

ی خوام  روژهبریم. و ی من باید زود برگردم خونه آندریاپ. امشب می -

 .موم کنمز و کرال رو ت

 :آندر سر تکان داد و گفت

 خوای عکسش رو ببینی؟باشه. منم باید به سردیسم برسم. می -

و  مانا سر تکان داد که آندر موبایلش را از جیب شلوار  بیرون کشید

قف  آن را با اثر انگشتش گشود. عکس سردیس خود  را به روی صفحه 

 ندریاسیدی دندان نما به آا  را به مانا سشرد. مانا با  بخنآورد و گوشی

 :که از گچ ساخته شده بود نگاه کرد. گفت

بندی. شبیه اون مردهای ثروتمندی شدی تو که دستمال گردن نمی -

 کردن. قرن چندم؟که توی قصرهای انگلیسی زندگی می

 :آندریاپ از ماشین مدل باالی مشکینی سبقت گرفت و گفت

ن! بستم. جزئیا  کار رو ببیکردم میباور کن اگه احساپ خفگی نمی -

از این همه استعداد که توی یک آندریاپ  یشر جمع شده شگفت زده 

 نمیشی؟

نداخت های دستمال گردن زوم کرد. ابرو باال امانا با تک خنده، روی طرح

 :و گفت
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 !خیلی خوب شده آندریاپ. جدی میگمواو!  -

 .خیلی بیشتر از خوب عزیزم -

 :ی آندر گرفت که آندریاپ گفتمانا خندید و گوشی را سو

 !ورق بزن -

دخترک، با کناکاوی مکثی کرد و عکس را کنار زد. با دیدن نیم رخ 

خود  خیره به نقاشی مرد فربه، یکه خورده ماند. به قدری عکس و 

 ها به آن خیره بشود.خواست تا مد ی عکس زیبا شده بود که میزاویه

 .ین زیبا میشداین از معدود دفعاتی بود که عکسش چن

 چرا بهم نگفتی؟ -

 :آندر  بخند کای زد و گفت

. ها مربوط به وقتیه که سوژه حواسش نیستخیال! زیباترین عکسبی -

 تر بود یا حاال؟کردی قشن ببین! اگه به دوربین نگاه می

ها را رد کرد مانا با مهربانی هیچ نگفت که آندریاپ با انگشت خود، عکس

 .ر  ایستادنظ و روی عکس مورد

ینی من دارم به بطور که میا بته بستگی به جذابیت سوژه داره. همون -

 !نکای از زیبایی تصویر کم نشده. اعتراف کنم و ی ذرهدوربین نگاه می

ا ، درحا ی که با بلوز ایهایش را به آندریاپ با موهای قهوهمانا مردمک

ند نشسته بود دوخت. های بلو شلواری به رن  خاکستری، در میان سبزه

هایش نیز، یکدیگر را در های بلوز  تا آرنج باال رفته و کف دستآستین
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آغو  کشیده بودند.  بخندی از این زیبایی و جذابیتی که از همان روز 

اول در آندریاپ دیده بود به  ب نشاند و تصویر را رد کرد. همان چهره، 

د که مشغول بستن بند آمبار بر نیمکت نشسته بود و به نظر میاین

گفتند که ای روشنش باشد. اما نگاه و ژستش، میهای قهوهبو 

هایی تا آرنج باال زده خواهد خودنمایی کند. بلوز طوسی تیره با آستینمی

 .بر تن داشت و  افری به رن  مشکی هم رن  با شلوار   وشیده بود

حتی منم قدر  وستت سفیده که انگار خون آشامی آندریاپ. این -

 .قدر صورتم صاف نیستاین

به قد و  آندر خندید و هیچ نگفت. مانا دوباره با انگشت تصویر را رد کرد.

شکی که با م -ی آندریاپ، در آن  باپ بیس بال سرخقامتِ ایستاده

ی بیس با َش را  شت گردنش نگاه داشته بود، خیره شد. خنده دسته

دی تن سشید  دیده میشد. های  باسش باز بود و استخوان بندکمه

تر از حاال که بیست و شش ا ، به نظر جوانای و چهرهموهایش قهوه

ای که به دور بند ی مشکی سادهآمد. با دیدن حلقهسال داشت می

ی گوشی گرفت و ا   یچیده شده بود، نگاهش را از صفحهانگشت اشاره

 :ن گفتی مشکیبه دست او روی فرمان دوخت. با دیدن همان حلقه

 .تا حاال به حلقَت دقت نکرده بودم -

 :آندر با مکث نگاهی به عکس انداخت و بعد معترض گفت

 کنی؟های من رو نادیده گرفتی و به حلقَم توجه میسیکس  ک -

مانا با خاا ت چشم درشت کرد و الل شده، بدون  بخند از او چشم 
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خنده زد و به گرفت. عکس را سریع رد کرد که آندریاپ  بخند کای از 

ای کرد و زیپ کا شنش را تا نیمه ها نگریست. مانا تک سرفهخیابان

های بسته، بر بار، آندریاپ با همان  باپ بیس بال اما با دکمهگشود. این

ای که جایگاه تماشاچیان بود نشسته و چوب بیس بال های فلزینیمکت

مانا نگاهش را از دو ها تکیه داده بود. ر نمیکتترا عمودی به ردیف  ایین

خط مشکینی که  ای چشمان آندریاپ به صور  افقی ترسیم شده 

 .بودند عبور داد و تصویر را رد کرد

د، با دیدن آندر و بتی در همان وضعیت آزادی که در ارو ا ارک داشتن

 .تند  لک زد و سریعاً، گوشی را روی  ای آندر گذاشت -تند

 .ی نیست آندریاپدیگه کافیه. به گوشی تو اعتماد -

 آندر متعاب به عکس نگریست. خود  چنین عکسی را از یاد برده بود.

های ا  بود مردمکطور که مراقب رانندگیگوشی را برداشت و همان

خورد عبور داد و مسکو ، سبز  را از بتی که در آغوشش نوشیدنی می

ا  را به جیب شلوار  بازگرداند و عکس را حذف کرد. سشس گوشی

 :فتگ

 رای من کارباین مال قَبله مانا. خیلی وقته که بتی رو ندیدم. اون دیگه  -

 .کنهنمی

 :مانا که شوخی کرده بود،  بخند آرامی زد و گفت

 .دونم. نیاز نیست توضیح بدیمی -

آندریاپ نگاهش را میان خیابان و مانا گرداند و بعد، دمی عمیق گرفت و 
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ی که در نظر داشت نگاه کرد. خو  ی سوی خود، به کافی شا از شیشه

 .موقع رسیده بودند

گیرد، کا شنش را از تن دانست گرمایش از چه نشأ  میدخترک که نمی

خت هایش را بشوشد بر دوشش انداکه آستینخارج کرد اما آن را بدون آن

هایش، مانع سر خوردنش شد. بند کیف کوچک و با نگاه داشتن یقه

هایش را گرفت. ش حلقه کرد و دوباره یقها  را به دور آرنامشکی

 ی مانا شروع به گامآندریاپ از کنار ماشینش گذشت و شانه به شانه

 :برداشتن کرد.  بخندی زد که مانا با خنده گفت

 ه؟طور به ما گذشته چی میگهبه نظر  وقتی کالرا بفهمه امروز چ -

 :ای کرد و گفتآندریاپ تک خنده

بورمون ی که بتونه بهمون فحش میده. در نهایت مازنه و تا جایداد می -

 .کنه که باها  بریم بیرونمی

ار او ی دندان نمایی کرد و آندریاپ که در کنرو خندهمانا خیره به روبه

ی دندان نمایش، سر  ایین انداخت و به قدم میزد، با  بخند گشاده

 :هایشان چشم دوخت. مانا گفتقدم

 .ترین زوج دنیا هستینفر حال به هم زنبعد  هم میگه شما دو ن -

صدایی کرد و صند ی را عقب کشید. ی بیآندر با حفظ  بخند  خنده

ی میز گذاشت و بر آن صند ی نشست. ا  را گوشهمانا کیف مشکی

 بخند مهربانی به روی آندر زد و او، درست مقاب  مانا نشست. گویی که 

فی شاپ بنشینند موافق بودند. که در فضای باز کاها با اینهر دوی آن
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 .های  ایه بلند زردنور و گیاهان سبز زینتی  ر شده بودفضایی که با چراغ

 قهوه؟ -

مانا سر تکان داد که آندریاپ از  یشخدمت دو قهوه یکی با شکر و 

دیگری بدون آن درخواست کرد. مانا که دوباره سرد  شده بود 

 را سفت بست. دستش را زیر کا شنش را کام  بر تن کرد و کمربند آن

ا  به روی میز ا  گذاشت که آندریاپ همزمان با گذاشتن گوشیچانه

 :کناکاوانه گفت

دیم، یادته روز اول، توی قلعه وقتی که کنار میز  ازل ایستاده بو -

 ها رو توضیح دادی و یتا از اونهای ناموفقت گفتی؟ سهی قت درباره

 ه؟دن چاقو توی سر برادر . داستانش چییکیشون رو نه. ماجرای فرو کر

 مانا از تعاب چشم درشت کرد و گفت:

 !اوه -

 ا  برداشت و با مکث ادامه داد:دست از زیر چانه

یا  رفتم. شاید  نجاون مال خیلی وقت  یشه. من حتی مدرسه هم نمی -

 ...ترهشیش سا م بود. مطمئن نیستم. مانی برادرم دو سال از من کوچیک

 :راً تصحیح کردسشس فو

تر از منه و خوام. مانی نه، نیما! مانی سیزده سال کوچیکنه معذر  می -

 .نیما دو سال

 دو تا برادر داری؟ خواهر چی؟ -
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مدیگه خواهر ندارم. اما آره دوتا برادر دارم که همیشه سر به سر ه -

تی ذارن. به هر حال! توی اون سن و سا ی که من و نیما داشتیم، وقمی

ی مقوایی نسبتاً خاطر کار بیرون رفته بودن، من یک جعبهدر و  درم بهما

 تونستم صورتش رو ببینم.بزرگ روی سر نیما گذاشتم به طوری که نمی

 .یعنی سر  داخ  جعبه بود و جعبه رو از دو طرف نگه داشته بود

هایش سعی داشت منظور  را برساند، با خنده طور که با دستهمان

 :ادامه داد

من هم یک چاقو که مادرم برای ماهی و خورد کردن سبزی از   -

ی کرد برداشتم و توی جعبه فرو کردم. ما فقط داشتیم بازاستفاده می

 نم. اماکردیم. این تفریح ما بود که من مدام با چاقو جعبه رو سوراخ کمی

 تونم چاقو رو از جعبه بیرون بکشم وبه طور تصادفی متوجه شدم نمی

 .که توی سر نیما فرو رفته فهمیدم

 :ی  ر تعابش مشکوک گفتی یکه خوردهآندریاپ با چهره

 !زنده موند؟ -

 مانا  بخند بناگوشی زد و سر تکان داد.

ی خونه گریه آره زندست! درست یادم نمیاد بعد  چیشد. ما گوشه -

کردیم و نیما با یک چاقو داخ  سر . از صدای گریمون همسایه می

ادم ا و بعد فکر کنم با مادرم تماپ گرفت. بیشتر از این یاومد  یش م

 .نمیاد

 :آندر از حیر  ابرو باال انداخت و گفت
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 ! س حق داشتم که بهت بگم وحشی -

د که یادته که چی بهم گفتی؟ حافظَت واقعا قویه! من حتی یادم نبو -

 .های ناموفقم باها  صحبت کرده باشمی قت درباره

 :گفت آندر نیشخندی زد و

 ها رو  یدا کنم؟طور تونستم اون کتابه س فکر کردی چ -

 :مانا خندید و هیچ نگفت. آندریاپ ادامه داد

 .خب دختر ایرانی! وقتشه یکم فارسی بهم یاد بدی -

 :مانا مدتی اندیشید و سشس با  بخند گفت

ن هم اگه بتونی چیزی که میگم رو تکرار کنی، نشون میدی که توی ای -

 ای؟داری. آماده استعداد

 :  تکیه نهاد و گفتاآندریاپ با اعتماد به نفس به صند ی

 .نتیاه از حاال مشخصه! من آمادم عزیزم -

النی ا  فشار آورد. با مکثی طوتر کرد و به حافظهمانا  بخند  را عمیق

 :گفت

رع خط بر رخ زیبای تو کفر است بر اسالم / رخسار و سر ز ف تو ش -

 است و مناهی

اشت و نفهمید، تکیه از صند ی برد "اسالم  "ای را جز ندر که هیچ کلمهآ

 :روی میز خم شد. معترض گفت

 !تر تکرار کنتر و واضحرحمیه! آروماین بی -
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 مانا خندید و گفت:

 تره.این یکی آسون -

 -های مانا شد. مانا نیز شمردهی  بآندریاپ با دقت بیشتری خیره

 شمرده گفت:

ا مکن، نیست شوم ز تو، ای مهِ جان فزای من / جور مکن، جفسیر نمی -

 جفا سزای من.

آندریاپ چشمانش را ریز کرد و با شک و مکث نگاهش را از روی 

 ا  باال کشید.ای تیرههای قهوههای مانا تا روی مردمک ب

 تر بود؟!این آسون -

 ه خندهیگر بی آندریاپ را دید بار دمانا که  حن گیج و نگاه سبز درمانده

قدر که آندر نیز افتاد. دستش را جلوی دهانش گرفت و آزادانه خندید  آن

قدر هم به خود  زحمت بدهد دانست هر چهبه خنده افتاد. می

ما اب براند کند را اقالً به راحتی به  تواند اشعاری را که مانا ادا میمین

ابت ی که خود را ث ایان مانا باعث میشد عقب نکشد تا زمانهای بیخنده

 کند.

ی حاوی در همان  حظه،  سرک جوان یونیفرم  وشیده، سر رسید. قهوه

ی تلخ را جلوی آندریاپ گذاشت. با رفتن شکر را جلوی مانا و قهوه

 ا  خستگی بیداد یشخدمت، مانا نگاهش را از زن تنهایی که در چهره

 دوخت. کرد و  شت میز دیگری نشسته بود گرفت و به آندریاپمی

ا  گرفت تا از گرمای بخار انگشتان سرد  را باالی فناان سشید قهوه
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ا  را داغ و تازه حاص  از داغی آن بهره ببرد. آندریاپ که قهوه

نوشید طبق عاد  الجرعه محتوای فناانش را سر کشید. مانا با وجود می

کرد که از این عاد  آگاه بود، صورتش جمع شد چرا که احساپ میآن

 نوای خود  مورد اصابت داغی جان سوز قهوه قرار گرفته است.لوی بیگ

ی شیرین و خو  دمایش، ی قهوهمانا همزمان با نوشیدن او ین جرعه

ی ی موبایلش را فشرد و نگاهی به ساعت انداخت. از دیدن شمارهدکمه

 فت:گهایش فاصله داد. آرام نُه، ابرو باال انداخت و فناانش را از  ب

 قدر زود گذشت!چه -

ا  نگاه آندریاپ متعاب اخم در هم کشید و با شک به ساعت مچی

 ی موبایلش روی میز روشن شد. در حا ی کهکرد. در همان  حظه، صفحه

نوشید، آندریاپ موبای  خود ا  را میجرعه قهوه -مانا با آرامش و جرعه

 برایش را برداشت و با کشیدن زبانش به روی دندان عقلش،  یامکی که

 ارسال شده بود را گشود.

