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 توکیورمان 

 یوسفی فاطمه پورحسن، حدیث
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 کافه نویسندگان

 انتشارات دیجیتال کتاب
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 :داستان و رمان دسته بندی 

 :توکیو عنوان 

 :معمایی |جنایی  ژانر 

:حدیث پورحسن، فاطمه یوسفی نویسنده 

 انتشارات : کافه نویسندگان 

  زبان : فارسی 

  :شابک--  

 :بدون بررسی سطح اثر 

  :ناظر     -- 

 :نژادسارا بهرامی ویراستار 

 :طراح Vanquish 

 :مهردخت کپیست 

 توکیو ➢

 یوسفی فاطمه پورحسن، حدیث ➢

 انجمن کافه نویسندگان ➢
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 خالصه اثر:

 اعداد و صفر یبطه*را اکثرشون اما ندارند، ریاضی به چندانی یعالقه معموالً هاآدم

 !بود صفر مثل من زندگی توی هم آدم اون. دونندمی رو

 شرایطی چنین توی بود، من پایان به شبیه جورایی یه شد، ضرب وجودم توی وقتی

 نابود زندگیت یهمه بشی، ضرب وقتی کوچیک یا باشی بزرگ که کنهنمی فرقی

 تو دست از کاری و ریزهمی فرو ذره ذره بودی ساخته خودت برای که کاخی و میشه

 ... .نمیاد بر
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 رو وجودم عمق تا فشانآتش یک بخار مثل پوستم، به مالیم نسیم برخورد

 .سوزوندمی

 سنتی بازار یک وارد سختی به تعجب از مردم یشده گشاد هایچشم میون در

 .شدم

. آوردمی در رو شکمم صدای خیابونی غذاهای بوی استشمام و بود شلوغی بازار

 .کردمی غرش آمازون هایجنگل تو پاگنده یه مثل شکمم

 .بستم درد با رو هامچشم و کردم توجهیبی نیازش به سختی به

 .گزیدممی رو هامب*ل درد از قدم هر با و زدممی لنگ

 کجا و محله کدوم در دونستمنمی اصالً! کنممی فرار چی از دارم دونستمنمی حتی

 داشتند؟ بادومی هایچشم مردم یهمه چرا برم،می سر به

 جا چرا دونهنمی مونده، جا جذاب و طوالنی مسافرت یک از که داشتم رو کسی حس

 .کنه کارچی باید االن دونهنمی و مونده

 .کردمی خودنمایی بدنم روی مختلفی هایبانداژ و کردمی گزگز درد از بدنم تمام

 باید شد باز رو هامچشم آالیش بی و ساده اتاق اون توی تنها وقتی دونستممی فقط

 .کردممی فرار

 انگار. لرزیدم خودم به درد شدت از. افتادم زمین روی مرد یک یتنه به ردن*خو با

 و اومد سمتم به جوونی زن. شد حسبی بدنم و کرد فروکش امانرژی تمام بارهیک

 .ببینم رو بود، زده که ریزی لبخند تونستممی چشمی زیر. نشست زمین روی کنارم

 !کوداسای سته سودا تت -

 !(بکنم کمکت بذار) 

 .کردمی اضافه دردهام به این و میگه چی فهمیدمنمی
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 ایقهوه هودی کاله الی از چشمش تا شدم؛ خیره بهش و دادم تکون سری گیجی با

 .کرد حرکت عقب به سریع و کشید بلندی جیغ افتاد، صورتم به رنگم

 همهمه به شروع نبودم بلد حتی من که زبونی به و گرفتند رو ما در تا دور مردم

 .کردند

 براشون قدراین من چرا دونستمنمی زنند،می حرف چی از بفهمم تونستمنمی

 !بودم ترسناک

 هیوال یک رو من انگار بودند، گرفته رو هاشونبچه چشم جلوی وحشت با مادرها

 .برم فرو خودم توی بیشتر و کنم گم رو پام و دست میشد باعث این و دونستندمی

 یهچهر دیدن با افتاد؛ کوچک خیاطی کثیف ویترین به جمعیت الی از نگاهم

 .کشیدم بلندی جیغ ترس از خودم وحشتناک و سوخته

 بودم؟ من هیوال این

 .دویدم بود، ضعیفم پاهای توی که توانی تمام با و شدم بلند

 و کردم کز دیوار یگوشه ترس از. رسوندم دیواری کنج به رو خودم زنان نفس نفس

 !اومدند من دنبال به انگار هم مردم. کردم غل*ب رو پاهام

 .میزد دامن بغضم به و کرد امکالفه زبونشون نفهمیدن و مردم آمیزترحم نگاه

 خاطرات دادم، فشار بهم حرص با رو هامدندون و گذاشتم هامگوش روی رو دستم

 الالیی یک خوندن به شروع بلند بلند ناخواسته و گذشتمی ذهنم توی مبهمی

 .باشم بلد کردمنمی فکر حتی که کردم

 رنگه از پر صحرا الال

 تنگه هاچشمه دهان

 صافه آسمون نگاه
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 سنگه از پر هاکوه دل

 صورت به دستی احتیاط با شد کمتر صداها کههمین ولی گذشت قدرچه نفهمیدم

 خودش این شاید... بودم شکلی چه نبود یادم. دادم خودم به تکونی و کشیدم زبرم

 فراموش رو امگذشته هایزشتی شاید یا و هازیبایی که بود دردهام روی مرهمی

 .بودم کرده

 و کردنمی توجه من به دیگه کسی. دادم سوق باز نیمه هایمغازه طرف به رو نگاهم

 .بودند غذا ردن*خو یا خرید حال در مردم

 با انگشتم ایثانیه یک برخورد دادم، پایین کمی رو بود شده پاره که شلوارم پاچه

 .انداخت قلبم روی بزرگی ترک پام، سوخته نیمه پوست

 دوباره و خورد امشونه به دستی که بودم برنداشته قدمی هنوز و شدم بلند جا از آروم

 .پیچید گوشم توی مبهمی صدای

 باهام داشت انگار و بود هاراهب شبیه که زیست ساده مردی به نگاهم و برگشتم

 !افتاد زد،می حرف

 من و شناختمی رو من که انگار و آوردمی زبون به رو کلمات آروم آروم و کالفه

 .کردممی نگاهش فقط

 گرفت، رو بغلم زیر و کوبید اشپیشونی گوشه به ندید ازم العملیعکس وقتی

 .رفتم عقب اخم با و زدم پس رو دستش هراسون

. کشید تاسش سر به دستی و برچید ب*ل که دادم تکون نمیام ینشونه به سری

 :گفت تالش نهایت با بود؛ شده قرمز آورد،می مغزش به که فشاری شدت از صورتش

- .I'm a friend 

 (.هستم دوست یک من)
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 کردم، وارسی رو صورتش دقت با ببینم؛ ریزش هایچشم توی رو کالفگی تونستممی

 خودنمایی راستش چشم یگوشه ایکهنه بخیه زخم یک و داشت تپلی صورت

 .کردمی

 :گفت انگلیسی زبان به شکسته پا و دست

_ .let me help you 

 (.بکنم کمکت بذار)

 نظر به اعتمادی قابل آدم ساده، رنگ طوسی شلوار بلیز اون توی کهاین وجود با

 .کنم اعتماد بهش تونستمنمی من هم باز اما رسید؛می

 دور ازم بمونم، جاهمون که کرد اشاره بهم و کشید دست تاسش سر روی باز کالفه

 .کشیدم عمیق نفس تا چند من و شد

 و وایمیستادند هم کنار لبخند با کردم،می نگاه خیابون شاد مردم به افسوس با

 .بودم همیشه از ترتنها من اما گرفتند،می عکس

 .رسیدم زندگیم از نقطه این به که رفتم کج رو راه کدوم دونستمنمی

 جمله یه فقط. بود شده متالشی زمین به برخورد با که بود پازلی قطعات شبیه ذهنم

 .شدمی تکرار ذهنم تو

 زمین هاآدم. کنند پرواز گیرندمی یاد باالخره تا خورندمی زمین قدراون هاپرنده -

 .بزنند زمین هم رو بقیه گیرندمی یاد بعدش ولی خورندمی

 .پیچید گوشم توی بارها و بارها مردی بلند فریاد و اومد سراغم به ناگهانی سردرد

 قوی؟ آدم یه یا باشی ضعیف یپرنده یه خوایمی تو آکینا -

 .بود کنخرد اعصاب فلزی در رو کلید کشیدن مثل پوزخندش، خراش گوش صدای
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 .کردم هق هق به شروع درد شدت از و گذاشتم گوشم رو محکم رو هامدست

 رو خیسم صورت. شد قطع مرد اون صدای باالخره که گذشت دقیقه چند دونمنمی

 .کردم تمیز هودیم کثیف آستین با

 پنج یسکه یه فقط و کرد جیبم توی رو دستم. شد بلند شکمم غرغر صدای باز

 .کردم پیدا یوون

 خوش بوی ببندم، رو هامچشم خواستم تا و برگردوندم جیبم توی رو سکه ناامیدانه

 .پیچید مشامم توی غذا

 .کردم نگاه بود، دستش توی غذایی ظرف که راهبی به و آوردم باال رو سرم

 پام جلوی رو پیازچه هایساقه با همراه داغ رامن از ظرفی و شد دوال سمتم به کمی

 .داد تکیه دیوار به دورتر کمی و گذاشت

 غذا کمی که بفهمونه بهم کردمی سعی اشاره زبون با کردم؛ نگاه بهش مشکوک

 .بخورم

 .کرد دهنم نزدیک رو کاسه نامطمئن و گذاشتم ظرف دور رو دستم

 .انداختمی بهشت یاد رو من فقط (*)رامن هاینودل طعم کشیدم، هورتی

 بودند؟ پخته هافرشته خود رو غذا این یا بودم گرسنه من دونمنمی

 حتی که انداخت هاییگذشته یاد رو من تند هایادویه با ترکیبش و پیازچه طعم

 .اومدنمی یادم

 اشتیاق با و زدمی لبخند گرفت، رو چشمم جلوی مسن مردی قیافه از محوی یهاله

 !بود بیشتر داشت قرار دستم توی که رامنی از عطرش بوی کرد،می تعارف رامن بهم

... 

 ژاپنی نودل: رامن*
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 .آوردمی شوق سر رو من لبش روی لبخند و بود آشنا مرد یقیافه

 !بابا هیوا بگیر -

 نگاه اطرافم به ترسیده و کردم گرد رو هامچشم مسن، مرد زمخت صدای شنیدن با

 !بیشتر و بیشتر من، شوک و شدمی محوتر و محو هاله کردم،

 بود؟ کی دیگر هیوا نداشتم؟ یاد رو خودم پدر طورچه بابا؟ هیوا گفت بهم

 بود؟ کی مرد اون اصالً کرد؟می صدا آکینا رو من ذهنم توی مرد اون چرا پس

 داخل هایرشته آخرین با تا گذاشتم دهنم توی رو رامن استیک چوب حرص، با

 .بشم سیرتر کمی ظرف

 در و کردم پرت نزدیکم یزباله سطل سمت به رو ظرف رامن، شدن تموم از بعد

 .افتاد زباله سطل داخل به تعجب کمال

 خودم از که چیزی تنها که بود این چیز ترینمسخره! داشتم خوبی گیری نشانه

 !بود همین دونستم،می

 بایستم، کامالً کهاین از قبل هم باز ولی شدم؛ خیزنیم و کشیدم لباسم با رو دستم

 .گرفت رو بغلم زیر احتیاط با و شد نزدیکم تاسکله مرد

 و برم باهاش که گرفتم تصمیم. کرد نوازش رو بازوم آروم و ندادم نشون العملیعکس

 !کنم فرار بیاره، سرم به بالیی داشت قصد اگر

 توجهی هاشچشم توی برق به دادم، تکون سری براش و زدم ایمسخره لبخند

 جیب توی رو رامن استیک چوب و شدم خم کنیم، حرکتی کهاین از قبل و نکردم

 .کردم مخفی امهودی یپاره

 راهب یک اخالقی انحرافات دارم، کم زندگیم توی االن که چیزی آخرین دونستممی

 !بود پیر



 
 

 www.cafewriters.xyz   Page 12                                                                یوسفی فاطمه پورحسن، حدیثرمان توکیو | 

 اگر بود، تاریکی به رو هوا و کردمی زوق زوق درد از پاهام که بودیم رفته راه قدراین

 امخسته طوراین و آوردمی ماشینی حداقل کاش بیاره سرم به بالیی خواستمی که

 .بود اشنقشه جز این هم شاید کرد؛نمی

 .دادم تکون سری و زدم پوزخندی خودم غریب و عجیب افکار به

 با بشم؛ نزدیکش تا کردم اضافه سرعتم به کمی و کشیدم بازوهام به دستی

 خارج شهر از تقریباً کردم، اشاره جلو طرف به و زدم زل بهش پرسشی هایچشم

 !بود دید معرض در آدم توکی و تک و بودیم شده

 :گفت شکسته پاودست دوباره و کشید لباسش بزرگ هایدکمه به دستی

 .مونده دیگه کم... ی -

 .کشیدم خشکم هاشب*ل روی رو زبونم و گفتم ایباشه

 کردم؛ نگاه کوچک معبد به کنجکاوی با و آوردم باال رو سرم راهب ایستادن با

 .بود کرده ایجاد رو بخشی آرامش هارمونی قرمز هایآویز با طالییش هایستون

 :گفت و زد ایخسته لبخند دید، و من کنجکاو صورت راهب وقتی

 ... .بیا -

 رو من جلوی بشم، اصلی سالن وارد خواستم تا و کشیدم باال آروم رو گشادم شلوار

 .کرد اشاره پاهام به و گرفت

 به را بود جیبم داخل که استیکی چوب خشم نهایت با و کردم نگاه بهش متعجب

 .گرفتم نشونه سمتش

 خدمت بهت من رامن کاسه یه خاطر به کردی فکر داری؟ کارچی من شلوار با -

 کنم؟می
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 و راهب مرد دو به چشمم که نگذشت بیشتر ثانیه چند کشیدم، جیغ سرش بلند

 .اومدند ما سمت به هراسون من جیغ خاطر به که افتاد، نگران زن یک

 داریخش صدای با و برداشتم عقب به قدمی کنم، گم رو پام و دست که این از قبل

 :گفتم

 .نشید نزدیک بهم نه، -

 در رو هایشکفش که حالی در و خندید بلند صدای با بود من همراه که راهبی

 .کرد اشاره من سر پشت آویزان کوچک تابلوی به آوردمی

 .کردم نگاه تابلو به

 .شوید وارد کفش بدون -

 کمرم پشت رو دستش سریع راهب. انداختم پایین رو سرم و کشیدم خجالت کمی

 :کرد پر رو گوشم زن اون ذوق پر صدای داد، هلم جلو به و گذاشت

 !زدی حرف باالخره -

 کردم، قالب هم توی رو امسوخته نیمه هایانگشت و انداختم پایین رو سرم

 !بود ترسناک برام کردن ذوق کههمین ولی نشدن حرفم متوجه دونستممی

 زد؟ حرف فارسی زن اون چرا رفتم، فرو فکر به یکم

 :گفت و برداشت سمتم به قدمی آرومی به

 جااین به هاتحرف کردن ترجمه برای رو من و هستند خوبی هایآدم هابودایی -

 .کردند دعوت

 نیمکت سمت به کشون کشون رو من و گرفت رو دستم که کردم نگاهش متعجب

 گردنش دور صلیب چوبی گردنبند به نگاهم و نشستم. برد هلو درخت کنار چوبی

 .افتاد
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 ولی رفت، امیقه طرف به دستم باشم، داشته رفتارم و فکر روی کنترلی کهاین بدون

 هویتم از خالی ذهنم چرا بودم؟ کارهچه بودم؟ کی اصالً من نکردم، س*لم چیزی

 .... بود

 .کردم بسته و باز رو هامچشم کالفه

 هلو تریندرشت خواستمی دلم. بود بخش ت*لذ برام درخت آویزون هلوهای بوی

 .بزنم بهش محکم گاز تا چند و بچینم درخت از رو

 آرومی به و زد لبخندی. گذاشت دستم روی رو دستش بود، همراهم که دختری

 :گفت

 .شدم نگرانت زده، غیبت دیدم وقتی -

 .کردم نگاهش گرپرسش

 هستم؟ کی من دونیمی تو -

 :زد ب*ل و کشید عقب دقیقه چند از بعد کرد، نگاهم ترحم با و کشید آهی

 اعظم راهب خب اما داری؛ خبر اتگذشته از حد چه در تا تو دونم،نمی من ببین -

 .نکرده پیدات خوبی وضع تو

 بود؟ چی منظورش. کردم نگاهش متعجب

 :غریدم و رفت باال کمی صدام تن ناخودآگاه

 نبود؟ من همراه ایدیگه کوفت هر یا کیفی شناسایی، کارت یعنی -

 :زد ب*ل و داد تکان تأسف ینشانه به سری

 .متاسفانه نه -

 .کردم قالب بهم رو زبرم هایدست و کردم نگاه بهش مظلومانه
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 !بگو بهم دونیمی چیزی هر کنممی خواهش ازت _

 شده، سوخته ماشین یه کنار تو بودند، کرده پیدا دره پایین رو تو معبد هایراهب _

 .بودی شده سه درجه سوختگی دچار و بود سوخته پوستت بیشتر تقریباً. شدی پیدا

 :گفت نشه، خیره بهم داشت سعی که هاییچشم با و زد غمگینی لبخند

 وقتی شب یه خوب اما اومد، در تو از صدایی نه و زدی حرفی نه ماه یک از بیشتر -

 .بردی کار به فارسی اعداد و کلمه تا چند زدیمی جیغ خواب توی

 .گرفت رو حرفش ادامه پی و انداخت پاش روی رو پاش

 نکنی عفونت تا کردممی عوض رو پانسمانت شب هر تقریباً اومدم، جااین وقتی از -

 .کردی فرار جااین از و اومدی خود به انگار یهو دیشب اما

 :گفت گیرا صدایی با انداخت، باال ابرویی خنده با و کرد اشاره دستش روی زخمی به

 !گرفتی گازم حتی -

 !نبود یادم چیزی هیچ چرا زدم، پلکی سردرگم و کردم نگاه بهش متعجب

 .ایستاد من روبروی و شد بلند نیمکت رو از

 .کنیم شروع اول از بیا هستم، سرمه من -

 گوشم توی صدایی دوباره باز ناگهان. کشیدم امشده وز کوتاه موهای به دستی

 :پیچید

 و وحشتناک کابوس یک بوده، کابوس یک اشهمه کن فکر! بشی بیدار باید دیگه -

 !ایزنده هنوز تو حاال

 رو خودمون وقتهیچ اما زنیم،می ضربه بهم دومینو هایمهره مثل هاآدم ما یهمه

 .داریم خودمون بودن مظلوم به اعتقاد همیشه و دونیمنمی بد
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 .دادم آتیش با رو تاوانش که زدم هاییضربه هم من شاید

 .بود همراهت هم سامسونت کیف یه کردیم، پیدات وقتی راستی: سرمه

 خودم شناخت به قدم یک کهاین از باید دونستمنمی انداختم، خیره نگاهی بهش

 !باشم زدههیجان یا ناراحت شدم؛ نزدیک

 امید داشتم، خودم گناهیبی به امید دویدم،می شلوغ بازار اون تو که موقعی از

 .باشم من داستان یخورده زخم که داشتم

 !نیستم مطمئن اما حاال

 بود؟ چی کیف توی -

 :گفت شکوند،می رو کمرش قلنج که حالی در و داد گردنش به نرمشی سرمه

 .بودی کرده قفلش چون کنیم بازش نتونستیم -

 موهای الی رو دستش که حالی در و زد آمیزیمحبت لبخند سرمه کشیدم، آهی

 :گفت کشید، کوتاهم

 اختالل دچار خورده، سرت به که ایضربه خاطر به مدتت کوتاه و بلند یحافظه -

 .شده

 :گفت ساختگی بااشتیاقی و کوبید بهم رو هاشدست محکم

 .میشی خوب زود که مطمئنم اما -

 .کرد بلندم نیمکت روی از و گرفت رو دستم

 .کن استراحت یکم ببرم، اتاقت تا بیا -

 .رفتم دنبالش به پس باشم داشته مقاومت توان که بودم چیزی از ترخسته
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 .شدیم معبد وارد و آوردیم در رو هامونکفش