 ه دنبا شی دست منه. قرارمون ساعت ده، هت  رویال.چیزی ک -

 گره ابروهای کشیده و مرتب خرمایی آندر کور شد. جدی گفت:

 من باید برم. -

 ا  را روی میزمانا از تغییر حا ت ناگهانی او، متعاب فناان خا ی

 ت:گذاشت و سشس همزمان با برخاستن آندریاپ گف

 چیزی شده؟! -

ا  فرو کرد و خطاب به مانایی آندر موبایلش را در جیب شلوار جین تیره
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 که سردرگم ایستاده بود اخم گشود و با  بخندی تصنعی گفت:

گذره که اصال متوجه نشدم. باید ماسمَم زمان با تو به قدری تند می -

 دونی؟رو تا آخر شب تموم کنم. می

ی او به شک مانا را نسبت به صحت گفته های منقطع آندریاپ،نگاه

وا از انداختند. با این حال، به روی خود  نیاورد و با تکان دستش در ه

 ا  فاصله گرفت و گفت:صند ی

 ی دانشگاهیم برسم.اید برم به  روژهبآره حله. من هم دیگه  -

ا  را برداشت و آن را روی دوشش انداخت. ی مشکیکیف ساده

ی کوچک رو روی میز گذاشت و به همراه مانا از محوطهآندریاپ چند یو

 فضای بازِ کافه خارج شد.

قیقه دآ ارتمان مانا در همان حوا ی بود بنابراین آندریاپ در عرض  نج 

. ا   یاده کردا ، دخترک را جلوی خانهی کیا سورنتوِ طوسیبه وسیله

 مهربان و آرام خیره در نگاه مانا گفت:

 عزیزم. بینمتفردا می -

ی اخیر ی چند دقیقهمانا که احساپ خوبی نسبت به حرکا  و عاله

ا باز آندریاپ نداشت، با بدبینی  بخندی زد و با تکان دادن سر ، درب ر

طاب به که درب را ببندد با  بخند خکرد. از ماشین  یاده شد و قب  از آن

 آندریاپ گفت:

 بینمت.می -

 یش خندان نبود، درب را بست و سمت  ای که دیگر مانند دقایقبا چهره
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خاطر آورده باشد، شیشه آ ارتمان چرخید. آندریاپ گویی که چیزی را به

را  ایین کشید و مانا را صدا زد. مانا که درب آ ارتمان را باز کرده بود، 

 سمت آندر چرخید و منتظر به او چشم دوخت که شنید:

 دوستت دارم. -

گاز  کج کرد که آندر با خنده  ایش را رویمانا با  بخندی گن  سر  را 

که در  فشرد و از مقاب  دیدگان مانا دور شد. مانا اما خندید و با ذوقی

 د ش زنده شده بود، خود را به سوییتش رساند.

کرد با زپ تماپ گرفت و آندریاپ درحا ی که با جدیت رانندگی می

 .ا  را کنار گوشش گذاشتموبای  قاب مشکی

 !م  یام داده که ساعت ده هت  رویال باشماستیو به -

 :زپ بالفاصله گفت

 .دونیاون استیو نیست تو که می -

 :آندر با شک اخم کرد و گفت

 !انگار اصال متعاب نشدی -

 :زپ که سعی داشت خط استیو را ردیابی کند گفت

خواد یهمین االن به من هم  یام داد. انگار ساسیا مو گارد واقعا م -

 .در اختیار  بذاره  رونده رو

کرد عطر گ  یاپ مانا هنوز در اتاقک ماشینش آندریاپ که احساپ می

 :زند، آن را به ریه کشید و گفت رسه می
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 رده؟کنی  یامی که برامون فرستاده شده از طرف ساسیا مو گافکر می -

زپ موبایلش را روی حا ت بلندگو گذاشت و دو دستی، آزادتر مشغول 

 :کیبورد شد. در همان حال جدی گفت هایفشردن دکمه

تونست خیلی راحت اون رو بکشه اما تی  راست میگه. ساسیا می -

. بمیرید کار رو نکرد. تو رو هم نکشت. چون اصال قرار نبود شما دو نفراین

! شاید استیو قب  از مرگش چون اون طرف شماست آندریاپ. طرف ما

خواد اون رو به حاال ساسیا می ی کریس رو به ساسیا داده باشه و رونده

 ما بده.

ای بست. چنان هیچ حرف اضافهآندریاپ مکثی کرد و تماپ را بی

را  فکر  مشغول شده بود که گویی هیچ کدام از اتفاقا  عصر تا به حال

 .آوردبه خاطر نمی

م خاطر آخرین شب سال ایااد شده بود، نیبا گذشتن از ترافیکی که به

که از ورودی هت  رویال گذشت رسید. به محض آن ساعت بعد به مقصد

 :موبایلش را در دست گرفت و برای ساسیا نوشت

 من داخ  هتلم! تو کاایی؟ -

کمی به اطراف فضای شیک و خو  طرح هت  نگاه چرخاند تا شاید 

اما  ی آشنای ساسیا را که تنها یک بار در تاریکی دیده بود بیابدچهره

 یام  تیاه، نیم نگاهی به موبایلش که هنوز  اسخکرد. در نهیچ  یدا نمی

 .برایش ارسال نشده بود انداخت و مشکوکانه، به طرف  ذیر  رفت

ای مای  به سرخ  ذیر ، زنی جوان با کت و شلوار  شت میز قهوه
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نوشت. آندریاپ تک مشکین ایستاده بود و چیزی به روی برگه می

 :ای کرد و گفتسرفه

 .سالم -

مر کده، به روی میز خم شده بود، سر از برگه باال برد و زن که ایستا

 :صاف کرد.  بخند خو  رویی به آندر زد و مهربان گفت

 .خو  اومدید -

آندریاپ با تکان سر   بخند کوتاهی زد و قصد کرد چیزی بگوید که 

 :مردی با یونیفرم مشکی گفت

 !آقا -

وخت.  سر زیر آندر فوراً سر چرخاند و منتظر به  سرک جوان چشم د

 :ی آندریاپ و آن زن گفتنگاه خیره

 شما باید آقای  یشر باشید درسته؟ -

یید داند با تکان سر تاطور نامش را میهکه او چآندریاپ متعاب از آن

 :ها گرفت و گفتکرد که  سر دستش را به طرف  له

ن جا منتظر ایشوتونید اونآقای ایکس اتاق شما رو رزرو کردن. شما می -

 .باشید

آندریاپ نگاه شکاکش را میان زن و  سر چرخاند و متعاب از شنیدن 

 :گفتند مرده است گفتاین نام آشنا که می

 آقای ایکس؟! مطمئنی؟ -
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 : سر  بخندی زد و گفت

 !ن بدهبله آقا. خانم میلِر!  طفا کلید اتاق بیست و سه رو به ایشو -

ا رخید. ذهن آندریاپ اممیلر  بخند مرددی زد و سمت انبوه کلیدها چ

ست با برهم ریخته بود. در نهایت آقای ایکس زنده است یا مرده؟! قرار ا

 !چه کسی مالقا  کند؟ چه  یش رو دارد؟

ها باال با گرفتن کلید از خانم میلر درحا ی که  شت سر  سر جوان از  له

ها تاق سر او را از راهروی ا رفت، نگاهش را دوباره به موبایلش داد.می

بخندی روی دربی به رن  سبز ایستاد. دست بلند کرد و با  گذراند و روبه

 :اطمینان بخش گفت

 ی  نج از تلفن اتاقتونید با شمارهبفرمایید. اگه چیزی الزم داشتید می -

 .تماپ بگیرید. آقای ایکس بزودی میان

آندریاپ طوالنی و مشکوک به او نگریست که  سر از کنار او گذشت. 

 :ر فوری چرخید و گفتآند

 طور من رو شناختی؟هچ -

  سر در جای ایستاد. کمی مکث کرد و بعد با دمی عمیق سمت آندریاپ

 بازگشت. آب دهانش را قور  داد و  بخند نیم بندی زد.

ه من که مشکلی  یش نیاد تصویر شما رو بخب... آقای ایکس برای این -

 !نشون دادن. با اجازه

تند گام برداشت. آندر  -نددریاپ  شت کرد و تدرن  به آنسشس بی

تر از  یش، نگاهی به دو طرف راهروی مسکو  انداخت و بعد مشکوک
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ای رن  درب را به روی خود گشود. به محض ورود ، با فضای نسکافه

اتاق مواجه شد که گرم بودن آن اندکی به دمای بدنش افزود. درب را 

د ی کوچک چرمی ساده به  شت سر  بست و آرام جلو رفت. دو صن

روی تلویزیونی کوچک مای  به یکدیگر چیده شده ای، روبهرن  نسکافه

 .بودند و یک میز گرد  یش روی خود داشتند

ها ها گرفت و به تختی که درست  شت آنیآندریاپ نگاهش را از صند 

قرار داشت نگریست. ظاهر ساده اما شیک همه چیز به مذاقش خو  

 .ودبظه اما، بیش از همه، خواهان رویارویی با میزبانش آمد. در آن  ح

هایش را یک دور ی سفید تمیز نشست و مردمکی تخت با آن مالفه به

وی های کرمی گرداند. کلید را رای رن  و دیوارهبه روی  ارکت نسکافه

 :میز کنار تخت گذاشت و موبایلش را در دست گرفت. به زپ  یام داد

، ون میده! همه دارن فریبمون میدن! ایکس زندستتی  داره فریبم -

ن باید خود  بهم  یاد داده نه ساسیا! یه اتاق برام رزرو کرده و حاال م

 ! ما مطمئن بودیم که استیو ومنتظر  باشم. و ی این درست نیست زپ

 متیو مردن.

 :اندکی بعد که ده دقیقه تا ده مانده بود، زپ  اسخ گفت

ی کارها  فهمم. همهشدم. تی  رو نمیراستش دیگه منم گیج  -

که معلوم نشد دقیقا توی ویالی آناب  با مرموزانه و گیج کنندن. اول این

که اصال نفهمیدیم چرا شما رو برد ها چیکار کرد و دوم ایناون نگهبان

درای  ندر! حاال هم که  یدا  شده و اطالعا  غلط میده! این کیه 
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 کنه؟آندریاپ؟ داره چیکار می

 :ند با اخم نوشتت -آندریاپ به محض خواندن  یام، تند

ر هر چیزی که هست به سانسوریا مربوط میشه! اون بهش میگه چیکا -

بازی  ی این اطالعا  رو بهش میده. انگار که دارن باهامونکنه. اون همه

 .کننمی

ن زپ که با نگاه به سیستمش فهمیده بود موبای  استیو، جایی در هما

 : ب گزید و با نگرانی نوشت هت  است،

ی  عنتی ی بازی باشی بیا بیرون! اون  روندهکه بازنده س قب  از این -

 !رو فرامو  کن

 :آندریاپ تفکری کوتاه کرد و نوشت

ی ت همهنه! حاال که شروع کردم باید ادامه بدم. مشتاقم بدونم کی  ش -

 .هاستاین

ا نداخت و بعد موبایلش رسشس با همان فکر مشغو ش، نگاهی به ساعت ا

کنار کلید روی میز گذاشت. به  شت روی تخت رها شد و به  وستر 

هایش را زیر سر  کوچکی که از سقف آویزان بود چشم دوخت. دست

 !گذاشت و افکار  را حول سانسوریا گرداند. او چه کسی بود؟

ای به درب خورد که دم عمیقی گرفت و مشکوکانه، روی تخت تقه

کثی کرد و آرام به سمت درب رفت.  س از درنگی کوتاه درب نشست. م

را گشود که با مردی با یونیفرم سرخ و ماسک بهداشتی مشکی مواجه 

شد. نگاهی به میز  ذیرایی انداخت و بعد همزمان با فو  کردن نفس 
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 .ا  عقب رفت. مرد نیز میز را ه  داد و وارد اتاق شدکالفه

هایی که کرد نفسه دم گرفت. احساپ میآندریاپ درب را بست و دوبار

ا  را از ی تخت نشست و نگاه خیرهکشد، اکسیژن کافی ندارند.  بهمی

های باقی خدمتکار گرفت. موبایلش را برداشت و به قصد گذراندن ثانیه

 .ا  رفتمانده، به گا ری

ه کمرد، خونسردانه قهوه در فناان ریخت و آن را روی میز گرد گذاشت 

رون ان  حظه، آندر به سرفه افتاد.  سرک، سعی کرد بازدمش را بیدر هم

ه ا  فشرده شده بود. اخم بر چهربدهد اما گویی که به یک باره سینه

ا  شد. ای درهم مچا ه شده، مشغول ماساژ دادن سینهنشاند و با چهره

ا  را انداخت و شدیدتر سرفه کرد تا شاید راه گیج و گن ، گوشی

ا  کرد حلق و سینهر بشود اما هر چه بیشتر تقال میتنفسش آزادت

 .شدندتر میفشرده

سمی که توی کنم. نقصم تحسین میخودم رو بابت زمان بندی بی -

ی ی دیگه همهبدنت جریان داره، از االن شروع به فعا یت و تا چند دقیقه

 !ی دراماتیکیکنه! چه صحنهیکی خفه می -های بدنت رو یکیسلول

کرد، های درشت شده و نفسی که به راحتی رفت و آمد نمیبا چشم آندر

ا  انداخت ی هودیروی به سمت مرد چرخاند. گرم شده، چن  به یقه

ی قدی و با نگاهی ما  از شوک و حیر ، به خود  در آن آینه

 !نگریست. ناگه، چه بر سر  آمد؟

 :مرد با خونسردی ماسکش را برداشت و نفس گرفت. زمزمه کرد
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 !ایهی احمقانهخدای من! ماسک واقعا ایده -

سشس آن را روی میز  ذیرایی چرخ دار انداخت و با  بخندی کج سوی 

کشید چشم چرخاند. آرام و تر از قب  نفس میآندریاپ که سخت

ز سر  روی آینه ایستاد. کاله یونیفرمش را اخونسردانه، جلو رفت و روبه

اشت. سشس با وسواپ، مشغول مرتب برداشت و آن را روی جا باسی گذ

ه با ا  شد. با  بخند چرخید و رو به آندریاپ ککردن تار موهای خرمایی

فشرد ا  را میان انگشتانش مییک دست مالفه و با دست دیگر هودی

ایستاد. دستانش را  شت کمر  درهم قالب کرد و با  حنی شرورانه 

 :گفت

باشه. وقتی مردم از   تونه مفیدقدر  حتی بیشتر از  ول می -

 .خوای رو اناام میدنترسن، کاری که میمی

ی تخت نشسته بود نزدیک شد. آرام قدمی به آندریاپ که هنوز  به

ا  را، کبودی، بهت، شوک، حیر ، ترپ و آندریاسی که تمام چهره

 :برگرفته بود. خبیثانه ادامه دادرگیای د

ن سر شغ  آبرومندانَشو که چی بهو حتی ممکنه بدون توجه به این -

ها مهیا ها رو سمی و شرایط رو برای به تله انداختن قربانیمیاد، قهوه

 !کنن

ن رمق، تا روی زمیا  تار شد و بیای گرفت که دیدهخفهآندریاپ نفس 

 :سر خورد. خشمگین غرید

 !عوضی -
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 :کریس  بخند  را کش داد و با مکث گفت