 .بود گرفته رو هاراهب عبادت محل دور تا دور بامبو هایگلدون

 .بود پیچیده جا همه هلو خوش بوی

 .بود گردو چوب از هاپوشکف تکتک که شدیم راهرویی وارد سرمه، دنبال به

 :گفت و کرد اشاره راهرو اتاق آخرین به سرمه

 .بینمتمی صبحونه برای صبح اتاقته، جااون -

 .کشیدم رو بازوش که بره خواست

 کجاست؟ کیف اون -

 :گفت و داد تکون سری

 هایخاکستر خاطر به روش یکم گذاشتم، برات اتاق یگوشه تحریر میز روی -

 .شده کثیف آتیش

 رو اماشاره انگشت کیف روی آروم. رفتم اتاق داخل به و گفتم لبی زیر یباشه

 :گفتم زیرلب و کشیدم

 ... .کن کمکم! بودم کی بیار یادم-

 ذهنم انداختم، بهش نگاهی و کردم پاک آستینم گوشه با رو روش خاکسترهای

 .شدمی شدنم اذیت باعث این و کردنمی یادآوری

 !بود بودنم عجول بودم، فهمیده خودم از که چیزی دومین

 هم تخت حتی که بود ایساده و کوچک اتاق. کردم پرت میز روی رو کیف محکم

 آویزون چوبی هایتسبیح دیوار روی. بود رنگی خردلی یچهتشک اون نداشت،جای

 .زدمی چشم تو حسابی بود، تحریر میز کنار که کوچکی یخونهکتاب و بود
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 بالشت و کشیدم دراز چه تشک روی کشوندم، اتاق کنار چهتشک طرف به رو خودم

 .دادم قرار سرم زیر رو سفت

 توی گلوله شلیک و زن یک جیغ صداهای که نگذشت هامچشم بستن از ثانیه چند

 با بزارم، هم روی رو هامچشم دقیقه یک حتی دادنمی اجازه و رفت رژه مغزم

 .زدم غلتی و خاروندم رو بغلم زیر دردناکم هایانگشت

 .افتاد سامسونت کیف به باز نگاهم

 قفل دیجیتال صفحه به خیره. گذاشتم پام روی و برداشتم زمین روی از رو کیف

 کردم؟ قایم چی کیف این توی یعنی شدم، کیف

 نگه مخفی برام رو کیف این داخل اسرار تونستهمی عددی چه کردم فکر خودم با

 داره؟

 و اومد در قرمز رنگ به دیجیتال صفحه و فشردم الکی جورهمین رو اعدادی روی

 .پیچید گوشم توی بوقی صدای

 :کردم باز ب*ل بغض با

 ... .بچینم هم کنار تونستممی رو میاد ذهنم توی که اعدادی نصف حداقل کاش -

 .شدم خیره رمز یصفحه به دوباره چشمی زیر و کشیدم باال درد با رو دماغم

 .آوردممی یاد به رو کوفتی اعداد این باید نداشتم، ایدیگه راه

 در الی از رو سرش سرمه. انداختم در به رو نگاهم پیچید، گوشم توی در تق صدای

 :گفت کنانزمزمه و آورد داخل

 تو؟ بیام میشه بیداری؟ -

 و کرد اشاره کیف به. بود پزشکی کیف دستش توی. شد اتاق داخل و گفتم اهومی

 .کشید روش دستی
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 .کنم عوض رو هاتبانداژ رفت یادم -

 کیف داخل به گذرایی نگاه. کرد باز رو کیف زیپ و نشست زمین روی کنارم

 .انداختم

 که رو امخیره نگاه. ریخت هابانداژ روی و آورد بیرون آبی بطری کیف توی از سرمه

 :گفت دید،

 اذیت بانداژ کردن باز موقع و بشه مرطوب یکم هازخم روی میشه باعث مقطر آب -

 .نشی

 :گفت بود، هابانداژ کردن باز مشغول که حالی در

 نمیاد؟ یادت هم خودت اسم واقعاً تو یعنی -

 .زدم پوزخندی کنه، پرت رو حواسم خواد می دونستممی

 کجاست؟ جااین االن دونمنمی حتی من -

 .گفتم آخی. کشید محکم رو بود چسبیده پوستم به که بانداژ از ایتیکه

 .هستیم ژاپن کیوشو یجزیره غرب توی ما ناکازاکیه، جااین -

 .شدمی اکو بارها و بارها جمله یک فقط ذهنم تو

 کنم؟می غلطی چه ژاپن تو من -

 همه این بین چرا آخه. سوخت خودم برای دلم. افتاد زخمم از پر تن به غمناکم نگاه

 !کنم زندگی مدلی این عمر آخر تا باید من آدم،

 !باشه کشیده درد که فهمهمی کسی رو من درد فقط حاال و

 .شد دستم مرده هایپوست کردن جدا مشغول پنس با سرمه
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 نداری؟ هم مبهمی یخاطره هیچ -

 .گرفتم گاز رو لبم درد از

 .کنهمی صدام آکینا اشهمه مردی یک و دارم مبهم خاطرات سری یه -

 :گفت و زد لبخندی

 !داری قشنگی اسم بهار، گل یعنی آکینا -

 !بودم؟ ژاپنی من یعنی کردم، نگاهش متعجب

 !بودم؟ بلد فارسی ژاپنی، جای به چرا اما

 شد، باعث کردم حس که سوزشی بست، دستم دور محکم رو جدید هایباند سرمه

 .بیارم زبون به آرومی آخ و ببندم درد با رو هامچشم

 گرفت؟ درد -

 :گفتم ایمسخره لبخند با و شدم خیره خندونش هایچشم به

 .گفتم آخ الکی نه -

 پیچید، گوشم در بازار توی که اسمی یادآوری با داد، تکون سری و خندید هم باز

 :گفتم متعجب و گرفتم رو شلوارش پاچه بشه بلند کهاین قبل

 !پس؟ کیه هیوا! هیوا -

 رنگ ِچتری موهای به دستی اومد، بیرون خیزنیم حالت از و انداخت باال ابرویی

 :گفت و کشید اششده

 ... .تو و ایرانیه اسم یک هیوا -
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 صورتش هایب*ل به دستی انداختم، بهش نگاهی کنجکاوی با و بردم باال رو سرم

 :داد ادامه و کشید رنگش

 !مونهمی معما یه مثل تو مورد در چیز همه! دونمنمی واقعاً -

 .زد لبخندی

 .کنی حل رو معما این تونیمی خودت فقط -

 :نالیدم بودم، خیره دستم بانداژ به که درحالی و فشردم بهم محکم رو هامب*ل

 اومدم کجا از دونمنمی وقتی میشم هادیوونه مثل فهمینمی! فهمینمی رو من تو -

 کارها چه بودم؟ زنده چرا بوده؟ چی کردنم زندگی دلیل قبالً اصالً هستم، کی اصالً و

 کردم؟

 :گرفتم رو حرفم پی و کشیدم صورتم به دستی آروم

 ...االن که داشتم ایخانواده اصالً شاید زشت؟ یا بودم خوشگل -

 .گرفت رو نفسم راه وحشتناکی بغض

 رو خودم تونمنمی کهاین از! میاد بدم کنم پیدا رو بودنم دلیل تونمنمی کهاین از -

 .میاد بدم خودم از میاد، بدم کنم پیدا

 اشبرجسته هایگونه و کشید امشده وز موهای به دستی و نشست چهتشک روی

 .رفتند پایین کمی

 خلق رو روز خدا شب، و روز به کن دقت! تو فراموشی حتی نیست دائمی چیز هیچ -

 اذیت رو خودت قدراین فکرها این با چرا عزیزم، داره پایان هم تاریکی بگه که کرده

 میزنی؟ دامن ترست به و کنیمی

 حالی از داره حالم من فهمیدنمی بود، اندیشمثبت زیادی دختر این زدم، پوزخندی

 !خورهمی بهم دارم، که
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 و رفت بود، شده مچاله اتاق یگوشه که پتو طرف به شد، بلند جا از و کرد مکثی

 :گفت داشتشمی بر که جورهمین

 تو کنی، فکر چرندیات این به و بگذری خوابت از نباید بخوابی، کن سعی اول -

 .بیاری یاد به رو اتگذشته تونیمی

 :گفتم درد با و کشیدم دراز آروم گرفت، طرفم به رو پتو وقتی

 ... .خیلی! بود نسوخته کمرم حداقل کاش -

 :گفت تشر با و کرد قطع رو حرفم

 !نکن فکر چیزها این به گفتم بهت االن همین خوبه -

 :گفتم حرص با و فشردم مشتم توی رو پتو گوشه

 !گرده؟برمی حافظم من که دونیمی کجا از تو اصالً -

 :داد جواب بیخیالی با انداخت، بهم چشمی زیر نگاه و رفت اتاق در طرف به

 احتمالش حافظه ولی بوده شدید خورده سرت به که ایضربه که گفته دکترت -

 !برگرده که هست

 !ضربه؟ -

 :گفت مسخرگی با و انداخت بهم نگاهی

 .شدی پرت پایین به دره یه از رفته، یادت کهاین مثل -

 .کردم صداش کنانزمزمه که کنه، خاموش رو چراغ خواستمی

 سرمه؟ -

 .کرد نگاهم اخمالو
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 نداری؟ خوابیدن قصد -

 :گفتم و کردم آرومی یخنده

 بپرسم؟ میشه دیگه، سوال یه فقط -

 انگشت که حالی در بعد و موند بهم خیره ایثانیه چند. کردم نگاه بهش مظلومانه

 :گفت داد،می تکون هوا روی رو اشاشاره

 ... .هادونه یه فقط -

 :گفتم کشیدم، گوشم پشت دستی که حالی در

 .گفتممی کلمات سری یه بیداری و خواب توی گفتی بهم یادته -

 :گفت و کرد فکر یکم

 ... .خوب -

 !نمیاد یادت رو کدوم هیچ احیاناً -

 :گفت و زد بشکنی ثانیه چند از بعد کرد، زمزمه اومی ب*ل زیر

 ... .پلیس قرمز، پشیمونی، مثل زدی،می نامعلوم هایحرف سری یه -

 :گفت و خندید

 هم پشت هی رو رقمی پنج عدد یه فقط چند هر! بودی آخه مورفین تأثیر تحت -

 ... .کردیمی تکرار

 !عدده؟ همون این یعنی افتاد، سامسونت کیف به نگاهم

 ... .بود ۱۷۲۷۰ کنم فکر -

 .گرفت رو هامچشم جلوی مبهمی، خاطرات باز اعداد این شنیدن محض به
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 عجله با. بود کرده مضطرب رو من شدن کوبونده صدای دیدم،می قرمز رو چیز همه

 .بود خونه موتور شبیه کمی. گشتممی اتاق اون توی خودم دور

 .بود انداخته تنم به رعشه ژاپنی مردی هایفریاد صدای

 .کن باز رو در آکینا -

 پیشونیم روی از سردی عرق و بودم کالفه. بودم چیزی یک دنبال همچنان من اما

 .چکیدمی

 !نیافته فت*کثا توی گیر ولی بیافته، بیابون گرگ گیر آدم -

 .زدمی فریاد دل ته از و کوبیدمی در روی محکم

 !میره خودت چشم توی دودم نسوزون، رو من -

 بودم؟ شده دیوونه خندیدم،می بلند من اما

 !آکینا؟ -

 .اومدم خودم به سرمه صدای با

 کردی؟ عرق یهو قدراین چرا -

 !گفتمی راست کشیدم، صورتم به دستی

 دیجیتال یصفحه توی رو بود گفته سرمه که اعدادی و رفتم کیف سمت به سریع

 .فشردم

 سریعاً سرمه. شد باز کیف و زد فلش سبزی نور که نکشید طول بیشتر ثانیه چند

 .نشست کنارم

 .کردم باز رو کیف در لرزون هایدست با
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 یک همراه به مختلف کشورهای پاسپورت تا چند و دالر هایدسته از پر کیف داخل

 .بود فلش

 گذاشت،می من پیشونی روی رو دستش که حالی در و کرد دل ته از یهخند سرمه

 :زد ب*ل

 حالت؟ خوبه -

 :گفتم شده جمع صورتی با و دادم تکون سری

 ... .فلش این... این -

 .میشه تموم هویتی بی سخت روزهای این و افتهمی یادت زودی به چیز همه -

 .بودند کرده پیدا لرزش هامدست و بودم افتاده لکنت به هیجان زور از

 :گفت و گذاشت دستم روی دستش محزونی لبخند با

 ... .رو فلش بده -

 :گفتم شک با و کردم قطع رو حرفش

 !نمیدم رو فلش من بیار، چیزی تاپی لپ یک برو نه، نه -

 .شد بلند جا از و گذاشت کمرم پشت رو دستش بزنه حرفی کهاین بدون

 ... .ببخشید -

 نکنم فکر بهش کردم سعی بود، شده خارج اتاق از ولی ببینم رو واکنشش تا برگشتم

 توی که هاییسوال بود؟ چی حاوی یعنی باشه، دستم توی فلش پی حواسم تمام و

 !کنم کندنش به شروع و فتمبیا لبم پوست جون به شدن باعث رفتندمی رژه ذهنم

 .گذشتمی واقعی آکینای شناخت از ترس مغزم، هایشیار بین در
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 خیلی سرمه یا کردندنمی حرکت و بودند افتاده لج باهام ساعت هایعقربه دونمنمی

 داد؟می طول داشت

 کرده بلند دست یه با رو تاشوی میز. شد اتاق وارد باالخره که گذشت ایدقیقه چند

 .گذاشت پام جلوی. داشت خودش همراه و بود

 .بذارم روش رو تاپلپ کن، باز رو میز این زحمتبی -

 .گذاشت میز روی رو تاپلپ سرمه و کردم باز وسط از رو میز سریعاً

 رو بود شده وز که کوتاهم موهای کمی تاپ،لپ کردن روشن از بعد و نشست کنارم

 :گفت و داد عقب به

 .ببینی رو فلش این محتوای تنهایی خودت تا بذارم تنهات خواممی -

 .فشردم محکم رو دستش بودم، رفتارش این قدردان

 .کنیمی درکم که ممنونم -

 :گفت رفت،می در سمت به که حالی در. شد بلند جا از و زد لبخندی

 .کن صدام شد، تموم کارت وقتی -

 .موندم تاپلپ نمایش یصفحه به خیره من و رفت سرمه

 گرفت رو چشمم که چیزی اولین. کردم باز رو «من» نام به یپوشه استرس با

 .بود ویدیو از ایمجموعه

 ایلحظه که کشیدم عمیق نفس چند. لرزیدمی هامدست ترس و استرس شدت از

 .سوخت هوا خنکی شدت از هامریه انگار

 ویدیو اولین کردم،می نگاه هاویدیو به چشمی زیر که حالی در و بستم رو هامچشم

 .کردم پخش رو
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 .بود خیره دوربین به پهن لبخندی و براق دارموج مشکی موهای با دختری

 به قرمز هایگیالس طرح با رنگ سفید پیراهنی و بود انداخته گیالس هایگوشواره

 .بود آشنا و زیبا من نظر به. داشت تن

 ... .آینده آکینای سالم -

 .کرد لوچ رو صورتش و داد تکون دوربین برای دستی

 خوب چیز همه و نیافته ضی*عو اون دست کنممی ضبط که هافیلم این امیدوارم -

 کپی این آوردن سرم بالیی اگه بگم، رو بدم انجام قراره که کارایی خواممی. بره پیش

 .بیوفته درستی آدم دست باید

 :داد ادامه و کشید آهی

 .امیدوارم البته -

 داد؟می معنی چه هاشحرف این کشیدم، صورتم به دستی و کردم متوقف رو فیلم

 ببینم؟ رو فیلم ادامه خواستنمی و دادمی بد گواه دلم چرا

 !نبودم من اون کاش کردم، باد رو لپم و انداختم نگاهی دختر صورت به دوباره

 فکرهام... وضع این و باشم خوشگل کهاین تا بود تحمل قابل برام بودن زشت حداقل

 .کردم پخش رو فیلم و متوقف رو

 کنم،می تحقیق آکاکو کارتل جدید کار و کسب یدرباره دارم هست هفته یک -

 .کردم پیدا رو کنهمی ذخیره رو هاشعتیقه که جایی تقریباً

 .کرد جاجابه رو دستش توی کاغذهای و خورد رو اشقهوه از قلپی

 همیشه بود قرار انداخته، راه جدید کاسبی و کار و پیچونده رو من! لعنتی هیسا آ -

 .نکنیم جدا هم از رو راهمون و باشیم راست رو باهم
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 .زد پوزخندی

 !باشه این من عاشقی عاقبت و آخر کردمی رو فکرش کی -

 .زدم امگونه روی محکم من و خندید

 چیه؟ دیگه )*(آکاکو کارتل

 !بودم آساهی نام به مردی عاشق من یعنی

 به اصالً نت*خیا درسته! نکن اعتماد بهش وقت هیچ دیگه که بگم بهت بذار تازه -

 !کنهنمی رحم هم خودش مادر به اون اما نمیاد، اشمسخره بادومیِ هایچشم

 :گفت وارکالفه و انداخت دستش مچ روی طالیی ساعت به نگاهی

 !مونده کجا نیست معلوم هم ترنر این -

 تاکید با و دوخت دوربین به سریع رو نگاهش باشه، اومده یادش چیزی یک انگار

 :گفت

 !اینترپوله با تو رابط و خوبه پلیس یک ترنر -

 رابط؟

 کردم؟می کمک کارتل یک دستگیری به من یعنی داشتم؟ پلیس یک به کارچی من

 دادم؟می لو رو خودم شوق*مع یعنی

 .انداختم نگاهی گذشته زیبای آکینای به

... 

 .کنندمی فعالیت مختلف هایزمینه در که خالفکاری باند: کارتل

 قرمز: ژاپنی به آکاکو
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 !من خداحافظ، بعدی کلیپ تا اومد، ترنر کهاین مثل خب -

 داشت، پرواز حالت هم زندگی کاش

 دلت هم وقت هر و دادیمی فشار رو دکمه اون خواستیمی که مدتی چند هر واسه

 یادت به کسی اصالً ببینی موندیمی منتظر یا گشتیبرمی دنیات به باز خواستمی

 نه؟ یا میده فشار رو دکمه اون و میاره بیرون پرواز حالت از رو تو و هست

 کردم روشن رو خودمم زندگی پرواز حالت پس. نداشتم رو بعدی ویدیو دیدن تحمل

 .بخوابم یکم کردم سعی و

............ 