 .تفاده کنیها  بهتر اسبهتره از آخرین نفس -

هایش را به روی ملتهب و کبود آندر گرداند و جدی با  ذ ، مردمک

 :گفت

کردی و راه  در  رو ادامه اگه دوباره توی کار من دخا ت نمی -

تونستی سال نو رو در کنار دختر خو  قلبمون باشی. دادی، مینمی

نده که گذاشتم زکردم آندریاپ! باید از اینکم داشتم فراموشت می -کم

 !کردیبمونی نهایت استفاده رو می

قدر آرام کرد. آنم به او غلبه میک -آندر دندان بر دندان فشرد. خفگی کم

ا  را حس کند. ذره کم توان شدن قلب و انرژی -توانست ذرهکه می

! جانرفت اما هنوز، توان صحبت کردن داشت. هر چند بیسر  گیج می

راق و تمیز کریس داد و با صدای های بنگاه خمار سرخش را به کفش

 ای گفت:گرفته

 تو... -

 : رید او کالم میان آزادانه ی آندریاپ، کریسبا سرفه

م داشتم بابتش ک -ها! باید اعتراف کنم که کمی اون  روندههو دربار -

 ی دخترم  یاقتشدم. و ی هیچ چیز توی این دنیا به اندازهنگران می

 گشتم آ مان و این مشک  کوچیکباید برمینگران بودن رو نداره.  س 

ای کردم. تو و مانا کنار همدیگه یک زوج رمانتیک افسانهرو برطرف می

 طور نیست؟هستین و ی هر کسی سرنوشتی داره. این
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 :ای گرفت و غریدآندریاپ عصبی و خشمگین، نفس خفه

 ...دونه که لیس... می -

 :ای کرد و ادامه دادسرفه

 !کنیها... چیکار میبا اون بچه -

ه کریس با مکث، خونسردانه  بخند زد. ابرو باال انداخت و درحا ی ک

 :کرد گفتهمچنان از باال به آندریاپ خزیده روی  ارکت نگاه می

دم ها هم یک روز باید به درمن که رئیس مهدکودک نیستم! اون بچه -

 بخورن! موافق نیستی  یشر کوچک؟

، چشم بست و دستش را روی  ارکت گذاشت. آندریاپ، کبودتر از  یش

ا ، ا ، خون از دهانش جاری کردند و سینههای  ی در  یسرفه

تر از قب  شد. دیگر حتی توان صحبت کردن هم نداشت. فقط فشرده

و  ای که کمی بیشتر زنده بماند بگیردای نفس به اندازهتوانست ذرهمی

ام قدر گرفته بودند که تمآنهایش . عضال  و ریهبرای بعدی، تقال کند

 ا  عرق داشت. یشانی

هایش را به زانوهایش تکیه ی تخت نشست. آرنجکریس جلو رفت و  به

 :داد و خیره به آندریاپ گفت

کنی. یمقدر ارز  نداره که تا این حد برا  تال  باور کن! زندگی اون -

 !من از صبر کردن خسته شدم

کت چشم دوخت. حاال، تنها به مانا آندر کم جان  لک گشود و به  ار

اندیشید! گویی که تسلیم مرگ شده بود. آخر دیگر توان مقاومت می
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 .سشردندیکی، جان می -های تنش، یکینداشت! سلول

و جان شدن آندریاپ بود، با جدیت بلند شد و جلگر بیهکریس که نظار

، با ش داشترفت. مقاب  او زانو زد و با همان جدیتی که در چهره و نگاه

خونسردی و شرار  به قطع تنفس آندریاپ خیره شد. آندر که دیگر، 

 ای راه نفس کشیدن نداشت و خفگی بر او چیره شده بود، خود  راذره

س  روی  ارکت رها کرد و خسته از تقال، به انتظار مرگ نشست. دنیای 

در  های مانا و مااز آن، وجود داشت؟ آیا دوباره زنده میشد؟ آیا حرف

ا ،  یش ! تمام زندگیحقیقت داشت؟ یا این، آخرین  حظاتش بود؟

ه سچشمانش زنده شد. تمام روزهای غم انگیز و شادی که گذراند. تمام 

ها ها، نگرانیها، گریهها، خشمی اخیر که با مانا آشنا شد. تمام خندههفته

 ها. و ترپ

هایش را  لک آندریاپ  ای تخت چون جنین در خود مچا ه شده بود و

ن فشرد. در سر  غوغایی به  ا بود و در قلبش سکوتی که نشابه هم می

هایش خونین و رنگش کبود. موهایش داد.  باز  ایان مأموریتش می

 د.ا  خیس عرق! این، آخرین تصویر از آندریاپ  یشر بوژو یده و چهره

 :گرفته و خفه با آخرین نفسش زمزمه کرد

 !بینمتجهنم می -

یس، جدی دست جلو برد و روی نبض گردن آندریاپ گذاشت. کمی کر

 : بخند در سکو  اتاق گفتکه گذشت، آن را  س کشید و بی

 !منتظرم با  -
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سشس نفس عمیقی گرفت و برخاست. جدی و خونسرد، موبایلش را از 

ای را ای مشکی یونیفرمش بیرون کشید و شمارهجیب شلوار  ارچه

حرکت و گذاشت و خیره به آندریاپ بی گرفت. آن را کنار گوشش

 :جان خطاب به فردی که  شت خط بود گفتبی

 .یه آششز و یه نظافتچی بفرست اتاق بیست و سه -

 که چیز دیگری بگوید، تماپ را بست و موبایلش را به درونآنسشس بی

ی  الستیکی جیبش بازگرداند. آرام به طرف میز گرد رفت و بسته

ای کت سرخش بیرون کشید. محتویا  آن را در قهوهکوچکی را از جیب 

  که حاال دیگر سرد شده بود ریخت و بعد، قهوه را تا نصفه درون سط

ی آشغال خا ی کرد. فناان به دست، به آندریاپ نزدیک شد و آن را رو

میز کنار تخت قرار داد. سشس نگاهی به دور اتاق گرداند و آرام، 

 .ا  را از دستش خارج کردهای  الستیکی بهداشتیدستکش

یزی چآمد که همه چیز، برای همه چیز، آماده شده باشد. تنها به نظر می

 .ماند آن بود که دست خا ی از این اتاق بیرون نرودکه باقی می

 وبا تماسی که به موبایلش وارد آمد، دست از مرور کردن دقایق  یش 

 .اب دادریزی برای دقایق بعدی برداشت و آن را جوبرنامه

 !مَنفرد -

ا  که کمک خوبی برای چنین شبی بود مَنفرد، دوست دوران کودکی

 :گفت

 .تا االن دیگه باید سم اثر کرده باشه -
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 :کریس  بخند زد و سرخو  گفت

بری. اوه دوست من! متأسفم که نتونستی از این  حظا   ایانی  ذ  ب -

 .قول میدم جبران کنم

مایش  ایین آمده و قدم در فرودگاه مَنفرد که به تازگی از هوا ی

 :فتسائو ائو و گذاشته بود، میان نسیم سردی که در هوا جریان داشت گ

 خیال نمیشم! اون دخترِ چی؟تا جبران نکنی بی -

 کریس  بخند  را آرام جمع کرد. روی صند ی مقاب  تلویزیون نشست و

 . ا روی  ا انداخت

 .اون توی برنامه نیست -

 :ا  سشرد و گفترا به دست راننده منفرد چمدانش

وقت ونااگه بفهمه قات  آندریاپ تویی به هر حال وارد برنامه میشه.  -

 .باید یک فکری هم برای اون بکنیم

 :کریس جدی گفت

خواستم فهمیدن هویت قات  غیر ممکن بشه یکی از دالیلی که می -

 .همینه دوست من

 :منفرد روی صند ی شاگرد نشست و گفت

 !ی همکاریمون رو تبریک میگم! رئیسغاز دوبارهآ -

کریس از کالمی که شنیده بود سرخو  شد.  بخند بشاشی زد و بعد با 

حس خوبی که داشت تماپ را بست. گویی که یک  یروزی 
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 .ی دیگر کسب کرده بودشکوهمندانه

رپ با گشوده شدن درب اتاق، مرد و زنی آرام وارد شدند و با اندکی ت

ی کریس گشتند. کریس خونسرد برخاست و با  حنی رهدرونی، خی

 :جدی، تهدیدآمیز و خشدار گفت

 .جاییدکنم الزم باشه که بگم برای چی اینفکر نمی -

کان تمرد که اندکی جلوتر از زن ایستاده بود، با اضطراب سر به طرفین 

 :داد که کریس با رضایت گفت

 !خوبه -

 .ار خود شده بودند گشتگر آن دویی که مشغول کنظاره و بعد

 *** 

میلی،  تو را های چسبانش را گشود و با بیخواب آ ود و گیج، الی  لک

ا  را نیافت. کنار زد. هر چه دستش را روی سطح تخت کشید، گوشی

ر دکالفه و عصبی  تو را کنار زد و نیم خیز شد که موبایلش را درست 

های سنگینش، الی  لکی تخت دید. با خشونت آن را چن  زد و از  به

 ی موبای  افتاده بود خیره شد.به نام آندریاپ که روی صفحه

ای کشید و تماپ را وص  کرد. نور خورشید، فضای اتاقکش را خمیازه

خود  روشن کرده بود. بار دیگر دراز کشید و از سرمای صبح،  تو را دور

  یچید و چشم بسته با صدایی گرفته گفت:

که آندر. بابت این وژَم تا ساعت سه بیدار بودمدیشب به خاطر  ر -

 بخشمت.نذاشتی خوابم کام  بشه نمی
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 هایش طنین انداخت.صدای جدیِ مرد غریبه، با مکث در گو 

های آقای  یشر بوده. وی  یست آخرین تماپتسالم خانم. اسم شما  -

 تونم بشرسم شما چه نسبتی با ایشون دارید؟!می

شی ی ناآشنا، بیش از قب  هوشیار شد. با شک گومانا از شنیدن آن صدا

یز خرا  ایین آورد و بار دیگر به نام آندریاپ چشم دوخت. متعاب نیم 

 شد و آرناش را تکیه گاه خود کرد.

 خیره به دیوار  یش رویش با تردید  ب زد:

 تفاقی افتاده؟!امن... من دوستش هستم.  -

 شت.ای شده بود که مثال نداد ش رخت شور خانه

 شناسید؟شما کسی به اسم آقای ایکس می -

 تند  اسخ داد:

 طور؟!هبله. چ -

وست شما، آقای  یشر دیشب رأپ ساعت نه توسط آقای ایکس به د -

ویا گهت  رویال دعو  شده بودند. متأسفم خانم. ایشون به قت  رسیدند. 

ای که خدمتکار هت  برای ایشون برده مسموم به خاطر نوشیدن قهوه

 ند.  طفا جهت تکمی  اطالعا   رونده...شد

خبر به قدری شوکه کننده بود که مغز دخترک، ترجیح داد از فهمیدن 

گوید. آن سر باز زند. دیگر برایش مهم نبود که افسر در ادامه چه می

کرد. مسخ شده و مبهو ، دستش فهمید و درک نمیشنید، نمینمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 832 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

تانش از دستش سر خورد و  ایین آمد و موبایلش به خاطر سستی انگش

ا ، تنها به ی سفید تخت فرود آمد. نگاه خیره و شوکهروی مالفه

 ای نامشخص بر روی دیوار سفید اتاقش بود.نقطه

احساساتش بر عقلش غلبه کردند. جوشش اشک در چشمانش و بعد، 

 هایش.ای  اوج از  س مژه غزیدن قطره

مک به دور  گرداند و ا ، گیج و مبهو  مردهای تن  شدهسبا نف

 :زمزمه کرد

 !هان؟ -

 ا  را از رویاخمی گن  به ابرو نشاند و با حرکتی هیستریکی، گوشی

تخت چن  زد و عصبی، تماسی که به تازگی قطع شده بود را دوباره 

 ران، ازبرقرار کرد. انگشتانش را الی موهایش برد و با قلبی کوبنده و نگ

 .ا  ماند شت حلقه ی اشک خیره ی مالفه 

 خانم مانا؟! حا تون خوبه؟ -

ی مانا آب دهانش را قور  داد و عصبی وار، چند بار  لک زد. با  حن

 :مرتعش و تیز زیر ب به فارسی گفت

 تو چی میگی؟ -

تماپ را قطع کرد و بالفاصله، دوباره به همان شماره زن  زد. گویی که 

سته بود خبر مرگ انتظار شنیدن صدای آندریاپ را داشت و هنوز، نتوان

او را درک کند. گرم شده از هیاان و اضطراب، از تخت  ایین آمد که 

 ایش  یچ خورد و با زانو، بر زمین کوفته شد. دندان بر دندان فشرد و 
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 .همان جا، نشسته بر  ارکت، به تخت تکیه نهاد

 صدای عصبی مرد، گوشش را خراشید:

 !قطع نکنه؟خانم مانا کسی کنارتون هست که تماپ رو  -

ه رخاست کبمانا ناامیدانه از  اسخ دادن آندریاپ، با د ی  ر د هره از جای 

ه به ای تاریک دوباره نشست.  ریشان حال و آشفتفشار  افتاد و با دیده

 :فارسی تند و مرتعش  رسید

 !آندر کااست؟ تو ز ی؟ -

س گوید و از طرفی هم گیج شده بود که  فهمید او چه میافسر که نمی

الفه چه کسی در ابتدا با او به زبان آ مانی سخن گفته است، نفسش را ک

بیرون داد و  لک بر هم فشرد. سشس با مکثی کوتاه با حفظ 

 :ا  گفتخونسردی

 بسیار خب. گو  کنید! کسی  یشتون هست؟ -

واز مانا  لکی زد که قطره اشک دیگری، طاقت از کف برون داد و بال  ر

ود. مانا که ذهنش در آن  حظه توان ترجمه و ی مانا گشسوی گونه

که تماپ را قطع کند موبای  را از گوشش فهمیدن نداشت، بدون آن

فس زنان، ن -فاصله داد و با فشاری کوتاه به زمین، از جای برخاست. نفس

 .با قلبی  رتشش و د ی  راسترپ، نگاه درشتش را حول اتاقش گرداند

 !گوشیم کو؟ گوشیم -

ریکی، درحا ی که موبایلش را در دست داشت  تویش را خشن و هیست

ا  چرخاند.  تو را روی تخت هایش را به دنبال گوشیکنار زد و چشم
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 ر  کرد و مردمک روی میز گرداند که چیزی نیافت. کالفه و عصبی، 