 .کشیدم لبم دور دستی و کردم باز رو هامچشم سرم توی شدیدی درد با صبح

 خیز نه*سی ترس، با و چرخوندم اتاق دور تا دور رو هراسونم نگاه فلش، یادآوری با

 .رفتم میز پای تا

 و گرفتم زانوهام به رو دستم و کشیدم عمیقی نفس دیدم، سرجاش رو فلش وقتی

 .شدم بلند جا از آروم

 .رفتم در طرف به آهسته و کردم صاف کمی دست پشت با رو موهام

 .انداختم نگاهی خودم به. کرد متوقف رو من در کنار آینه روی امچهره انعکاس

 گرفته رو اون جای جدید چروکین پوست و بود سوخته صورتم چپ سمت از نیمی

 هایگونه روی و اومد بیرون چشمم رنگ ایقهوه مردمک بین از اشکی یقطره. بود

 .شد سرازیر امکشیده درد

 .آکینا کنی زندگی تونینمی رو امروز دیروز، یپوسیده افکار با -

 .کنم فکر ترمثبت کمی فقط کردم سعی و زدم الکی لبخند
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 .افتاد صدا به برنج خوش بوی استشمام با شکمم شدم، خارج که اتاق از

 .رسیدم کوچک اتاقی به و رفتم بو دنبال به سرخوشی با

 رو من و داشت ایالعادهفوق بوی. افتاد گل هایگلدون به نگاهم شدم، که اتاق وارد

 .کردمی مجنون تقریباً

 .میشه یاد ازش «خوب طعم» عنوان به ژاپن فرهنگ توی دالیاست، گل این اسم -

 .بود وایستاده راهب دو کنار برگشتم، عقب به سرمه صدای شنیدن با

 .کرد اشاره اتاق یگوشه غذای میز به بود بازار تو من همراه که راهبی اون

 توری یک توسط که شدم غذایی از پر میز متوجه تازه گرفتم که رو نگاهش رد

 .بود شده استتار بزرگ

 .برداشت غذاها روی از رو بزرگ توری سرمه. نشستیم میز دور نفر چهار هر

 .کردم نگاه سبزیجات سوپ برنج، هایکاسه و شده تکه هایماهی به ت*لذ با

 .خندید دید، رو من ولع که اعظم راهب

 .کیماس ایتادا -

 .زد لبخندی. کردم نگاه سرمه به نامفهموم

 !جون نوش میگه داره -

 .شدم ردن*خو مشغول و دادم تکون راهب برای سری

 با و کشیدممی هورت رو سوپ یکاسه هازدهقطحی مثل که بودم مطمئن تقریباً

 .بردممی فرو دهنم توی رو برنج زیادی حجم قاشق
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 زده زل من به باز دهن با که افتاد سرمه و هاراهب به نگاهم شدم ترسیر که کمی

 .چسبوندم شصتم انگشت به رو اشاره انگشت و زدم ایمسخره لبخند. بودند

 !بود خوشمزه -

 .شد گلدار سفید هایکاسه داخل آب نوشیدن مشغول و خندید اعظم راهب

 سر آروم و گفت چیزی سرمه روبه داشت، ب*ل به لبخند که حالی در دوم راهب

 .داد تکون

 :کرد ترجمه برام چشید،می خود سوپ از که حالی در سرمه

 .هست آکی راهب یکی اون و میساکو من اسم میگه داره -

 .گذاشتم امنه*سی روی رو دستم و گفتم آهانی

 .خوشبختم بگو -

 .کشید اشآبی لباس به دستی و کرد بلندی یخنده سرمه

 که رفتم محوطه طرف به سرمه همراه به و شدم بلند جا از صبحانه ردن*خو از بعد

 .افتاد بودند، نشسته زانو روی که نفر چندین به چشمم

 :پرسیدم لکنت با و زدم سرمه یشونه به

 کنند؟می کارچی دارن -

 بیخیال بود، صورتم هایزخم بررسی مشغول که جورهمین و کشید موهام به دستی

 :گفت

 .صبحگاهی مراسم -

 :داد ادامه و کرد ایاشاره بهشون
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 و تعظیم بودا مجسمه جلوی. ببین رو هاشوندست هاست،مسلمون نماز به شبیه -

 .کنندمی دعا

 به شبیه چیزی محوطه وسط دادم، تکون سری متفکرانه و انداختم بهشون نگاهی

 گرفته صورتشون جلوی و چسبونده بهم رو هاشوندست بودند، کرده پهن گلیم

 .بودند

 و خورد گره داشت، دست در ظرفی که ایبچه پسر با نگاهم آوردم، باال رو سرم تا

 .زدم لبخندی

 .آورده غذا بودا، به پیشکش برای: سرمه

 :گفتم و کردم باد رو لپم

 بذاره؟ خوادمی مجسمه جلوی رو غذا همه این -

 .چرخوند هوا در رو بود دستش توی که چوبی و انداخت باال ابرویی

 .فرهنگشونه و اعتقاد دیگه -

 که گذشت ذهنم در ایلحظه و شدم مردم کردن دعا به خیره و دادم تکون سری

 کیست؟ من خدای

 .آورد جا رو من حال گیالس، هایشکوفه استشمام و تمیز هوای توی زدن قدم

 بدم؟ کش رو خودم هویت کردن پیدا خواممی کی تا کردم فکر خودم با

 .بدم تغییری تونستمنمی رو بودم که چی هر من

 .کشید گردنش به دستی و انداخت نگاهی بهم سرمه که کشیدم بلندی آه

 خوبی؟ -

 :گفتم و زدم ایمسخره لبخند
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 .نیستم بد -

 :پرسید چید،می درخت از هلویی که حالی در

 افتاد؟ یادت چیزی کردی؟ چک رو فلش -

 .ترسممی که هست این همه از بدتر و نیاوردم خاطر به هیچی -

 .گرفت طرفم به رو هلو و انداخت باال ابرویی متعجب

 ترسی؟می چی یعنی -

 :گفتم کردم،می بازی هامانگشت نوک با که حالی در

 باشه، داشته دالر همه اون و پاسپورت کیفش توی معمولی دختر یه چرا آخه -

 ... .تازه

 .بزنم حرفی آساهی و کارتل به راجع نتونستم پس ترسیدم،می قضاوتش از

 :گفت وارسرزنش و کشید عمیقی نفس

 !دادی جونت و تن با رو تاوانش االن باشی، کرده هم کاری هر -

 گفت؟می راست یعنی

 دوباره خیزه،برمی خودش هایخاکستر میان از که ققنوسی یک مثل هم من شاید

 !شدم؟ متولد

 دور هایماهیچه شد باعث که زدم بهش محکمی گاز و گرفتم سرمه دست از رو هلو

 .کنم تجربه رو وحشتناک دردی و بیاد کش دهنم

 !بزنم گاز راحت رو هلو یه تونستمنمی حتی که سوخت، خودم حال به دلم
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 به سرمه گوش توی چیزی و اومد ما سمت به میساکو که گذشت ایدقیقه چند

 .گفت ژاپنی

 .اتاقت توی بری که بهتره آکینا: سرمه

 :پرسیدم و انداختم باال ابرویی متعجب

 چرا؟ -

 :گفت مضطرب و برد معبد سمت به کشون کشون و گرفت رو دستم سرمه

 .گردندمی تو دنبال مشکوک آدم چندتا کنهمی فکر اعظم راهب -

 با سرمه و رفتیم من اتاق سمت به عجله با. شد استرس از پر وجودم و کردم وحشت

 :گفت داد،می هلم اتاق داخل به که حالی در شرمندگی

 .کنم قفل روت رو در مجبورم -

 .بردم پناه اتاق چهتشک به و دادم تکون سری

 .میشم دیدنش دچار شب هر که موندمی وحشتناک خواب یک مثل من یگذشته

 .افتاد تاپلپ به چشمم و کردم بررسی رو اتاق دور تا دور زدهوحشت نگاهی با

 .انداختم فلش به نگاهی سروصدابی و کشیدم طرفش به رو خودم

 آروم رو پوستم از که کوچکی قسمت تیکه،تیکه و بود شده خشک نهایتبی پوستم

 .فرستادم لعنتی ب*ل زیر و کردم جدا

 .شدم «من» یپوشه وارد و باز رو تاپلپ استرس با

 وقت دوختم، سقف به رو نگاهم و کشیدم خفیفی آه خودم زیبای صورت دیدن با

 مرد دیدن با و کردم پخش رو دوم فیلم... . نبود وقتش االن حداقل! نبود کردن گریه
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 چشمم گوشه بود، پوشیده رنگی آسمونی آبی کت که بلندی قد تقریباً پوستسیاه

 :گفتم ب*ل زیر و خاروندم رو

 هست؟ مایکل این -

 :دادم ادامه تر بلند حرص با و رفت بازوهاش یورزیده هایعضله سمت به نگاهم

 !باشه داشته خانواده خورهنمی بهش کهاین -

 زدم ایمسخره لبخند پلیسیش، جدیِ یچهره و بود گردنش دور که دستم دیدن با

 :گفتم و

 یعنی؟ بودم نچسب براش قدراین من -

 زیر کمی ولی بودم نشسته اتاقی توی باز باراین. زدم بعدی یویدیو روی حرص از

 .کردم کردن، صحبت به شروع اشک از پر هایچشم با بود؛ کبود چشمم

 کیه؟ کرده فکر! زد رو من امروز ضی*عو اون -

 .گرفت اوج گذشته من هقهق

 .شدممی آواره خیابون تو بابا مرگ بعد نبود اون اگر گفت بهم -

 یشده فوت پدر از غیر به من یعنی. شد تزریق وجودم توی عجیبی غم ناگهان

 نداشتم؟ رو کسی خودم،

 همچین گیر داشتم رو کسی اگه من! اونه با حق جورایی یه خوب، آره -

 ... . شلیک دختره اون به شدمنمی مجبور و افتادمنمی هاییکاریفت*کثا

 .خوردم رو حرفم یادامه مردی پشیمون صدای پیچیدن با

 .عزیزم کن باز رو در. شدم عصبانی یکم ببخش، رو من -

 .کشیدم فریادی
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 !داری رو خونه این کوفتی هایاتاق تمام کلید شاه که تو -

 تاپ لپ روی رو لباسی و گذاشتم تخت روی و برداشتم رو تاپلپ حین همون در

 .ببینم تونستممی همچنان اما گرفت، رو دوربین از نیمی دید که انداختم

 قدی یآینه کنار صندلی روی هم من. شد اتاق وارد مرد اون و کردم باز رو اتاق در

 .نشستم بود، تاپلپ روبروی دقیقاً که اتاق

 آساهی؟ خوایمی چی -

 !بود؟ آساهی مرد این او

 نگاهم اما نبود معلوم خوبی به صورتش کردم، نگاه رنگش لیمویی هاوایی پیراهن به

 .زد یخ ترس از وجودم و افتاد دستش رو اژدهای خالکوبی روی

 .کردم متوقف رو کلیپ و دادم حرکت موس روی رو لرزونم هایدست

 خودم، هایجیغ و آساهی هایخنده رفتند،می رژه چشمم جلوی مبهمی تصویرهای

 افتاده پام جلوی که ایجنازه و بودم من آخر در درخت، از پر ایدره و بزرگ آتش

 .بود

 .کردم پخش رو کلیپ ادامه بغض با و کشیدم صورتم روی دستی

 گوشم توی بود، بانمک کنم اعتراف باید که دارش ایراد فارسی یلحجه و بم صدای

 .پیچید

 .... نبود خودم دست! دیگه ببخشید -

 :گفتم و دادم تکون هوا توی رو دستم

 نبود؟ خودت دست -

 :دادم ادامه و کردم ام،شده کبود چشم زیر به ایاشاره
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 ... .حاال و کردی داغون رو صورتم! ببین -