ای که در دست داشت را روی میز گذاشت و به طرف ی اضافیوسیله

های کا شنش بود تا گشتن جیبطور که مشغول کمد  رفت. همان

 .شاید موبایلش را بیابد، صدای زن  آن، حواسش را سوی میز جمع کرد

ا  را تند به آن سمت سر چرخاند و نگاهش را قف  موبایلش کرد. بینی

ه باال کشید و با دو قدم بلند به طرف میز  بازگشت. آب دهانش را ک

ی آن رداشت و به صفحهتر شد. موبایلش را بقور  داد، بغضش هم بزرگ

ی هشدار  که از  شت نگاه تار از اشکش چشم دوخت. با دیدن صفحه

. حال گویی که زمان بیدار شدنش رسیده بود، آن را به تندی قطع کرد

ی آن آسوده خاطر از  یدا کردن موبایلش، به طرف تخت رفت و  به

ت  یتش مخنشست. با انگشتانی یخ زده و  رزان، با ذهنی که گویی، فعا 

 .های موبایلش گرداندشده بود، مردمک روی ا لیکیشن

 .مَرده یه چیزی گفت. او ش یه چیزی گفت -

 لکی زد که دو قطره اشک دیگر از چشمانش چکیدند. ا لیکیشنی که 

های اخیر را  خش کرد. کرد گشود و مکا مههایش را ضبط میتماپ

فهمید، سومین تماپ عصبی از دو تماپ آخر که  وچ بودند و هیچ نمی

 ا  را زیاد کرد و با دقت، گو  بهاز آخر را  خش نمود. صدای گوشی

 .صدای بدخبر آن مرد سشرد

دوست شما، آقای  یشر دیشب رأپ ساعت نه توسط آقای ایکس به  -

 .هت  رویال دعو  شده بودند. متأسفم خانم. ایشون به قت  رسیدند
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ی ده و تنمی بلند و تند، با رنگی  ریمانا با هیاان از جای جهید و با قدو

 ا  قدم تند کرد. با خشونت درب را گشود ر رعشه، به طرف درب خانه

د و شو  ا برهنه خود را بیرون انداخت. همان دم، درب منزل تی  گشوده 

 .ای بشا  و خندان از آن بیرون آمدکالرا با چهره

 :گفت تی ، عصا به دست تکیه به چهارچوب درب داد و معترض

 !؟تونم سال نو رو با دوست دختر خودم باشمیعنی تو میگی من نمی -

ا  انداخت. ی ریزی کرد و بند کوتاه کیفش را روی شانهکالرا خنده

 :سوی تی  چرخید و گفت

ی اول! هنوز حتی چه  و هشت ساعت هم نگذشته! دوم! ما همه -

وم! فنرهای ی امروز  تموم شده! سدیشب رو با هم بودیم  س سهمیه

ی تونن تا فردا صبر کنن! درسته آقاقدر مقاومن که میمچا ه شده اون

 !تی  شیک؟

ی چشم گرداند و نفس عمیقی کشید که کالرا با تی  مردمک در کاسه

ای ا  با تی ، صدشیطنت ابرو باال انداخت. همزمان با کم کردن فاصله

ب از تی  های دخترکی نگران حواسش را جمع کرد که متعازمزمه

 .فاصله گرفت و سمت راهرو چرخید

هرو مانا با دیدن کالرا و تی  با آن همه صمیمیت، گیج و گن  میان را

دانست این هایش را روی آن دو چرخاند. کالرا که نمیایستاد و مردمک

شد و  طور برای مانا توجیه کند، دستشاچه قدمی از تی  دورهرابطه را چ

 :گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 836 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

 .ع اتفاق افتاد مانا. باشه؟ بهت توضیح میدمهمه چیز خیلی سری -

اد و ها راهش را ادامه دتوجه به آنگوید بیفهمید او چه میمانا که نمی

را ها قدم تند کرد. کالهمزمان با گذشتن از کنار کالرا، به طرف  له

کفش  وشش و  اهای بییمتعاب و یکه خورده نگاهش را روی موهای ب

 :صدا زداو گرداند و در  حظه، 

 !مانا -

ای که طی مانا با شنیدن نام خود  تند سمت کالرا چرخید و یک  له

 .کرده بود را بازگشت

 بله؟ -

ی مانا ی رن   ریدهکالرا با تعابی بیشتر به سرتا ای آشفته و چهره

 :چشم دوخت. اخمی کرد و نگران  رسید

 خوبی؟ -

ا بره ماند که تی  حرکت به کالرا خیمانا گیج و اشک آ ود، ما  و بی

 :شک گفت

 مانا! چیزی شده؟ -

 .مانا که دوباره نامی آشنا شنیده بود، سر به سمت تی  گرداند

 بله؟ -

ها حرفشان را بزنند و از سوی دیگر هم، از سویی، منتظر بود که آن

گویند. از این رو فقط با گیای و انتظار نگاهش را دانست که چه مینمی
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کالرا نیم نگاهی به تی  انداخت و جلو رفت. دست چرخاند. میانشان می

 :یخ مانا را گرفت و خیره در نگاه اشک آ ود او با نگرانی گفت

 طوری شدی؟ اتفاقی افتاده؟خبر شده مانا؟ چرا اینچه -

شنود، دستش را  س کشید و فهمید چه میکه نمیمانا کالفه از آن

 :موبایلش را باال برد. عصبی به فارسی گفت

یکی بهم زن  زد گفت آندریاپ رفته هت  رویال. هر چی هم به  -

 رسم داره. دارم از  میزنم همون یارو برمیی آندر زن  میشماره

 ...شده باز چر  و  ر آندریاپ چی

 :کالرا با گیای میان کالم او گفت

 چی داری میگی مانا؟ فارسی حرف نزن! -

بود،  نامفهوم مانا تشخیص دادههای تی  که نام آندریاپ را از میان حرف

 نگاهی به سر و وضع دخترک انداخت و بعد با شک اخم کرد و گفت:

 !فکر کنم یه اتفاقی برای آندریاپ افتاده کالرا -

 :مانا تند سمت تی  چرخید و با تأکید گفت

 !آره آندریاپ! آندریاپ رو میگم -

 :دکالرا با اضطراب اما مالیم بازوی مانا را گرفت و  رسی

 !آندریاپ چی؟ یه طوری بگو من بفهمم مانا -

ها توجه به آنمانا با بغض عصبی و  رخاشگر دست کالرا را  س زد و بی

 .ها قدم تند کردسمت  له
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 !مانا -

 :تی  تند گفت

دونه آندر خواد کاا بره! فکر کنم میکالرا! برو دنبا ش و ببین می -

 .کااست

 :تی  داد. تی  محکم گفت کالرا با دل نگرانی نگاهش را به

 !برو کالرا -

 وها دوید. تی  قدمی جلو رفت کالرا به خود آمد و به تندی سمت  له

 :بلند گفت

 !به من خبر بده -

د. با مانا  ا برهنه خود را وسط خیابان انداخت و سردرگم دور خود چرخی

 :نفس زمزمه کرد -نفس

 !یه چیزی گفت... گفت رویال! گفت هت  رویال -

ز میان خیابان نفس زنان به او رسید و دستش را کشید تا ا -کالرا نفس

ند ی صکنار برود. قف  ماشینش را گشود و مانا را به دنبال خود تا سمت 

 د. ماناشاگرد کشاند. درب را گشود و مانای  رزان و شوکه را روی آن نشان

 :مردمک دور خود چرخاند و زمزمه کرد

 .آره... با ماشین بریم -

کالرا در ماشین نشست و  س از به حرکت در آوردن آن نیم نگاهی 

 .ی مانا کردی رخ سشید شدهحوا ه



 

 

 WWW.98IA3.IR 839 کاربر نودهشتیایکتوفیلیا ن –کاکادو
 

 مانا! کاا بریم؟ -

د مانا با دستانی  رزان و رویی وحشت زده، تماپ ضبط شده را  خش کر

 :و نا ید

 .جاستببین! گو  کن! میگه هت  رویال... آندریاپ اون -

ه آن تماپ را از ابتدا  خش کرد. هنگامی ک کالرا گوشی مانا را گرفت و

رو ههای رعب انگیز دردناک را شنید، مبهو  و ناباور خیره به روبگفته

الرا ا  را از دست کماند و آرام، به تنفس کردن ادامه داد. مانا گوشی

 :کشید و دستشاچه گفت

 .راه بیوفت! باید بریم هت  رویال -

خاند و ن خانه بنا کرده بود آرام سر چرکالرا با چشمانی که حیر  در آنا

 :به مانا چشم دوخت. نا ید

 !مانا -

ادنش مانا عصبی از تعل  کالرا، بازوی او را گرفت و همزمان با تکان د

 :گفت

 !میگم برو -

کالرا به خود آمد و با ذهنی گن  و گیج چون دقایق  یشین مانا، به 

 دال فشرد. قلبش  سرعت و با  رز  ماشینش را روشن کرد و  ا روی

هایش آرام تشید و ذهنش بان  میزد. درست، مانند مانایی که مردمکمی

ا  شدند. با  ای برهنهای یک جا بند نمیو قرار نداشتند و  حظه

کرد. از سرمای هوای تابی میهیستیریکی ضرب گرفته بود و د ش، بی
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وشاند که هایش  هایش را با دستسشیده دم، در خود چنبره زد و گو 

هایش را باالتر برد و تا روی ها شد. متعاب، دستمتوجه برهنگی آن

 :سر  کشید. ناگه شوکه  ب زد

 عه! موهام. شا م کو؟ -

ا  را کاوید اما هیچ در  ی یافتن شا ش، دور گردن و اطراف صند ی

. از دانست که از ابتدا شا ی برنداشته استحواپ بیچاره، نمینیافت. بی

الفه نوچی کرد و به همراه نگاه داشتن موبایلش در میان این رو ک

 ا  را تا روی موهایش باال کشید. سشس دوبارهانگشتانش، کاله هودی

 خود را در آغو  گرفت و به مسیر  چشم دوخت. هر  حظه بر نگرانی و

 .آشوبش افزوده میشد

دیگر میهمانان هت ، بعضی ناراضی از وضع موجود و بعضی وحشت زده 

 واتفاقی که  یش آمده بود، در البی هت  نگاه داشته شده بودند  از

 ی خروج نداشتند.  لیس در  ی یافتن شاهد، از تمامشان  رپ واجازه

کرد و سعی داشت سرنخی کسب کند اما هیچکس هیچ چیز جو می

دانست. مأمور فوگ  دستی به سر کم موی بور  کشید و خطاب به نمی

 :مشغول ثبت گذار  بود گفت ی جرم کهتحلیلگر صحنه

 چیزی  یدا کردی؟ -

 میان در ایستاده و چرخید افسر سمت اسمیت از کنار آندریاپ برخاست.

 :گفت فوگ  یغور هیک  به خیره اتاق

نه اثر انگشت نه تار مو نه رد کفش! یه کاله  یدا کردیم اما هیچ مویی  -
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ی سمیه خوردهی نیمه داخلش نبود. تنها سرنخمون همون فناون قهوه

که روی میز کنار جسد قرار داشت. قات  هر کسی که هست یا او ین 

 بار  نیست یا بیش از اندازه محتاطه. تو چی؟ به آشناها  زن  زدی؟

ار فوگ  یک دور نگاهش را به دور اتاق چرخاند. همه چیز چون او ین ب

ندریاپ آور آمد. تنها تناقض رعشه انداز، تن رنامیغبار به نظر تمیز و بی

 :در میان آن اتاق شوم بود. نفسی گرفت و با ناامیدی گفت

آخرین کسی که باها  در تماپ بوده، زپ کمشله که  ایین داره  -

گه رو بازجویی میشه. یه دختر هم بود که... فکر کنم خارجیه. زبون همدی

خیا ش شدم. اومد که دیوونه باشه.  س بیفهمیدیم و به نظر مینمی

 .خبر بودهجا چهرم زپ بدونه که اینامیدوا

 :اسمیت سری تکان داد و با شک  رسید

 ی خدمتکار رو ندیده؟کسی چهره -

ای از راهرو، توجهش فوگ  قصد کرد  اسخ منفی بدهد که صدای همهمه

 .را به بیرون از اتاق جلب کرد

 ...تونید جلو بیاید! ما اجازه نداریمخانم شما نمی -

آورد، کالفه و نمی های مرد مأمور مقابلش سر دردخترک که از حرف

 :تر از  یش، دست او را  س زد و گفتهراسان

 .جاستدوستم اون -

اد و دمأمور که چیزی نفهمید، با تأکید و اصرار مانا را از خود فاصله 

 :گفت
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 ...تونید طفا برید عقب! نمی -

 :بغض آ ود گفتکاوید تند و کالرا که چون مانا  شت سر مأمور را می

 ...های آندریاپ  یشر هستیم. بهمون گفتن اونما دوست -

ا با ی ادامه دادن نداد اما فوگ  به محض شنیدن سخنان کالربغض، اجازه

 :قدومی بلند و تند جلو رفت و خطاب به دخترک سیاه  وست گفت

 گفتی دوست آندریاپ  یشر هستی؟ -

واسش به او جلب ه مأمور نیز حتند سر به تأیید تکان داد ک -کالرا تند

 :شد. فوگ  فوری  رسید

 خیله خب اسمت چیه؟ -

ها را از خود  ر  دید از ی آندر همان  حظه مانا که حواپ هر سه

ا بتاب از زیر دست مأمور رد شد. قرار و بیموقعیت استفاده کرد و بی

دو  عاله و د هره، سمت اتاق بیست و سه که با نوار هشدار زرد و حضور

ع مأمور خانم در حال گفت و گو اشغال شده بود دوید. مأمور مرد سری

 :چرخید و بلند صدا زد

 !خانم -

رد و فوگ  تند دنبال مانا دوید تا جلوی نزدیک شدن او را به صحنه بگی

ور زن که فوگ  یا حتی آن دو مأمکالرا هم،  ی او افتاد. اما قب  از آن

اق خترک، خود را به یک قدمی درب اتبتوانند جلوی مانا را بگیرند، د

تادن نگاهش به تن نفس زنان، قدم آخر را برداشت. اما اف -رساند و نفس

 .آندریاپ همانا و ناگهان عقب کشیدنش همانا
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دید دخترک  رزان چنان ناگهانی و به سرعت نسبت به چیزی که می

عکس ا عم  نشان داد که قلب و مغز  ناهماهن  شدند. با وحشت و 

قدر رپ نفس در سینه نگاه داشت و سشیدروی گشته عقب رفت. آنت

روی  روی درب اتاق تاسریع که محکم به دیوار راهرو برخورد کرد و روبه

هایش  رزان بودند. از ترپ و از زمین سر خورد. چشمانش درشت و  ب

ها  رزید. گویی که در قبرستان بود و تمام آن مردهمیوحشت به خود 

 .شکافتندغافلگیرانه قبر خود را مییکی، یکی، 

 فوگ  که متوجه شد کار از کار گذشته است و مانا چیزی را دیده که

 نباید، در جای ایستاد و متأسف نفس فو  کرد. یکی از مأمورهای زن

ر سعی نمود جلوی کالرا را برای نزدیک شدن بگیرد و آن یکی، در کنا

 ی غرق در وحشتا اندوه به چهرهمانا زانو زد. این میان، اسمیت بود که ب

 .ای کار آسانی نبودنگریست. دیدن چنین صحنهو بهت مانا می

 :کالرا عصبی و  رخاشگر جیغ کشید

 !خوام ببینمش. باید ببینمشدوستم مرده! می -

 :مأمور زن با قاطعیت او را عقب راند و گفت

 !چیزی نیست که بتونی ببینیش.  شیمون میشی! بهم اعتماد کن -

های مأموری که کنار  توجه به حرفآمد، بیمانا که نفسش باال نمی

 رسید دست روی سینه گذاشت و برای نفس نشسته بود و حا ش را می

 :زد کشیدن تقال کرد. کالرا نگاهی به مانا انداخت و بعد دستشاچه صدا

 !مانا! مانا -
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 شد. فوگ ی مأمورهایی که در آن راهرو بودند به مانا جلب توجه همه

 :جلو رفت و گفت

 خانم؟ -

د و زکالرا عصبی مأمور را ه  داد و به طرف مانا دوید. جلوی او زانو 

 ی کبود او را میان دستانش گرفت. با نگرانی و د وا سی مرتعشچهره

 :گفت

کنم مانا! مانا حا ت خوبه؟ نفس بکش! نفس بکش مانا! خواهش می -

 !نفس بکش

 :د و گفتفوگ  سمت مأمور مرد چرخی

 !جا. زود با به  رستارهای  ایین بگو بیان این -

رای بکرد دیگر توانی همه، جویای احوال مانا بودند اما مانا احساپ می

ی که با تشر دوبارهتر میشد تا اینقلبش نمانده است. رمقش کم و کم

سیمه کالرا، یاد تنفسش افتاد. بنابراین بلند و محکم، نفس گرفت و سرا

 :را چشم دوخت. کالرا نفس خود را فو  کرد و با اشک نا یدبه کال

 !کنمادامه بده! به نفس کشیدن ادامه بده مانا! خواهش می -

 :دی کبود و درهم رفته ضعیف نا یمانا دست روی قلب گذاشت و با چهره

 ...یاپکنه. آندریاپ.... آندرکنه. قلبم درد میقلبم... قلبم درد می -

ی ی آندریاپ رسید. قطره اشکاز کالرا گذشت و به جثه ارادهنگاهش بی

 :گونه خاتمه دادا  را ایناز چشمش چکید و جمله
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  س سر  کو؟ -

یست. ی کالم او نشده بود آرام چرخید و به آندریاپ نگرکالرا که متوجه

شوکه و چون مانا وحشت زده، دست منامد خود را روی دهانش 

 -شید. بغضش ترکید و صدای هقگذاشت و جیغی خفیف و دردناک ک

هقش،  شت دستش متوقف شد. با قلبی  ر درد و روحی آسیب دیده، 

چرخید و سر مانا را در آغو  کشید. سعی کرد بغضش را فرو خورد و 

 .یابیدتوانست. یکی باید، او را درمیهق نکند اما نمی -هق

 یش اسمیت، نفسش را فو  کرد و فوراً درب را بست تا صحنه را از 

چشمان آنان کنار بزند. مأمور فوگ  خطاب به  رستارهایی که جلو 

 :آمدند گفتمی

 !دیگه الزم نیست! برید عقب -

 :سشس به یکی از مأمورهای زن به آرامی گفت

 .بینمتجا مینیم ساعت بهشون زمان بده و بعد ببرشون اداره. اون -

و  گریان، چرخیدو بعد  س از نیم نگاهی به مانای مسخ شده و کالرای 

 .راه خروج را  یش گرفت

*** 

گذشتند و او ها از  س هم میبرای مانا، روزی تهی از احساپ بود. عقربه

شنید و دید و میکرد. میهیچ چیز از محیط  یرامونش حس نمی

گویند و فهمید مردم اطرافش چه میگرفت. نمیفهمید، اما حسی نمیمی

کالرا در میان آن همه گریه، چه  اسخ  فهمید رسند. نمیاز او چه می
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دهد و مرد  لیس، در  ی یافتن چه چیزی است. تنها یک حس داشت می

ای از  یش چشمانش کنار ی جرم  حظهحسی بود. صحنهو آن هم، بی

طور تمیز و دست نخورده باقی مانده بود با این رفت. اتاق هت  هماننمی

ی سیاهی در شکین و حلقهتفاو  که جسد یک مرد آشنا با هودی م

ای از خونش هم انگشت، بدون سر  ای تخت افتاده بود. حتی  که و قطره

روی  ارکت دیده نمیشد. گویی کسی، شاید یک نظافتچی، تمام آن 

آمد که دور گردن مرد را هم ناحیه را تمیز کرده بود. حتی به نظر می

کسی چه  قدر تمیز و دست نخورده. ودستمال کشیده باشد. همین

 دانست آن سر،  یش چه کسیست که حال ردی از آن  یدا نبود؟می

ی مانا شدند،  یوانی از کابینت خانههایی که به زور باز میکالرا با  لک

رد کا  را باال کشید. آن را از آب سرد درون یخچال  ر برداشت و بینی

 :که تی  با غمی محسوپ در چهره و  حنش خطاب به کالرا گفت

 !کالرا باید به من گو  بدی -

شت توجه و سرد از کنار تی  گذشت و سمت اتاق مانا قدم برداکالرا بی

 :که تی  چرخید و صدا زد

 !کالرا -

 :کالرا عصبی چرخید و با خشم در نگاه تی  غرید

پ و من به تو گو  نمیدم. نه تا وقتی که معلوم نشه حرفای آندریا -

 !داره ایی تو چه معنیدوستش درباره

هایش داد های درشت شده، تکانی عصبی به دستتی  با تشدید و چشم
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 :و بلند گفت

 !من بهت میگم! فقط گو  کن کالرا -

فریادی زد که به  تک کلما  تی  -اعتماد به تککالرا  رخاشگرانه و بی

 .ای از  یوان آب بیرون جهیدسبب تکان خوردن اندامش، چند قطره

 !ز این خونه گمشی بیرونخوام ااالن فقط می -

 وسشس با صورتی عرق کرده از خشم و اندوه، دندان روی دندان سایید 

با  توجه به نگاه تی  سمت اتاق مانا گام برداشت. تی  انگشتانش رابی

هایش را برهم ا  فرو برد و دندانکالفگی و عصبانیت در موهای فرفری

ر، وریا و از سویی دیگفشرد. از یک سو کالرا، از سویی فشارهای سانس

 و لیسی که به او مظنون شده بود، همه و همه، او را به نهایت عاز 

ره به کرد تا از این مخمصه رها شود؟ دوبارساند. باید چه میبیچارگی می

 توانست از این شرایط نااتش دهد؟برد؟ او میسانسوریا  ناه می

د که ق تاریک مانا شکالرا با دمی عمیق برای آرام کردن خود، وارد اتا

همان دم صدای کوبش درب اصلی خانه توجهش را جلب کرد. نفسش را 

 فو  کرد و دوباره دم گرفت تا خونسردی خود را حفظ کند. آب دهانش

 :را قور  داد و صدا زد

 !مانا -

راند  ی خود مشغول کتاب خواندن بود شانه مانا که زیر نور چراغ مطا عه

 :و نا ید

 !ترسیدم -
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 طور با نوای آرام وهبلند کرد و خنده رو از واکنش خود  که چ سر

م ی کالرا ترسیده بود،  بخندی به روی تاریک دوستش زد. آرادخترانه

 :گفت

 جانم؟ -

 ب را بهآکالرا نفسش را با اندوه بیرون داد. نوچی کرد و جلو رفت.  یوان 

 .دست او سشرد و انگلیسی را امتحان کرد

 خونی؟یچی م -

فهمید، انا که گویی مغز  دیگر هیچ زبانی را جز زبان مادری نمیم

با  بخند  ای از آن را زیر نگاه سنگین کالرا نوشید.ه یوان را گرفت و جرع

 :و رویی خنثی  یوان را روی میز، کنار آباژور گذاشت و گفت

 .صبر کن  تو رو بزنم کنار. گرمم شد -

ت که مانا با و حرکاتش نگریسخیره و نامفهوم به مانا  -کالرا خیره

 :ی  تو را کشید و گفتخونسردی الیه

 !یه  حظه از روی  تو بلند شو -

 کالرا که کشیده شدن  تو را دید، اندکی بلند شد که مانا به هدفش

 :گفت رسید و  تو را کنار زد. کالرا دست سرد او را گرفت و به انگلیسی

 م؟فهمی چی میگفردا باید بریم اداره. می -

 :دزتوجه به او چشم در سطور کتاب چرخاند و با  بخند  ب مانا اما بی

 .خطم رو گم کردم -
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ا چه کالرا کالفه نفسش را فو  کرد و نوچ کنان، روی برگرداند. با مان

 توانستند حرف یکدیگر را بفهمند؟ آرام از روی تختکرد وقتی نمیمی

 :برخاست و سمت درب رفت. به آ مانی گفت

 .دادی ماناکا  حداق  توی این دو سال، یکم فارسی بهم یاد میای  -

 :مانا که نام خود  را شنید، سر بلند کرد و کناکاو گفت

 بله؟ -

 :ی او کرد و بعد نا یدکالرا مکثی به روی چهره

 .هیچی -

 سشس از اتاق خارج شد و سمت آششزخانه رفت تا شامی مهیا کند. فکر

توانست باور کند که تی  اشت. نمیگذای راحتش نمیتی ،  حظه

طور ممکن بود؟ هترین نقشی در مرگ آندریاپ داشته باشد. چکوچک

 های دوست آندریاپ، آن مرد زپ نام، منظور  از کارهایی که تی حرف

لط؟ ها به درای  ندر؟ ویالی آناب ؟ اطالعا  غکرد چه بود؟ بردن آنمی

 از سانسوریایی که به تی به راستی تی  چه کسیست؟ منظور آندریاپ 

 کند چه بود؟امر می

 اد آوردای گمان برد که نکند قات  آندریاپ تی  باشد اما برفور به ی حظه

کن که تی ، تمام دیروز و شب قب  را با او گذرانده است.  س محال مم

 بود. اما اگر نقشی در این اتفاق داشته باشد چه؟

کرد. یف ایستاده بود و هیچ نمیبه خود که آمد، میان آششزخانه بالتکل

تکانی به سر  داد و دمی گرفت که صدای زن  درب، نگاهش را سوی 
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ا  را  شت گوشش فرستاد و عصبی از آن ایآن چرخاند. تار موی قهوه

 :که تی ِ سمج باشد، با خشم قدم برداشت. درب را گشود و غرید

 ...خوام ببیننمی -

هایش سکو  کرد و یکه خورده، اخمبا دیدن مرد ناآشنای  یش رویش، 

 :ی بریتیشش گفترا گشود. مرد،  بخندی زد و با  هاه

 !سالم عشقم -

ا  را روی قد و قامت مرد خو  روی مقابلش ایهای قهوهکالرا مردمک

 :گرداند و با شک گفت

 سالم. تو کی هستی؟ -

 :کریس  بخند کای زد و به آ مانی با خونسردی گفت

 .های مانارین دوستیکی از عزیزت -

 :تر کرد و گفتکالرا درب را اندکی بسته

 .و ی من قبال تو رو جایی ندیدم -

 :ای خونسرد و  حنی شیطنت آمیز جواب دادکریس با چهره

 .خب االن دیدی -

را  تر شد که کریس قدمی به جلو برداشت و آرام،  ایشنگاه کالرا شکاک

 :تر گفتمیان درب قرار داد. سشس با  حنی آرام

 .حتما مانا منتظره تا من بهش تسلیت بگم -

کرد قاب  کالرا اما هیچ حس خوبی نسبت به کریس نداشت. احساپ می
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کند. یاعتماد نیست و در برابر خبر مرگ آندریاپ، بسیار خونسرد جلوه م

آبی  -تر نگاه داشت و قاطعانه خیره در نگاه سبزاز این رو، درب را محکم

 :کریس گفت

 !خواد تنها باشه. یه روز دیگه بیا آقای دوستیم -

ی کالرا سعی کرد درب را ببندد تا از هر خطری از جانب کریس جلوگیر

ی دستانش را از  شت کمر  گشود و با یکی از کند که کریس، حلقه

ها، درب را ه  داد. تنش را به جلو راند و خیره در نگاه اندک آن

 :ی کالرا گفتترسیده

 .مهمان نوازیت متأثر شدم عزیزماز شد   -

نه شد. سشس با خونسردی، کالرا را به عقب راند و با گامی دیگر، وارد خا

شش قلب تکالرا که در برابر او بسیار کم زور بود، قدمی به عقب رفت و با 

 :و نگرانی اخما ود گفت

 !تونی بدون اجازه وارد بشیتو نمی -

ی چشمان او شد. گویی که خیرهی کریس ایستاد و بعد، سینه به سینه

ن خواست جلودار او شود. کریس اما در سکوتی طوالنی، سر  را  اییمی

ا آمد که کالرا بگرفت. به نظر میگرفته بود و اختالف قدشان را اندازه می

تر از کریس صد و هشتاد ی ریز و قد کوتاهش، سی سانت کمآن جثه

 .ای نرم واداشتدهسانتی متری باشد. همین، کریس را به خن

 :کالرا عصبی آرام  رسید

 چیز خنده داری گفتم؟ -
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 ا  را فرو خورد و قدمی به جلو برداشت که کالرا نیز بهکریس خنده

ه همان اندازه عقب رفت اما از تیزی و قاطعیت نگاهش نکاست. کریس ک

و با  هایش در دو طرف بدنش آویزان مانده بودند ابرویی باال انداختدست

 :نهایت شیطنت آمیز گفتنی بی ح

دم خیلی وقت بود که یه بندانگشتی جلوم نایستاده بود. کناکاو ش -

 !کنی یا تخت کودکبدونم تخت بزرگسال استفاده می

س کالرا با حرص نگاهش را تیزتر کرد و دندان بر دندان فشرد که کری

 :ابروهایش را باال داد و گفت

 .نمب دارم که باید بهش رسیدگی کحاال اگه اجازه بدی یه کار واج -

دانست در برابر او چه کاری جز سشس بدون توجه به کالرا که نمی

رداشت. تواند بکند، به سمت اتاق مانا قدومی آرام و مردانه بایستادن می

مت داند اتاق مانا کدام سطور میهبرای کالرا کمی عایب بود که او چ

 اطراف بیاندازد اما فقط، سکو ترین نگاهی به که کوچکاست بدون آن

 .کرد و دنبال او با عاله راه افتاد

ای جدی به خود گرفت. با اندکی کریس  بخند  را جمع کرد و چهره

ب مکث، وارد اتاق مانا شد و نگاهش را قف  اویی که با خونسردی کتا

ا بهایش را بر هم فشرد. خواند کرد. نفسش را آرام بیرون داد و  بمی

 وکه در همین  حظه، جانش را ربوده بود، قدم دیگری برداشت تردیدی 

باژور، ی مانا، با آن موهای کوتاهش، زیر نور زرد آسر  را کج کرد. چهره

 !خیلی آرام -آمد. خیلیبه نظر آرام می
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 :کالرا که هم کناکاو بود و هم مراقب، دست به سینه ایستاد و گفت

تونه تشخیص بده چی ی نمیشنوه و برای حرف زدن زحمت نکش! می -

 .میگیم

 :فتگکرد، ناگه به انگلیسی کریس که تا حاال با کالرا آ مانی صحبت می

 .خونهها رو بدون ترجمه میو ی داره ارباب حلقه -

طور هکه چای متعاب از آنکالرا با شک نگاهش را به کتاب داد.  حظه

ریز کرد.  متوجه چنین موضوع واضحی نشده بود، یکه خورده اخمی

ند ی تخت نشست. خیره به  بخکریس، آرام و با طمأنینه جلو رفت و  به

 :مانا و روی آرامش، به انگلیسی گفت

هت بباید اعتراف کنم موها ، جوری که صورتت رو قاب گرفته، خیلی  -

 .میاد

توجه بی ومانا که گویی اصال در این دنیا نبود، به آرامی کتاب را ورق زد 

بر  واندن را از سر گرفت. کریس با ناراحتی و شرمندگی،  ببه کریس، خ

 : ب فشرد و  لک زد. کالرا  وزخندی زد و گفت

اکنش ودیدی؟ نه آ مانی نه انگلیسی. به هیچ زبانی جز زبان مادریش  -

دونم اصال فایدست آقای غریبه. بعید مینشون نمیده. حضور  بی

 .دوستش باشی

 :مانا گفت کریس ناگه به فارسی خطاب به

 .زنه مانادوستت خیلی حرف می -
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کالرا در  حظه متعاب شد و مانا، ناگه سر باال برد و به کریس و 