 توی خودم یشده گرد هایچشم به داد، جا بازوهاش بین و من و پرید حرفم وسط

 .دادم تکون تاسف از سری و زدم لبخندی فیلم

 :گفتم جیغ با و زدم پسش سریع ولی بیافته اتفاق جدیدی رویداد بودم منتظر

 فهمی؟می زدی رو من مواد آشغالی کانتیر یک بخاطر -

 :گفت من تربلند اون

 انبار نصف کردی، کمک بهش تو که اونی بردیش،می بیمارستان نباید تو! لعنتی -

 .کرد نابود و من

 :گفتم درد با و کشیدم سرم روی دستی

 ... .کنم شلیک بهش کردی مجبورم تو بود، سالش بیست فقط اون -

 !کوفتی بیمارستان بردیش سریع بمیره، گذاشتی هم قدرچه -

 :گفت و انداخت گردنم دور رو دستش دوباره

 هستم تو عاشق قدراین من بده، گوش هامحرف به و نکن نافرمانی! مهمی برام تو -

 من کشور خواممی که دارم دوست قدراین من گرفتم، یاد هم فارسی تو خاطر به که

 .بدونی خودت کشور رو

 گردنبند. برگردوند رو من و آورد در ایجعبه جیبش توی از و زد بهم لبخندی

 .انداخت گردنم دور رو سنگینی الماس

 کبودی گردنبند یه برای فقط یعنی! شدم خیره خودم ذوق پر هایچشم و خنده به

 کردم؟ فراموش رو چشمم دور

 بودم؟ کرده شلیک گناهبی یه به من
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 !نیکوتینه نیکوتین،

 !عشق به نه مواد، به نه داشتم، اعتیاد هم من

 !بودم قدرت و پول معتاد من

 تونستمنمی داشتم،برمی قدم و بودم وایستاده داغ هایگدازه الیالبه جهنم تو من

 !بدوم ترسریع تونستممی اما کنم، عوض رو راهم

 نشسته استخر به پشت باز فضای توی باراین. کردم کلیک بعدی کلیپ روی عصبی

 .بودم

 صورتی یتابستونه پیراهن. بودم ریخته هامشونه دورتادور رو مشکیم دارموج موهای

 .بودم کرده ست سرخابی ایگربه چشم عینک با رو رنگی

 .بود کرده ایجاد رو عجیبی یهاله دستبندم، قرمز هاییاقوت روی نور انعکاس

 .بودم خیره دوربین به نوشیدم،می خودم استوایی اسموتی از که حالی در

 گذاشتم، رو سوئیس بانک مخفی هایحساب شماره و مدارک کیف اون توی خوب -

 .کردم باز ژاپن ساکورا بانک تو هم امانت صندوق یه

 .ریخت پایین صورتم روی اشک هایقطره و آوردم در رو دودیم عینک

 یکی عشق و آزادی بین مجبورم! افتممی گیر هم خودم نکنم، کاریهم ترنر با اگر -

 .کنم انتخاب رو

 .کردم روشن سیگاری

 .بکنه قضاوت رو خودش تونهنمی که آدم خود البته کنی، قضاوت رو من شاید -

 .خندیدم خیسم هایچشم با

 .گذاشتم برات مدارک همون توی رو ترنر تماس و نشان شماره -
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 .پیچید استخر کنار آساهی صدای

 ؟!کجایی من، بهار گل -

 :گفتم دوربین به رو تند تند و مضطرب

 .بکنی استفاده اون از باید ترنر با ارتباط برای نوشتم، برات هم رمزی جمله یه -

 تمام و بردم هجوم سامسونت طرف به کلیپ ادامه به توجه بدون حرفش، شنیدن با

 با و کردم بازم سریع دیدم، شده دوال کوچک کاغذ یک تا ریختم بهم رو کاغذها

 و نشان یشماره تماس، یشماره بر عالوه. خوندم رو شماره چندبار کنجکاوی

 .بود شده نوشته نامفهومی یجمله

 پشتی جیب توی رو فلش رفتم، تاپلپ طرف به و فشردم مشتم توی رو کاغذ

 من به تونستمی که بود کسی تنها ترنر بزنم، لبخند کردم سعی و گذاشتم شلوارم

 .بکنه کمک

 اتاق از طبیعی حالتی با و برداشتم سکه چندتا ایقهوه هودی همون جیب توی از

 شده ساخته کوتاه راهروی از نگیره، قرار راهم سر راهبی که کردم دعا و شدم خارج

 .شدم هول و دیدم دست به چای لیوان با رو آکی راهب گذشتم، که گردو چوب با

 باال سری مشکوک زدم، لبخند و کشیدم موهام توی دستی مضطرب و اختیاربی

 .کردم اشاره در به سریع و انداخت

 .بقیه پیش بخورم، هوا بیرون، برم -

 سری تفاوتبی هم اون و برم حیاط توی خواممی که فهموندم بهش اشاره و ایما با

 .شد دور و داد تکون

 .شدم خارج معبد از ذوق با
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 و رفت امانگشتی دمپایی داخل سنگ و شن چندباری معبد، خروجی مسیر توی

 .بندازم بیرون رو هاشن و بایستم دقیقه چند شدم مجبور

 نفس شهر به رسیدن و فروشدست از پر سرسبز هایکوچه از گذشتن محض به

 .کردم پاک دست پشت با رو امپیشونی هایعرق و کشیدم عمیقی

 جلوی رو دستم و افتادم امچهره وضعیت یاد سریع ایبچه دختر یخیره نگاه با

 .گرفتم صورتم

 دیدن با زدم؛ دید رو خیابون اطراف و کشیدم ترپایین رو رنگم کاربنی لباس پشت

 رو بود شده مچاله دستم توی که کاغذی و کشیدم عمیقی نفس عمومی تلفن یک

 .انداختم بهش نگاهی دوباره

 .کنم تموم رو هویتیبی کثیف بازی این بود وقتش دیگه

 با اما کشیدم آهی سکه جای دیدن با. شدم تلفن رنگ زرد کیوسک وارد عجله با

 .گشتم دنبالش به زده ذوق جیبم تو هایخرد پول یادآوردی

 .گرفتم تماس شماره با و کردم تلفن وارد رو وون یک یسکه

 تلفن کیوسک توی قلبم ضربان صدای و رفتمی باال خونم آدرنالین بوق، هر با

 .پیچیدمی

 .بفرمایید لطفاً رو سفارشتون گرفتید، تماس خونهسوشی رستوران با شما سالم -

 خیره کاغذ توی یشماره به باز و داشتم نگه دورتر دهنم جلوی از رو تلفن متعجب

 به و کشیدم عمیق نفس تا چند. گرفتم درست رو شماره بودم مطمئن موندم،

 .گفتم انگلیسی

 ...یشماره یعنی... ترنر مأمور با من... من -

 .خوندم رو ترنر نشان شماره اعداد و داشتم نگه چپم دست با رو تلفن استرس با
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 ...۴۵۲۶۷۸۹ خب -

 .پیچید باز تلفن پشت دختر صدای

 ...واسابی و رول دارگون پک یک سبزیجات، سوشی پک یه خب -

 و چرت جمالت و نامفهوم لحجه و گرفتمی امگریه داشت استرس شدت از کم کم

 .کرد عصبیم کمی دختره پرت

 :گفتم بغض پر

 ...!خوامنمی غذا من -

 :گفت و کرد ایخنده

 طوره؟چه امید حال -

 یجمله زده ذوق و برگشت امزدهغم یچهره به امید سریع امید، یکلمه شنیدن با

 .خوندم کاغذ توی طوالنی نسبتاً

 ... .دیدنت میاد زرد چتر با و خوبه حالش امید -

 .پیچید گوشم توی تلفن شدن قطع از حاکی ممتد بوق صدای

 کیوسک از جیغ و حرص با کوبیدم، سرجاش محکم رو تلفن و کشیدم بلندی پوف

 .دادم بهش فحشی زیرلب و اومدم بیرون تلفن

 کرد؟ قطع رو تلفن که چی یعنی

 قبرستونیه؟ کدوم دیگه خونهسوشی

 !رستوران سرآشپز یا بوده پلیس ترنر
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 دقیقه چند اجباراً و شد حسبی پاهام کمکم که برداشتم قدم دیگه قدرچه دونمنمی

 .شدم خیره آسمون به هازدهفلک مثل و نشستم زمین روی

 از رو نگاهم. کرد حمله اممعده به ،گرسنگی رفت بیرون تنم از خستگی وقتی

 رو سرمه خفیفی جیغ با رسیدم که معبد نزدیک افتادم، راه و گرفتم عصبانی آسمون

 .کشیدم امپیشونی به دستی و زدم صدا

 رو سرمه راه وسط رفتم، اتاقم طرف به و شدم معبد وارد زار حالی با نشد که خبری

 .رفتمی اتاق اون و اتاق این به تندتند و باریدمی صورتش و سر از نگرانی که دیدم

 :گفتم آروم و ایستادم بامبو گلدون کنار شدم، نزدیکش و کشیدم گردنم پشت دستی

 سرمه؟ -

 کهاین قبل برگشت، طرفم به و گذاشت دهنش جلوی رو دستش صدام شنیدن با

 :گفتم بشه روونه طرفم به هاشحرف سیل

 بزنیم؟ حرف بعد! خستم -

 .زدم عقی و کردم بو رو بغلم زیر

 .دارم احتیاج حمام به -

 روی رو دستش برداشت، قدم طرفم به و شد نرم کمی انگار حرفم این شنیدن با

 :گفت نگران و گذاشت امپیشونی

 هات؟زخم عزیزم -

 :زدم ب*ل کالفه و انداختم باال ایشونه

 .... مواظبم -

 :گفت تاکید با و کرد امراهنمایی بود اتاقم در کنار دربش که حمام طرف به
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 .هامیده سوت صدای خب؟ بزن رو المپ کنار زنگ اون داشتی احتیاج چیزی به -