های خو  رنگش نگریست. اندکی در سکو  مردمک روی اجزای چشم

 ی او گرداند و سشس نا ید:صور  مردانه

 !خیلی -

جلو ا  را گشود و با حیر  قدمی به کالرا با شوک، دست به سینه

 .برداشت

 !مانا -

 :کریس  بخند کای زد و سمت کالرا چرخید. به آ مانی گفت

 .فایدستحاال میشه ما رو تنها بذاری عزیزم؟ حضور  بی -

ومیت کالرا از جای تکان نخورد اما مانا بالفاصله با نهایت عاز و مظل

 :نا ید

 !کریس -

 :کریس فوری سر چرخاند و به مانا نگریست. آرام گفت

 له؟ب -

مانا با مکث خیره در نگاه غمگین کریس، طوری که گویی اصال از 

 :دیدنش متعاب نیست گفت

 .سر  رو بریده بودن -

ل ، کریس  لکی زد و سر  ایین انداخت.  ب بر  ب فشرد و بعد اندکی تع

 .دوباره به مانا نگریست
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 !چه هیوالیی -

 :با مکث گفتا ، آرام سر تکان داد و بعد مانا با نگاه گرفته شده

 شناسی کریس. مگه نه؟ تو تنهاو ی تو هیوالها رو خیلی خوب می -

 تونی  یدا  کنی.کسی هستی که می

 کریس آب دهانش را قور  داد و دم گرفت. بدون هیچ  بخندی،  لک زد

 :و به ناچار گفت

 .تونمآره. می -

 :مانا بالفاصله با اصراری مظلومانه گفت

 !بهم قول بده -

ا دانست چه بگوید، فقط سکو  کرد و به مانا زل زد. ماننمی کریس که

ریس اما همچنان، مصر بود که از او قول بگیرد تا خیا ش راحت بشود. ک

اید تواند چنین قو ی به او بدهد. در این صور ، بدانست که نمیفقط می

فهمید. و کرد و این از توانش خارج بود. مانا هرگز نباید میاعتراف می

زم کرد. حتی اگر الس هر کاری برای  نهان نگاه داشتن این راز میکری

 .خاطر حفظ آن، آدم بکشدباشد به

رد، به جهت تغییر بحث و دور کردن ذهن مانا از قو ی که قصد داشت بگی

 : بخند کوتاهی زد و با اشاره به کتاب گفت

 .متها. من عاشق تقاب  بین سارومان و سائورون هساوه ارباب حلقه -

مانا که گویی به راستی حواسش به سادگی  ر  شده بود، مکثی کرد و 
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 :بعد گفت

 .ا یهخی آندریاسه. گفت جا  توی کتابخونم آره. این رو... این هدیه -

ا دریاپ بکالرا که از بهت حرف زدن مانا بیرون آمده بود، با شنیدن نام آن

 :مکث گفت

یچ هموقع تا حاال از اوندو روز  یش با جسد آندریاپ مواجه شد و  -

عی زنه و خیلی طبیواکنشی از خود  نشون نداد. فقط... مدام  بخند می

 .کارا  رو اناام میده. انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده

 :تر ادامه دادتر و اندوهگینسشس آرام

 .کنهخیلی عادی برخورد می -

د، آب داهای کالرا هم گو  میکریس که خیره به مانا بود و به حرف

 هایش را روی اجزای صور  مانا به گرد دهانش را قور  داد و مردمک

 :انداخت. به آ مانی گفت

 .کنهعادی بودنشه که غیر عادیش می -

 :بعد خطاب به مانا به فارسی گفت

 !مانا! تو باید سوگواری کنی -

ک زد و مانا دم  رزانی گرفت و با خستگی، کتاب را بست. آرام چند بار  ل

 :های کریس با نهایت ناتوانی و مظلومیت گفتخیره به مردمک بعد

قدر گریه کنم که خوابم خواد اونمن خیلی ناراحتم کریس. د م می -

هام گیره. اشک توی چشمببره. و ی نمیشه. بغض ندارم. گریم نمی
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شینه. د م سنگینه، د م  ره، و ی هیچ راهی برای سبک شدن یاد نمی

ردن. من خیلی آرومم کریس. با وجود ناراحت بودن، ندارم به جز گریه ک

کنم فقط خیلی آرومم و این هم آزارم میده، هم نمیده. حس می -خیلی

 .طور به آروم بودن ادامه بدم تا وقتی که عاد  کنمباید همین

ته ا ، غم و شرمندگی بسیاری را در خود نگاه داشکریس که نگاه گرفته

 :ز هودی مانا گذاشت و آرام گفتبود، دست روی ساعد  وشیده ا

 .خاطر همین اومدم تا تو رو با خودم ببرمهدونم. بمی -

 کاا؟ -

 .ی تخت برخاستکریس  بخند زد و از  به

 !اد کنجایی که امیدوارم تو رو از این حا ت خارج بکنه. به من اعتم -

 حس اما از درون غمگین خود را میان کالرای کناکاو ومانا نگاه بی

ی موافقت راحت و کریِس منتظر گرداند و سشس، سر  را به نشانهنا

ا  را کش داد و قدمی عقب رفت که تکان داد. کریس  بخند  ب بسته

هنه و مانا آرام از روی تخت  ایین آمد. نگاهش که به آینه خورد، سر بر

موهای خود را دید و یک دستش را آهسته روی آنان گذاشت که کریس 

د. کاله هودی را با آرامش، روی موهای مانا تنظیم کر دست جلو برد و

دید و کریس، مانا خیره به آینه بود و حرکا  دستان کریس را می

 .دادخونسردانه کار  را اناام می

کالرا که گویی فهمیده بود آن دو چه قصدی دارند، قدمی به جلو 

 :برداشت و با اخم خطاب به کریس گفت
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 بریش؟کاا می -

یت از سر موهای مانا برداشت و او را به سوی درب اتاق هدا کریس دست

 :کرد. کالرا فوری مانع مانا شد و معترضانه گفت

طور با خود  ذارم دوستم رو همینخوای کاا ببریش؟ نمی رسیدم می -

 .ببری بیرون

طور که از کنار  حوصله، دست کالرا را  س زد و همانمانا بی

 :گذشت زمزمه کردمی

 !را بس کنکال -

مراهی هکه فارسی گفته بود، اما کالرا توانست متوجه بشود او قصد با این

فت. به با کریس را دارد. از این رو دوباره مانعش شد و جلوی راهش را گر

 :های جدی کریس نگریست و گفتنگاه خونسرد و  ب

 .بریشنه تا وقتی که نفهمم کی هستی و کاا می -

 :بود، با اعتراض گفت کریس که دیگر کالفه شده

 خدای من کالرا! خب مشخصه که من کیم. من یه هیوالم که اومدم -

 .ی خودم تا با هیوالهای دیگه بخوریمشمانا رو با خودم ببرم قلعه

ی کریس در هم رفت و کریس با های متمسخرانهی کالرا از حرفچهره

 :جدیت ادامه داد

رای ی خود  بحث کنی عزیزم؟ بهایضمناً چطوره بری و با هم اندازه -

 !مقابله با من اول باید صند ی  یدا کنی
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کالرا با حرص به کریس زل زد که کریس مردمک در حدقه چرخاند و 

ب طور که کالرا را  س میزد و به سوی درمچ مانا را گرفت. سشس همان

 :رفت گفتاصلی خانه می

 اصال چرا دارم وقتم رو هدر میدم؟ -

 .ید و نگاهش را به مانا دوختکالرا عصبی چرخ

 !مانا -

 :توانست ادا کند به زبان راندای را که میسشس تنها جمله

 !ترسیدم -

خواست به طریقی، به مانا هشدار بدهد. مانا هم که گویی که می

 ی سخن او شده بود، منظور  را دریافت کرد و در جای ایستاد.متوجه

 :و آرام گفتکریس به تعل  و تردید مانا چشم دوخت 

 .کنه ماناجا بودن کمکت نمیاین -

سکو  تر کرد. از این رو ماین حرف، مانا را برای همراهی با کریس مصمم

ا توجه به کالرا درب را گشود و منتظر شد تسر تکان داد که کریس بی

شید مانا کفش  ا کند و بیرون رود. کالرا با ناچاری دستی به صورتش ک

نگاهی به او، تک دسته کلیدی که در جا کلیدی که کریس  س از نیم 

 :بود را برداشت و گفت

 تا بیرون بدرقَت کنم یا خود  میری؟ -

کالرا کالفه به کریس نگریست و سشس با خشم و حرص، تند جلو رفت، 
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هایش را  وشید و بعد با عصبانیت از کنار مانا گذشت و راهرو را کفش

ای زد و درب را  شت سر خود  هطی کرد. کریس نیز  بخند  یروزمندان

 .و مانا بر هم کوفت

ه قدر استخوان سوز بود که مانا، نشستوقت شب سرمای زمستان آندر آن

ی  هبر صند ی شاگرد، در خود جمع شده بود و مدام بخار بازدمش را حوا

ی بخاری را افزایش قدر هم که کریس درجهکرد. هر چههایش میدست

ه از  رزید. در نهایت کریس خستم نمیشد و به خود میداد باز مانا گرمی

ی هجن  با بخاری،  حظه ای فرمان را رها کرد و نیم  ا توی مشکی ساد

 .خود را از تنش خارج ساخت

طور که نیم ا  انداخت و بعد همانهای بستهنیم نگاهی به مانا و  لک

 :گرفت گفت ا تو را به سمت او می

 !ه کنمانا! از این استفاد -

 حرف آن را گرفت ومانا  لک گشود و نگاه آرامش را به نیم  ا تو داد. بی

های بلوز مشکی خود را طور سعی دارد آستینهبه کریس نگریست که چ

تا روی انگشتانش  ایین بکشد. مانا که در حا ت عادی عذاب وجدان 

ود گرفت، حال فقط  بخند زد و بدون هیچ حرفی، نیم  ا تو را روی خمی

ر انداخت تا از گرمایش بهره ببرد. عطر تلخ و سرد کریس مشامش را  

طر عهایش کشید. چه کرد که ناخودآگاه، دم عمیقی گرفت و آن را به ریه

 !ایخو  بوی مردانه

ا  ی نیم  ا تو را تا روی بینیا  را بر هم گذاشت و یقههای خسته لک
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ه نهاد و در ذهن خود، ی سرد دودی تکیباال کشید. سر  را به شیشه

ی چشمان سبز او را چین هایی که گوشهآندریاسش را تصور کرد. خنده

گذاشتند. های سشید  را به نمایش میانداختند و ردیف دندانمی

ای که به وقت خودشیفتگی، مغرورتر به ابروهای خط کشی و  ُرِ طالیی

ا ، زندگانیرسیدند و موهای مواج زردرنگی که در آخرین روز نظر می

کامال سفید و استخوانی رن  شده بود. تمام چیزی که از ظاهر آندریاپ 

ا  ختم میشد که خوشبختانه یا متأسفانه، به یاد داشت، به همان چهره

 .اثری از آن نبود

تر شده کریس که حاال به  طف سیستم گرمایشی آئودی مشکینش گرم

سکو  شبانه، آرام و ای دو ساعته و هضم کردن بود  س از رانندگی

آهسته ماشین را متوقف کرد. بازدمش را بیرون داد و نگاهش را در 

تاریکی محض اطرافش چرخاند. نیم نگاهی به مانا که تنفس منظم و 

ر دداد انداخت و از ماشین  یاده شد. آرامَش نشان از خواب عمیقش می

اندامش دم، هوای سرد سوزناک جنگ   وستش را نواز  کرد و رعشه به 

 .انداخت اما تحم  کرد و ماشین را دور زد

درحا ی که مراقب بود گشودن درب باعث بر هم خوردن تعادل مانا و 

 :افتادن او نشود، آن را آهسته باز کرد و صدا زد

 !مانا! بیدار شو -

مانا که تکیه گاهش را از دست داده بود، حین افتادن دستش را به ساعد 

ز شده بود بند کرد و خود را نگاه داشت. گیج و کریس که به سوی او درا
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یکه خورده، چند بار  لک زد و نگاهش را به تاریکی اطرافش گرداند. 

 :سردی هوا، به صورتش سیلی زد که در خود جمع شد و نا ید

 !سرده -

برد، ج میکریس که با آن یک ال بلوز آستین بلند بیشتر از مانا از سرما رن

و های نیم  ا تکمک کرد و بعد مطمئن شد که یقهبه او در  یاده شدن 

 :دهند. درب را بست و جدی گفتطور کام   وشش می گردن مانا را به

خوام درست به کنم. از  میجا رو روشن میگو  کن مانا! من این -

 !اطراف نگاه کنی و خاطراتت رو به یاد بیاری

ه خاطراتی را خواست بشرسد چمانا گیج و مسکو  به کریس زل زد. می

 کوتی  راما نه ذهنش و نه زبانش انرژی الزم را نداشتند. از این رو به س

حرف بسنده کرد و تکان آرامی به سر  داد. کریس صندوق عقب را 

ای را بیرون کشید.  س از بستن درب ی مشکیگشود و چراغ قوه

ی خود صندوق، جلو رفت و کنار مانایی ایستاد که بازدمش را در یقه

داد تا گرم بشود. کریس چراغ قوه را روشن کرد که همان بیرون می

قدر  حظه نور قوی و  ر زور آن، تمام  یش رویشان را روشن کرد. آن

 .قوی بود که گویی روز شده و تاریکی رخت جمع کرده است

 :کریس  بخند کای زد و به مانا نگریست. با صدای ذاتاً خشدار  گفت

 !برو جلو -

ها و آن مسیر ا  را روی درختایی غمگین قهوههای گرفتهمانا مردمک

آورد که از شد  وحشت، آشنا چرخاند. صدای خود  را به یاد می
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خاطر احتمال زنده ماندنشان را تخمین میزد. صدای آندریاپ را به

آورد که اصرار داشت بگوید چیز ترسناکی وجود ندارد و بازی برای می

 .است ها طراحی نشدهکشتن آن

های صنوبر زیر نگاه خیره و سنگین کریس، قدمی جلو رفت و به برگ

. نظم شده بودندهای سرخ صنوبر که گویی از وز  باد، بینگریست. برگ

کرد. چیزی که آرام، جلو رفت. دیگر سرمای زمستان را حس نمی -آرام

کرد سرمای قلبش بود. سرمای ذهنش که صداها و تصاویر را حس می

 .طور اشک بریزدهدانست چشدند و او، نمی  مییادآور

سر چرخاند و به درختی که کنار  بود نگریست. با دیدن رد حک 

ی آن عدد، دست بلند کرد و سر انگشتش را روی آن کشید. صدای شده

خود  که حدپ میزد مسیرشان از سوی غرب باشد، ذهنش را به خود 

ی خواست رد حک شدهیمشغول کرد و بعد صدای آندریاپ که از او م

 .زیر صنوبرها را هم نگاهی بیاندازد

قطه و های سرخ صنوبر. به هر نبار به زمین و برگدوباره سر چرخاند. این

بش گرداند، تصویر و صدایی از با هم بودنشان مغز و قلای چشم میگوشه

ش هایش، تند و طوالنی شدند. با دست  رزانگرفت. نفسرا به اسار  می

 ا را کنار زد و به مسیر حکاکی شده چشم دوخت. به مسیر شمال.هبرگ

جاست. همین نزدیک. صدای آندریاپ در سر   یچید. گویی که همین

 !همین کنار

قدر زودتر راه جا جای نشستن نیست دختر ایرانی! بلند شو! هر چهاین -
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 .شیمبیوفتیم زودتر از این جنگ  کذایی خارج می

حرکت خیره به د و نگاه محزون مظلومش را بیآب دهانش را قور  دا

 :مسیر حکاکی شده نگاه داشت. دوباره کسی در سر  گفت

 .اگه مسیر اشتباه رو انتخاب کنیم میمیریم -

طور که درد بغض را در ای به تنش وارد آمد و بعد همانناگه، رعشه

 :وار گفتکرد زمزمهگلویش احساپ می

به  خاطر اشتباه من بود کهشمال. به تقصیر من بود! من گفتم بریم -

 .ی اون اتفاقا افتادخاطر من بود که همهکریس خوردیم. به

ا  اتیقدر دردناک و زجرآور بود که توانستند احساسها، آناعتراف به این

ای اشک بدون ای که قطرهکنند و اشک در چشمانش بنشانند. در  حظه

 :گریخت ادامه دادش میهایا ، از  س مژهغلتیدن به روی گونه

 !خاطر من مردبه -

 ش کریسی که تا آن ثانیه، تنها با اندوه و شرمندگی به مانا و اعما

ی او دید هایش، درحا ی که به چهرهنگریست،  س از شنیدن حرفمی

 :نداشت گفت

 .تقصیر تو نبود -

ای غرق بغض و غم ای کرد و آرام برخاست. با چهرهمانا مکث طوالنی

ید و به کریس چشم دوخت که هنوز، چراق قوه را نگاه داشته بود. چرخ

ا  را بدون هیچ حرفی از روی او برداشت و های نمگین شدهمردمک

دانست گامی به درخت نزدیک شد. از زور بغض، گلودرد گرفته بود و نمی
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ی ی درخت گرفت و از  شت  ردهطور آن را بشکند. دستش را به تنههچ

ر چشمانش، به زمین نگریست. صدای بم، صاف و  ر اشک نشسته ب

 :شیطنت آندریاپ در گوشش گفت

خواد ک  عوام  طور میهخیلی دوست دارم بدونم این دختر ایرانی چ -

 !بازی رو به مهمونی چای دعو  کنه

ی مانا نشست و بعد، های خشک و سشید شده بخند کوتاه تلخی روی  ب

های قدر چهره و حرفتر. در نهایت، آنبغضش  ر زورتر شد و نگاهش تار

ا  سوخت و اشکش بیشتر شد. آندریاپ را در ذهنش زنده کرد که بینی

دست سرد و منامد  را روی دهانش گذاشت و با درد،  لک فشرد. به 

قیدانه نشست. توجه به آ ودگی زمین، روی آن بیدرخت تکیه نهاد و بی

مانست که ، چون صوری میهایش بیرون جهیدهق اول که از میان  ب

طور قدر دردناک، همانداد. همانگری را به هم نوعانش میفرمان یاغی

ی خود نکرد قدر آرام بود که ابتدا، کریس را متوجهزجرناک. صدایش آن

 ...ای بعدو ی درست  حظه

قلب رنج دیده و  اک مانا فشرده شد و روحش را با درد خود قرین کرد. 

ی زد و خواست قدمی سمت او بردارد که در دم، کریس  لک ناراحت

های مانا از حرکت نگاهش داشت. مانایی که هم سعی داشت  رز  شانه

صدا گریه کند و هم، سعی داشت آزاد و رها شود. از این رو،  لک بی

 -هایش، سرازیر شدند و هقگشود و ابروهایش را در هم  یچاند که اشک

ی تمام دو روزی ا درد و با عاز! به اندازههقش، اوج گرفت. بلند، شدید، ب
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 .هایشی وسعت تمام غمکه اشک نریخت و هق نزد. به اندازه

 توانست سرما را تحم  کند، چراغ قوه را جاییکریس که دیگر سخت می

هایش را  ایین کشید و ی درخت گذاشت و خود، آستینمیان دو شاخه

ی اشک از روی چهرههای اندوهگینش را دست به سینه شد. مردمک

به  وآ ود و گریان مانا گرفت و سر  را  ایین انداخت.  ب بر  ب فشرد 

 ی درخت تکیه نهاد. ابروهایش که بر خالف همگان، به جای مواقعتنه

بار نیز میان خوردند، اینخشم، در مواقع ناراحتی و گیای در هم گره می

 .چیدندیکدیگر چین انداختند و از شد  افسوپ، در هم  ی

انداخت، دستش را یمهقش در جنگ  طنین  -مانا که هنوز صدای هق

 ا  را میان مشتش به چن  گرفت.ا  بند کرد و با درد، هودیبه سینه

ود. هایش را نیمه باز نگاه داشته بفشرد و  لکهایش را بر هم میدندان

نا ید. اشک، تمام نگاهش را در آغو  داشت و گلویش از درد بغض می

قدر ی درخت چسباند. آندخترک چشم بست و سر  را از  شت به تنه

گریست که کریس را مابور به سر  ایین انداختن با سوز و درد می

 .کرد. وادار به چشم دزدیدن و سکو  کردنمی

هق کرد  -قدر مانا گریست و هقرحمی طی شد و آنقدر زمان با بیآن

های تر از قب  صدای گریهکمکه دیگر، جانی در جانش نداشت. جنگ ، 

کرد و برگ هایش را آب میتر از قب ، دل سن شنید. کممانا را می

رمقش که دیگر ضاه نمیزد ی بیدرختانش را  السیده. دخترک با چهره

 رزید اما قوای کرد. از سرما میدل می -رویش بود و دلی روبهخیره
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ا ، از سر ی قطع نشدههاتوجه نداشت.  لک آرامی زد که جویبار اشک

 .جاری شدند

قش را شنید، با تردید سر ه -کریس که سکو  مانا و بندآمدن هق

ت. از چرخاند و به او که بر زمین نشسته و تکیه بر درخت زده بود نگریس

 :همان باال. از همان کنار! با ناراحتی مکثی کرد و بعد آرام گفت

 .امیدوارم حا ت بهتر شده باشه -

خواست تا حا ی  لک زد. د ش مینگفت و از سر خستگی و بیمانا هیچ 

ش را ابد آن جا بماند و صدای آندریاپ را یادآور شود اما دیگر نه رمق

 داشت، نه تاب تحم  این دقایق را. از این رو با کرختی و رخو  دو

ی درخت گرفت و به کمک آن، قوایش را در  اهایش دستش را به تنه

خاست. نفس  رزانی گرفت که سرمای هوا گلویش جمع کرد و ضعیف، بر

نگاه به کریس، با مکث و تعل  درحا ی که سر  گیج را سوزاند. بی

دادند قدمی برداشت که در هایش سیاهی نشانش میرفت و چشممی

 -حا ی  ا ش  کرد. کریس که خیرههایش بسته شدند و با بی حظه،  لک

ای تکیه از ضاعش، فوری و ثانیهکرد با دیدن این اوا  میخیره نظاره

راز دکه مانا را افتاده بر زمین ببیند، دست درخت برداشت و قب  از آن

 .کرد و کمر او را گرفت

 ی او گرداند و بعد،نگاهش را روی اجزای صور  کم جان و رن   ریده

کرد  دست دیگر  را هم زیر  اهای او انداخت. او را در آغوشش جا به جا

 :گفت وارو زمزمه
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 !و ی ظاهراً نشده -

های درشت کا باسی رنگش بیرون داد و با مکث، نفسش را از الی  ب

طور که توجه به چراغ قوه، هماننگاهش را روی جنگ  گرداند. سشس بی

 مانای چشم بسته را در آغو  خود نگاه داشته بود، سمت ماشینش گام

 .برداشت

*** 

و  کرد،  رده را کنار زدجا میدرحا ی که موبایلش را در دستش جا به 

بح نگاهی به بیرون انداخت. در همان حال خیره به روشنایی ساعت ده ص

 : ب زد

 .گردمجا تموم شده. ظهر برمیکارم این -

 :مَنفرد در گوشش گفت

 .یه قرار با اِرنستو ساعت چهار عصر ترتیب میدم -

گری هیچ حرف دیدید، بیکریس که همه چیز را خوب و مرتب می

تماپ را قطع و  رده را رها کرد. موبایلش را در جیب نیم  ا توی 

 ا  که حال بر تن داشت فرو برد و آرام و با طمأنینه، به طرفمشکی

تر راحت اتاق مانا رفت. انتظار داشت که او را در خواب ببیند تا رفتن را

یلی خ -لییکند اما بیدار بود. بیدار و هوشیار! و به نظر، بسیار عصبانی! خ

 !عصبانی

ی تختش کریس در چهارچوب درب ایستاد و با جدیت، به مانایی که  به

ی جدی و نگاه تیز ، به تصویر خود  در آینه نشسته بود و با چهره
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نگریست خیره شد. سکوتی میانشان در گرفت که کریس با صدای می

 خش دار  گفت:

 ...من دارم میرم! گفتم شاید بخوای -

هایش هایش بر هم کاست و با صدای گرفته از گریهر دندانمانا از فشا

 :میان کالم او  رید و به انگلیسی گفت

 !چرا برگشتی؟ -

ی جدی کریس کرد. کریس که ی چهرهسشس، تیزی نگاهش را حوا ه 

زد و  های بدنش آزادانه و مردانه آویزان بودند،  لکیهایش در کنارهدست

 :تقدمی جلو رفت. با خونسردی گف

 .کردیکی داشت توی کار من دخا ت می -

 مانا درحا ی که اندامش منقبض شده بودند، آرام برخاست و با غضبی

 :آمیخته با بغض گفت

خاطر همون کسی که ا مرد. بههاون خاطردشمنای  عنتیت! آندریاپ به -

 .کردداشت توی کار  دخا ت می

یی و کندوکاو کرد. گوهای اکریس در یک قدمی مانا ایستاد و در مردمک

صد کرد که آندریاپ قمانا همه چیز را برعکس فهمیده بود. او تصور می

دانستند مقابله با دشمنان کریس را دارد. در صورتی که همه می

آندریاپ، باز هم در صدد زمین زدن کریس بود. کریس  ب گشود تا 

 های جمع شده در چشمانش بغض آ ودچیزی بگوید که مانا با اشک

 :غرید
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کنه! بهش گفتم خود  رو کنار بکشه! بهش گفتم با دشمنای تو بازی ن -

 دونستم این اتفاقدونستم... میگفتم خود  رو به کشتن میده. من می

 .میوفته

 :کریس دست بلند کرد تا بازوی او را بگیرد. در همان حال گفت

 !آروم با  -

بلند  داشت. با خشم صداتر مچ او را گرفت و در هوا نگاه اما مانا سریع 

 :کرد

 !خوام آروم بشمنمی -

خت کریس نیم نگاهی به مچش که اسیر فشار انگشتان مانا شده بود اندا

 :تو بازدمش را از راه بینی بیرون داد. در نگاه مانا خیره شد و گف

 !کنمبهت گفتم  یدا  می -

ق ا  را باال کشید. همانا دست کریس را با شد  رها کرد و بینی

 :نامحسوسی زد و جلوی بغضش قد علم کرد. سشس با عصبانیت غرید

 !کنمنه! من  یدا  می -

ای های قهوها  را در مردمکآبی -های سبزکریس یکه خورده، مردمک

 :مانا گرداند و بعد با نهایت جدیت گفت

استان کنم. نه تو مانا! خود  رو قاطی این دانتقام کاریه که من می -

 !کنمخودم  یدا  مینکن. گفتم 

قرار درحا ی که بغض مانا که  ابازی و خشم بر او غلبه کرده بود، بی
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 :شکاند فریاد کشیدمی

من خیلی وقته که قاطی شدم کریس! من از همون وقتی که توی  -

 .ها شدم عنتی عوضی اومدی سراغم قاطی این کثافت کاری

دان تسلط بر  حنش، دنی خود را از گریه خارج کرد و با در  حظه، چهره

ی بر دندان فشرد و خیره در نگاه جدی کریس، نوک انگشتش را به سینه

 :او کوفت و آرام ادامه داد

خورم کریس... به خدای کشمش! و قسم میکنی، من میتو  یدا  می -

پ خورم که تا وقتی قات  آندریاخودم، به مذهبم، به مقدساتم قسم می

 !رو نکشم، آروم نگیرم

فهمید کسی که قصد کشتنش را دارد، درست، وای به آن روزی که میو 

 .در مقابلش ایستاده است

 :ا  غریددار عصبیکریس کمی دندان بر دندان فشرد و بعد با  حن خش

 !مونیجا میگیری. تو اینداری از روی عصبانیت تصمیم می -

رداشت ی بلندی سمت درب ببه سرعت، به مانا  شت کرد و گام مردانه

 :که مانا، همان یک قدم را سمت او برداشت و با  حنی مرتعش گفت

های اطرافم مچون عصبانیم کریس! تا کی باید توی حاشیه باشم تا آد -

ای  یبمیرن؟ باید مرگ چند نفر رو ببینم تا بفهمم دیگه اون دختر معمو

زان، وکه بودم نیستم؟ اون بادیگاردِ توی اقامتگاه جنگ ، اریک، جان، س

دی، اون زنِ توی شهربازی، ایزابال، اون مردِ که اون شب بهش شلیک کر

 ...آناب 
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 :تر ادامه دادتر و  رزانبا همان بغضش آرام

 !آندریاپ -

 کریس که  شت به مانا، ایستاده و سر  ایین انداخته بود، دست مشت

ه بکرد و دندان بر دندان سایید. مانا قطره اشکی ریخت و قدم دیگری 

 :کریس نزدیک شد. با اصرار و با خشم گفت

یکی  کردم روزی به این مرحله از خشم برسم که بتونمهرگز خیال نمی -

رحمه! ها  رو نداره. دنیا بیرو بکشم و ی حق با توئه! دنیا دیگه قشنگی

خود  گفتی! گفتی دنیا طا ب جن  و خشونته! طا ب قتله! طا ب 

 ...کسایی مث  توئه  س کریس

 :کث و با اطمینان ادامه دادبا م

ه کاگه تو کمکم نکنی، خودم میرم دنبا ش و دیگه برام مهم نیست  -

 .چی به سرم میاد

ای  لک بر هم فشرد و گشود. سمت مانا چرخید و تیز در کریس  حظه

 :نگاه خیسش غرید

 !تونی اسلحه دستت بگیریتو حتی نمی -

 :مانا با  ابازی و  افشاری گفت

 !بدهبهم یاد  -

 :کریس عصبی صدا بلند کرد و خشدار داد زد

 !کردی متیو رو نکشم؟خواد آدم بکشه؟ تویی که ا تماسم میکی می -
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های کریس خسته و عصبی شده بود، همچون خود ، مانا که از ممانعت

 :در نگاهش تیز شد و داد زد

 !آره -

 قاب کریس تند عقب رفت و کالفه، با خشونت موهایش را چن  زد. در م

ت. نگاه سنگین مانا، با عاجزی صورتش را دست کشید و دم و بازدم گرف

هایش را  اک کرد. نفس زنان، بغضش را قور  داد و اشک -مانا نفس

کمی سکو  میانشان در گرفت که کریس آخرین تالشش را به کار برد. 