 لیف و شامپو یک با ایساده دوش شیر بستم، رو در سریع و گفتم ایباشه

 .بود اتاق دهندهزینت

 ؟!رسیدم کجا به کجا از افتادم، آساهی عمارت یاد ناخودآگاه

 دردناک کمی اول پوستم، به آب ولرم قطرات برخورد کردم، باز رو آب حوصلهبی

 تنم به نرمشی راحت خیال با و شد عادی پوستم سوزش دقیقه چند از بعد اما بود؛

 در و زدم دستم کف به کمی دادمی بدی بوی که نارنجی شامپوی از. دادم آب زیر

 :کردم تکرار ب*ل زیر بودم، موهام شستن مشغول که حالی

 .... .آساهی... آکاکو... آکینا.... هیوا. ..زرد چتر و امید... امید -

 .زدم پوزخندی اومد،می لبم روی و گذشتمی فکرم از که ایمسخره یمجموعه به

 !هاستآدم ظاهر گول دنیا، خوردنی ترینخطرناک

 کنار و زدم گول رو آساهی خودم، نجات خاطر به که بودم هاآدم دسته همون از من

 !گذاشتم

 !کنممی قضاوت دارم، رو خودم من که بود این چیز دارترین خنده

 شوق*مع به که خیانتی از یا بترسم باید بودم، طمعکاری آدم کهاین از دونمنمی

 !کردم؟ خودم

 حس بسوزه، خودم برای دلم کهاین جای به و گذرهمی ذهنم تو گنگی خاطرات

 !دارم آساهی به نسبت شرمندگی یا وجدان عذاب

 رو هامگناه و بمونم حموم ولرم آب این زیر هاماه کردن توبه برای داشتم دوست

 ... .شدنمی که حیف اما بشورم

 .نداشتم برگشت راه و بود شده رنگیرنگی جوهر با دیگه روحم سفید مقوای
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 راهرو خلوتی از تا بردم بیرون در الی از رو سرم و بستم تنم دور رو حموم یحوله

 .کنم پیدا حاصل اطمینان

 .شدم راهرو وارد آروم پس نبود، کسی

 عصبانی هایفریاد صدای و آوراشک گاز پرتاب صدای راهرو به ورود محض به اما

 .انداخت تنم به رو وحشت مرد؛ چندین

 .اومد سمتم به نفر یک و شدم خشک سرجام

 ... .زمین روی بخواب -

 که چه هر اما لرزید،می بهاری خنک نسیم سرمای یا حوله نازکی از تنم دونمنمی

 .موندم خیره بود، گرفته سمتم به ایاسلحه که پهن شونه مرد به شوکه بود،

 !دارنگه سرت باالی رو هاتدست! کری؟ -

 :گفتم بغض با و کردم محکم رو حوله ترس با

 !تونمنمی -

 بر و کشیدم جیغ درد از که زد زانوم پشت به محکمی لگد و اومد سمتم به عصبی

 .افتادم زمین روی

 چوبی کف روی رو صورتم خشم با و گرفت گردنم هاشدست با و نشست کمرم روی

 .کوبید راهرو

 ...فت*کثا -

 :گفتم حرص با کردم،می حس هامدندون الیالبه رو خون یمزه که حالی در

 .کن ولم هستی؟ کی دیگه تو -

 :گفت فارسی به گوشم کنار و زد پوزخندی
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 ...هاتشب کابوس -

 کنم؟ زندگی کابوس توی این از بیشتر بود قرار کردم، سکوت

 .پیچید راهرو فضای تو ایدیگه آدم پای صدای

 !زخمه؟ صورتش چرا شاهکار، -

 :گفت بلند صدای با و آورد پشت به رو هامدست بود، نشسته کمرم روی که مردی

 بازداشت پلیس، مأمور یک قتل و آکاکو کارتل تشکیل جرم به شما بهادری هیوا -

 گیره،می وکیل شما برای دولت ندارید توانایی اگر و بگیرید وکیل تونیدمی هستید،

 استفاده دادگاه در اتونعلیه بگید ما به که چیزی هر وگرنه کنید سکوت تونیدمی

 !میشه

 !شدم مات و کیش که منی هم باز و

 .پیچید سرم توی بارها و بارها که بود ایکلمه دو تنها قتل و بهادری هیوا

 .کردم زدن حرف به شروع و کشیدم بلندی جیغ کرد بلندم که خشم و شدت با

 !میاد دردم داره فت*کثا کن ولم -

 دنبال وحشت با زد؛ امزخمی هایدست به دستبندی و کرد ترپررنگ رو پوزخندش

 .بیوفتم گریه به شد باعث و ندیدمشون که گشتم هاراهب و سرمه

 ...!بهاری گل مونهنمی تنت تو جون که کنی گریه بخوای االن از -

 دیدم، رو اخمش وقتی و کردم نگاهش مات لحظه چند زبونش از اسمم شنیدن با

 :گفتم زدممی هق که درحالی و زدم اششونه به ایضربه

 پوشیدم؟ حوله بینینمی خوای؟می جونم از چی -
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 که مشکی کاپشن. چرخوند کمی رو ایشقهوه گرد هایچشم و انداخت باال ابرویی

. کرد من تن و آورد در رو کرد،می خودنمایی کاپشن پشت پلیسی آرم و بود تنش

 و شد نزدیکم دوباره ولی خورد تلوتلو کمی که دادم هلش بگیره رو دستم خواست

 توی رو کینه خشم، نفرت، تونستممی کرد، وارد ناتوانم هایشونه به محکمی فشار

 !نبود مسائد روحیش حال بود معلوم ببینم، هاشچشم

 .داد هل مشکی ون یک داخل و من و رفتیم معبد بیرون طرف به

 :گفت بیسیم توی و نشست صندلی رو کنارم

 .گردهبرمی لونه به کرکس -

 با و انداختم معبد سمت به نگاهی دوباره. کشیدم باال رو دماغم و خندیدم اختیاربی

 .کردم پاک رو هاماشک دست پشت

 از کوچک یاشاره یه با و شدند ماشین وارد بودند باهاش که هم مأمورها بقیه

 .کردند حرکت شاهکار

 :زدم ب*ل و کردم مچاله صندلی یگوشه رو خودم

 !آخه بود، کوفتی چه... زرد چتر... امید -

 ایهسته بمب اتفاقات یاد رو من ناکازاکی، هایکوچه پس کوچه از گذشتن

 .انداخت هیروشیما

 !بود هیروشیما مثل هم من االن هوای و حال

 از جدیدی راه توی قدم تونستممی منم کاش ای و بود ساخته نو از رو خودش ژاپن

 .بذارم زندگیم

 کسیبی اما کنه، تحمل رو تشنگی گشنگی، تونهمی آدمی هر کردم،می فکر همیشه

 ...!نه رو
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 باشه؟ موندن زنده برای فقط صرفاً کشیدنت نفس باشی؛ زنده و کسبی میشه مگه

 .نبودم خوبی آدم من. ندارم زندگی برای دلیلی اما امزنده من فهمممی حاال اما

 !کردم که نکردم نت*خیا خودم شوق*مع به بودم؟ که نبودم قدرت یتشنه

 !کشتم پلیس ظاهراً که نشدم، کسی مرگ باعث

 .دادم تنم و پوست با رو هامگناه تاوان من گفت،می راست سرمه

 تا گرفت؛ لبم کنار و کرد باز معدنی آب بطری بود، نشسته روم جلوی که زنی مأمور

 .شد خالی تنم روی بطری آب تمام و زد دستش زیر به شاهکار بنوشم، کمی اومدم

 :گفت انگلیسی به حرص با دختره

 !دیوونه مرگته، چه -

 !میدی؟ آب کشپلیس کرکس یه به تاحاال کی از میشل، -

 :گفت فشرد،می بهم عصبانیت شدت از رو هاشدندون که حالی در و زد پوزخندی

 استشمام رو مرگ بوی ت*لذ با و بشینند هاجنازه روی دارند عادت هاکرکس -

 .بشند سیر و بخورند جسد وجود یمونده باقی از دارند عادت کنند،

 :داد ادامه و کرد نگاهی ساعتش به

 بیرون اتمعده از رو هاقربانی هایاستخوون دونه دونه برسیم، که توکیو به -

 !کشممی

 .بستم رو هامچشم آشکار بغضی با و انداختم پایین رو سرم

 به محکم سرم بیام، خودم به کهاین از قبل و کردم باز رو هامچشم بلندی فریاد با

 .رفت سیاهی هامچشم و کرد برخورد وَن گوشه
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 .باشید مجرم مواظب کردیم تصادف تصادف، -

 .وخیمه حالش راننده داریم، مصدوم -

 نبودم، بهشون دادن پاسخ و حرکت به قادر ولی پیچیدمی سرم توی مدام صداها

 باز نیمه سختی به رو هامچشم و کردم ترهمیشگی عادت طبق رو خشکم هایب*ل

 .بکشم بلندی جیغ شد باعث و شد روونه سرم به خاطرات از موجی ولی داشتم نگه

 روانی؟ چته چته؟ -

 درحالی و کردم نگاه شاهکار منفور یچهره به ترس با و کشیدم پس محکم رو دستم

 :گفتم خوردمی بهم هامدندون که

 .ززنده ززنده. سوزووند رو ااون م،سوختم منم... اومد یادمی منم نبودم،ن منم... م -

 .کرد پاک رو لبش گوشه خون و کشید گردنش پشت دستی

 .کرکس نکن بازی فیلم من برای! شو خفه -

 :گفت گوشم کنار و فشرد محکم رو امشونه

 .بشم خرت که نیستم ترنر مایکل من -

 خاطربه بدنم هایزخم گرفتم،می سرگیجه مدام و نبود خودم دست بدنم لرزش

 .بود افتاده سوزش به بدنم تمام و بودن کرده سرباز ماشین کف با برخورد

 .رفتندمی رژه سرم توی مبهمی خاطرات. نشستم جدول روی خیابون، یگوشه

 آورد؛ هاشونب*ل روی لبخند پلیس آژیر صدای که گذشت قدرچه دونمنمی

 .گرفت رو بغلم زیر سریع و اومد طرفم به شاهکار

 :زدم جیغ و کشیدم زمین روی گریه با رو خودم

 !وایساده منتظرم آاساهی نمیام منم نمیام، -
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 .انداخت دوشش روی رو من و کرد بلندم زمین روی از حرکت یه با