هایش را ای گرفته به اویی که مدام اشکسمت مانا چرخید و با چهره

 :کرد چشم دوخت. با  حنی آرام گفت اک می

 ! س جهنم رو برای خود  رزرو کردی -

شد؟ کرد.  س خدایش چه میاین دقیقا همانی بود که مانا را الل می

خورد؟ جواب خدایش را اعتقاداتش؟ مذهبش؟ همانی که به آن قسم می

 آمد؟کرد؟ چه بر سر دنیای  س از مرگش میداد اگر قت  میچه می

س نفسی آرام و متفکر مانا، کریس را امیدوار به انصراف او کرد.  ی چهره

 :گرفت و گفت

 .کنم. و بهت قول میدم به سزای کار  برسهمن برا   یدا  می -

فت و هایش را از زمین گرمانا که به میز آرایشش تکیه داده بود، مردمک

های او گشت و در نهایت با صدای خش به کریس داد. کمی در مردمک

 :ا  گفتگرفته

 !های خودمجلوی چشم -
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یره، مانا را خ -کریس با کالفگی نفسش را از راه بینی بیرون داد و خیره

اما چه  نگریست. باز هم بهتر از آن بود که خودِ مانا، دست به قت  بزند.

آمد! مانا یکرد وقتی قات ، خود  بود؟ کار بیشتری از دستش برنممی

 ایان  خود  را در این بازی بیاندازد و آن را عزمش را جزم کرده بود که

 .دهد

 :ای جدی گفتاز این رو با چهره

 .گردیم برزی ! میام دنبا تتا دو ساعت دیگه برمی -

دی های بلند و مطمئنش از اتاق خارج شد که مانا به تنبرفور، با قدم

 تکیه از میز گرفت و دنبال او راه افتاد.

 گردی خودم میام. کاا میری؟اگه فریبم بدی و تنها بر -

 :کریس درب خانه را گشود و عصبی گفت

 !بیرون -

سشس آن را  شت سر  بر هم کوفت و مانای  اباز را در سکو  خانه 

ها را با تنها گذاشت. بعد، با خشونت، بدون استفاده از آسانسور، تمام  له

حال  ند  ایین رفت. در همانت -تهاجمی خاص و با عصبانیتی آشکار تند

ی تکرار را موبایلش را از جیب نیم  ا توی خود بیرون کشید و دکمه

فشرد. یک طبقه را  ایین رفته بود که به محض وص  شدن تماپ با 

 :جدیت گفت

 .برنامه عوض شد. به ارنستو بگو هفت تا ردیاب الزم داریم -

 :منفرد با مکث و با شک  رسید
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 شده؟چی -

جا که رسیدیم ارنستو اونم به محض اینخواقرار رو بنداز جلو! می -

 !باشه. هفت تا ردیاب

ین اسشس تماپ را بست و از ساختمان خارج شد. شاید با همراهی مانا و 

ود که ا  مخا ف باشد اما کنار آمدن با او، بهتر از آن بتصمیم عاوالنه

هیچ  ناهی! الاق  اجازه دهد خود ، خود  را در چاه بیاندازد. بی

ی توانست او را آموز  دهد و مراقبش باشد اما اگر به تنهایکریس می

 !دست به کار میشد جای نگرانی داشت

ساعتی بعد  س از  ارک کردن ماشینش مقاب  آ ارتمان مسکونی شش 

وا  ا  را نصب و آن را در کمربند و زیر  ا تطبقه، صدا خفه کن اسلحه

شید و ک. نگاهش را باال  نهان کرد. از ماشین خارج شد و آن را قف  نمود

ین. ا ، دیگر نه جدی بود و نه خشمگبه ارتفاع آ ارتمان نگریست. چهره

 !خونسرد، با  بخندی کج، چون اکثر مواقع

اتالف  قدم برداشت. آرام و مقتدر و مردانه! چنان که نه عاله داشت و نه

 و باه اوقتی! بعد از وارد شدن به آ ارتمان،  بخندی به روی نگهبان زد ک

ا ، به سر تا  ای کریس نگاه انداخت و سری به همان یونیفرم طوسی

 .تایید تکان داد

ای بعد، ا  وارد آسانسور شد و دقیقهکریس با همان  بخند خونسردانه

هایش ی چهارم از آن  یاده گشت. نگاهی به راهرو و دوربیندر طبقه

توجه اشت. بیانداخت و سشس با طمأنینه سمت واحد شانزدهم قدم برد
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 .ها زن  را فشرد و به انتظار باز شدن درب ماندبه دوربین

 ای مصمم تمام وقت و دقتش را  ای اطالعا زپ که با اخم و با چهره

ار ها را با هر چیزی که در اختیدرون آن دو  رونده گذاشته بود و آن

داد، با شنیدن صدای زن  واحد ، سر از سیستم داشت تطبیق می

د که صدا تنها صدایی بو کشید و به بیرون از اتاقش نگریست. اینبیرون 

 !انتظار  را نداشت

ی های امنیتی راهروی طبقهای درن  کرد و بعد تصاویر دوربین حظه

خود را  یش رویش ظاهر ساخت. قطعا برای هکری چون او چنین کاری 

دید که گویی میسخت و دور از انتظار نبود. مرد سیاه  وشی را 

ها  نهان سازد. ی دید دوربینا  را از زاویهطور چهرههدانست چمی

 .کشیدچنان که سر  را  ایین انداخته بود و تنها، انتظار می

ند زپ با تکرار شدن زن  واحد  مردد و مستأص  اخم ریزی به ابرو نشا

ر دو کشوی میز  را باز کرد. کمی وسایلش را این سو و آن سو راند و 

 -ا  را از آن خارج و  شت سر   نهان کرد. آرامت دستینهایت، کل

آرام سمت درب گام برداشت. سعی کرد از چشمی درب شخص را ببیند 

 اما گویی که او هم، این را  یش بینی کرده که با شست انگشتش  نز

 .چشمی را  وشانده بود

م بر تردید زپ افزوده شد اما در آخر، درب را با همان ابروهای خرمایی ک

معطلی، بدون هیچ حرفی،  شتش گشود. کریس شستش را برداشت و بی

ی زپ، داخ  شد.  بخند خبیثی درب را ه  داد و در مقاب  نگاه شوکه
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ی او زد و درب را  شت سر  بر هم به روی یکه خورده و اندک ترسیده

رفت، طور که قدمی عقب میکوفت. زپ فوری به خود آمد و همان

ر ساخت و آن را سوی کریس نشانه گرفت. اما کریس ا  را آشکااسلحه

نیز همزمان با او، کلت اسمیت اند وسون طوسی خود را از  شت کمر  

 !بیرون کشید و به سمت او دراز کرد

ای خونسرد در ثانیه هر دو یکدیگر را هدف قرار داده بودند. یکی با چهره

! کریس که ای عصبی و  ر استیصالو  بخندی شرور، دیگری با چهره

  رز  دست او را دید  وزخندی زد و آرام، دستش را  ایین آورد. دو

 :ابروی خود را باال انداخت و با  حنی مطمئن گفت

 !تا حاال از  استفاده نکردی -

 :تر گرفت. غریدای کرد و اسلحه را محکمزپ دندان غروچه

 !کنمبا تو افتتاحش می -

 شدند و چنان کش آمدند که ردیفهای کریس به خنده باز در  حظه،  ب

ا  در ی مردانههایش را به نمایش گذاشتند. صدای آرام خندهدندان

خورد. در همان حال شاهد آن بود که مرد  یش گو  زپ زن  می

خیال از کنار  عبور خندد خونسرد و بیطور که میرویش، همان

که ن آنرود. زپ چرخید و بدوها میی نوشیدنیکند و سمت قفسهمی

 :دستش را  ایین بیاورد گفت

 کار تو بود! مگه نه؟ -

هایش را روی ی قفسه گذاشت و مردمککریس دست آزاد  را روی  به
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ها را در دست گرفت و با درب ها گرداند. سشس یکی از آنانواع نوشیدنی

ها بود، آن را گشود. در همان حین باز کنی که روی میز مقاب  قفسه

 :گفت

 !نمیاد عزادار باشی زپ کمش  به نظر -

 :زپ قدمی جلو رفت و عصبی گفت

واری هم که ثابت کردم قات  آندریاپ تویی، سوگتوی نوبته! بعد از این -

 !کنممی

، کریس  بخند  را کش داد و سمت او چرخید. مقاب  نگاه غضب آ ود او

ای شیطنت آمیز خیا یای را از بطری نوشید و بعد، با بیچند جرعه

 :فتگ

 !موفق باشی -

 :ی تحملش سر آمده بود خشمگین داد زدزپ که دیگر آستانه

 چرا؟ -

 :کریس جدی شد و به او  شت کرد. سمت شومینه رفت و گفت

 !دونیتو که بهتر می -

زپ بغضش را قور  داد و اسلحه را بیشتر فشرد. انگشتانش از شد  

 :مانش غریدآمدند. با اشکی نشسته در چشفشار، سشید به نظر می

 !این حقش نبود -

کریس که دیگر  بخند نداشت، مقاب  شومینه ایستاد و خیره به 
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جرعه از محتوای بطری مشکین رن   -های نارنای رن  آن، جرعهشعله

 :نوشید. سشس با مکث اعتراف کرد

 !نه! حقش نبود -

 :خیا ی گفتبعد دوباره  بخند زد و سوی زپ چرخید. با بی

 .رحمی داریمشه کرد؟ دنیای بیو ی چیکار می -

 :زپ قدمی سمت او برداشت و با دندان قروچه گفت

 !تونم همین االن بکشمتمی -

نوشید، دستی که طور که از آن میا  را باال برد و همانکریس بطری

و  مسلح به کلتش بود را باال گرفت و زپ را به اندکی صبر و تحم  دع

ا  بیرون داد و دست را از بینی کرد. زپ بازدم  ر حرار  خشمگینش

 ای بعد، کریس بطری نیمه شده را روی میزآزاد  را مشت کرد. دقیقه

 :چو ی جلوی شومینه قرار داد و با دمی عمیق گفت

 !خب! من آمادم. شلیک کن -

 :ای نگذشته بود که فوری  بخند زد و گفتثانیه

رایز ز  یه سور اوه چیزی نمونده بود که یادم بره! برای خواهر عزی -

های کیفش یه هدیه گذاشتم که به محض آماده کردم. توی یکی از جیب

 ...باز کردنش... خب

 :با  بخندی  رشرار ، ابرو باال انداخت و خبیث ادامه داد

 دونه بعد  چی میشه؟کی می -
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زپ، در  حظه نگران شد. د هره و د وا سی به جانش چن  انداخت و 

 :اد. با قلبی  ر کوبش شوکه و مبهو   ب زد رز  دستش را افزایش د

 چیکار کردی؟ -

 :قدم سمت او رفت و با  حنی سرخو  گفت -کریس قدم

م مهیا یه اهرم فشار درست کردم تا تو هر چیزی که الزم دارم رو برا -

 .کنی

ی او مقاب  او ایستاد و  بخند  را خورد. با جدیت، دست روی اسلحه

 تر شد و خیره دربرد. قدمی به او نزدیکگذاشت و دست زپ را  ایین 

 :نگاه نگران و مبهوتش آرام و با تحکم گفت

 !هاحاال،  رونده -

ای که در زپ که تنفسش اندکی تند و کش دار شده بود، با نگرانی

به  ا  را باال برد و با خشم،طاقت مشت گره کردهنگاهش دیده میشد، بی

ی او کوفت و هم زمان سینه فک کریس کوباند. سشس با دستش به تخت

رفت، سمت اتاقش گام برداشت. کریس با چند قدمی که او عقب می

تعادل خود را حفظ کرد و در جای ثابت ماند. دست روی فک دردناکش 

 :گذاشت و نفسش را بیرون داد.  وزخندی زد و با تمسخر بلند گفت

 !آخ -

 صاف کرد. سشس ا  را باال کشید و کمردور شدن او را که دید، بینی

م، سمت شومینه رفت و بطری را برداشت تا هرچه از آن مانده بود را ه

 !الجرعه سر کشد
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که نکند دیر کردن و تعللش جان زپ با سرعت و عاله از ترپ آن

ه ا  را به خطر بیاندازد، هرچه از آن دو  روندخواهرک  انزده سا ه

شنی خو   داشت جمع و سوی کریس  ا تند کرد. کریس که ساعت

پ زکرد، با صدای ظاهر روی شومینه را برداشته و با شعف برانداز  می

 :ها روی میز مرتعش گفتچرخید. زپ همزمان با  ر  کردن  رونده

 ...تونی تا ابد فرار کنی! یه روزنمی -

 :تکان داد و اضافه کرد -ا  را تکانعصبی اسلحه

 !یه روز تقاص کار  رو  س میدی -

ا  در ا سرجایش برگرداند و همراه با نگاه داشتن اسلحهکریس ساعت ر

 های کرمی رن  را برداشت.میان انگشتانش،  رونده

 ها بود غرید:زپ خیره به او که مشغول وارسی محتوای  رونده

 !خوای من رو هم بکشی؟حاال می -

  ها را بست. اندکی تأمکریس  بخند رضایتمند و  یروزی زد و  رونده

 س گفت:کرد و سش

 .راستش هنوز تصمیم نگرفتم -

 :زپ با نگرانی بلند و مرتعش گفت

 !کنی  خواهرم رو راحت بذاربرام مهم نیست با من چیکار می -

 :کریس تفکری کرد و بعد با  بخند گفت

 !قبول -
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صدایش را ی بیا  را سمت زپ نشانه گرفت و گلو همهابا، اسلحهو بی

ای کشید و بر زمین ی خفهدر دم نعرهی او رها ساخت. زپ سوی سینه

د ی آن سقف بلنا  و نگاهش، خیرهای خانهافتاد. تنش روی  ارکت قهوه

ید و آن را آ وده د نور ا  را دریذره تیشر  جذب طوس -بود. خون، ذره

کرد. چشمانش از  شت آن عینک هری  اتری، باز و تنفسش، منقطع 

ر او ایستاد.  بخندی به باالی س آرام جلو رفت و -شده بود. کریس آرام

 :رویش  اشید و گفت

د ی من نیستن! شایها هرگز توی برنامهیادم رفت که بهت بگم بچه -

 .دونستنش توی زندگی بعدیت به درد  بخوره

ی آخر ندک جان داد و در  حظها -توجه به زپ جوانی که اندکو بعد، بی

ها را سو  زنان اسلحه ا ، قطره اشکی هم از چشم رها ساخت،زندگانی

ا   نهان کرد. بعد سمت شومینه در کمربند و زیر نیم  ا توی مشکی

 .  س ازها انداخت و  وزخند بر  ب نشاندرفت و زانو زد. نگاهی به  رونده

ی ها را در آتش انداخت و از  شت نگاه ماتش، خیرهمکثی کوتاه، آن

 .سوختنشان شد

 *** 

  ایان جلد اول!

قسیم تطوالنی بودن رمان، بنا به صالحدید نویسنده، به دو جلد به د ی  

پ  وتو "تونید توی جلد دوم با نام ی همین جریان رو میشده که ادامه

 مطا عه کنید. "
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