 .بگی باید بازجویی خوشگل اتاق توی رو هااین بریم، باید -

 .کشیدم جیغ دوباره و کردم حس رو انداختنش باال شونه

 ... .کنم سیاه رو روزگارت تا آمادم جوره همه خودم من نگی اگه البته -

 :گفت و کرد عصبی یخنده

 .بیارم حرف به رو تو مثل جونورهایی بلدم خوب من -

 .بدم نشون العمل عکس تونستمنمی اما دیدممی هامچشم با رو چیز همه

 میشه بسته خسته یهاچشم همیشه

 .وایمیسته فقط خسته قلب بشه، خسته قلبت که روزی از امان اما

 جت دیدن محض به اما بود ناآشنا برام دیدممی فرودگاه سمت به که مسیری تمام

 .آوردم یاد به رو گذشته از ایورقه شخصی،

 گوشم کنار رو گرمش نفس که بود کومولوس ایپنبه هایابر روی به امخیره نگاه

 .کردم حس

 .بود شده دال سمتم به کمی و بود گذاشته جت صندلی یدسته روی رو دستش

 کرد؟می نگاه رو کجا من بهاری گل -

 .گذاشتم دستش روی رو دستم و زدم لبخندی

 !کنهمی بگی باید نه، کردمی -

 .گذاشتم پنجره روی رو دستم

 .خوشگله خیلی آسمون -
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 .کرد دلنشینی یخنده

 ... .تو هایچشم مثل نه -

 توی هایزمینی بادوم از کمی و نشست من روبروی آساهی انداختم، باال ابرویی

 .خورد بود، ما وسط میز روی که کاسه

 من یخواسته به که ریشی ته و رنگش ایقهوه کلفت ابروهای موندم، خیره بهش

 من یروونه چشمکی و کرد نگاه رولکسش ساعت به. بود جذاب خیلی بود، گذاشته

 :گفت و کرد

 .بخوریم ایفل برج نزدیک رو شام خواممی رسیم،می پاریس به زود خیلی -

 .خندیدم پرذوق و برانهدل

 من فرانسوی مشهور هایبرند از خرید که دونیمی خودت خرید، بریم اول نمیشه -

 !کنهمی سیر رو

 :گفت وارشیطنت و کرد بازی دستش انگشتر با کمی

 برابری ما عشق با تونهنمی ورساچه دیور، شنل، از بغیر چیزیهیچ عزیزم، دونممی -

 !کنه

 مهربون یهچهر به باز خندیدم، ناز با و دادم گردنم پشت به رو موهام از ایطره

 بودم؟ عاشقش من که بود مردی این. موندم خیره آساهی

 سمت چشم روی زخمی موندم خیره بادومیش ریز هایچشم به که طورهمون

 .شد شروع ریزیخون کرد باز سر زخم کهاین محض به. شد ایجاد راستش

 .کردم صدا رو اسمش و کشیدم جیغ لرز و ترس با

 .... !آساهی -
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 .کردمی نگاهم ساکن اون اما کشیدم جیغ وحشت از من

 رو دستش بارهیک شاهکار. اومدم خودم به خوردم، که وحشتناکی هایتکون با

 :غرید و کرد حلقه گلوم دور محکم

 !کن بازیفیلم روانی شو،خفه -

 کشید عقب رو دستش که دادم تکون رو سرم تند تند کردم،می هق هق که درحالی

 .کشید بیرون جیبش از سیگاری پاکت پوزخند با و

 .دادم بهش فحشی ب*ل زیر و کشیدم گلوم روی درد با رو دستم

 افتادم؟ روز این به من چرا آخه

 با و اومد سمتون به مهمانداری شد، بلند که شاهکار رنگ طالیی فندک صدای

 :گفت انگلیسی زبان به بلند ناراضی صدای

 .کنید رعایت لطفاً ممنوعه دخانیات استعمال آقا -

 .کرد پر رو گوشم کشیدنش پوف صدای و نکردم باز رو هامچشم

 و زد امشونه به محکم رو دستش نزدم، حرفی و موندم ساکت که دقیقه چند از بعد

 :گفت

 !بکنی نماییمظلوم خوب قدراین تونیمی طورچه! شدیمی بازیگر باید تو دختر -

 و بردم صورتش نزدیک رو سرم زدم، پوزخندی خودش مثل و کردم باز رو هامچشم

 .دادم اشعسلی هایچشم به رو نگاهم

 ؟!بازیگر یا هستم کرکس باالخره -

 .کشید هاشچشم به دستی و کرد جمع حرص با رو هاشب*ل
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 تکون و بال زیر به هوا برخورد محض به ولی آوردم لبم روی ایپیروزمندانه لبخند

 .چسبیدم صندلی به ترس با و پرید صورتم از رنگ هواپیما، وحشتناک

 .ببندید را خود صندلی کمربند ایمنی، حفظ جهت لطفاً گرامی، مسافران -

 .انداخت بهم نگاهی خنده با شاهکار

 !عزیزی جون قدراین وقتاون ترسی،نمی اون و این کشتن از شدی؟ موش چیه -

 :نالیدم و کردم بلند مهماندار برای رو دستم زدممی نفس نفس که درحالی

 ... .آب خدا رو تو -

 به و کرد اشاره کمربند روشن چراغ به و انداخت بهم نگاهی تفاوتبی مهماندار

 .رفت هواپیما از یدیگه قسمت

 !رسیممی االن نزن مردگی موش به رو خودت -

 :گفتم لکنت با و دادم هواپیما کوچک پنجره به رو امترسیده هایچشم

 خواینمیم داری؟ منم به کارچی توت نبوده،ن و نیست من تقصیرت هیچیه -

 ین؟کنی کارمچیچ

 نزدیکم گرفت،می سمتم به رو خودش آب بطری که جورهمین و انداخت باال ابرویی

 :زد ب*ل گوشم کنار و شد

 ... .که منم! هست قبرت اول شب امشب -

 :داد ادامه پوزخند و تاکید با و کرد مکثی

 .دادم آموزش خودم رو الکاتبین کرام -
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 حرکت صورتش طرف به بود باز که پیراهنش اول یدکمه از رو نگاهم و کردم لرزی

 و بردم باال رو دستم ناخواسته کرد، خالی سرم روی رو بطری آب بارهیک که دادم

 .کوبیدم صورتش توی

 با دستی و کرد اطراف به نگاهی. مکید رو پایینش ب*ل روی خون و زد پوزخندی

 چراغ شدن خاموش صدای بکنه حمله سمتم به اومد تا کشید؛ موهاش الی حرص

 خیال با رو نفسم زدم هولکی لبخند اومد، جلو میشل و پیچید هواپیما توی کمربند

 .فرستادم بیرون راحت

 .گرفت سمتش به ایماهواره تلفن

 !بده رو رئیس جواب مجرم، جون به افتادن جای -

 هواپیما سمت اون به رفتمی من به ایغره چشم که حالی در و گرفت رو تلفن

 .آورد پایین رو رنگی سیاه چرم کیف سرش باال یمحفظه از میشل کرد؛ حرکت

 .گرفت من به رو و آورد در ایحوله زیپ، کردن باز از بعد و شد دوال کمی

 کشیدنشون و بود زبر پرزهاش کشیدم، صورتم روی رو حوله و کردم آرومی تشکر

 !بپیچه هامزخم توی بدی درد شد باعث صورتم روی

 دوست کن اعتماد بهم بشه؛ دشمنت بدترین تونهمی شاهکار نکن، کلکل باهاش -

 .بایستی روبروش پل، اونور نداری

 .گذاشتم پنجره روی رو سرم و زدم پوزخندی

 برات چیزی جایی، نکنه خدا و بود شده عادی برام حد از بیش دیگه توهین تحقیر،

 .میشه تفاوتبی چیز همه مقابل در که وقتهاون بشه، عادی
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 التیام برای آزادی یکم فقط یکم، دلم موندم، خیره که هواپیما اومدن فرود به

 و بدوم گردونآفتاب گل از پر دشت توی داشتم دوست خواست،می هاشزخم

 ... .بشه قبل مثل روحم و تنم صورتم، داشتم دوست بخندم،

 !بود آسونی همین به چیز همه کاش ای

 .رفت باد به رویاهام دستم، مچ دور آهنی سرد دستبند شدن قفل با

 .کشید و گرفت محکم رو دستبند هایحلقه بین زنجیر شاهکار

 .بیافت راه -

 صدمه بهم ندم، گوش حرفش به اگر که هست عصبی و خشن قدراین دونستممی

 !زنهمی

 و وزید خنکی باد هواپیما از شدن پیاده محض به و افتادم راه ازش جلوتر آروم

 .شد تشکیل من دور پلیس چهار از ایحلقه

 بود، شده پارک فرودگاه خصوصی باند جلوی که مشکی سدان ماشین از مردی

 تونستممی هاشچشم فرم روی از و داشت سفیدی دست یک موهای. اومد بیرون

 .هست ژاپنی که بفهمم

 .افتادم زمین روی و دادم دست از رو تعادلم که داد هلم محکم پشت از شاهکار

 .کرد زمزمه آروم میشل

 !کن رعایت یکم رئیس جلوی -

 :داد ادامه و کشید پوفی عصبی

- you are such a pain in ass 

 ! (هستی ساز دردسر و مخ رو خیلی) 



 
 

 www.cafewriters.xyz   Page 55                                                                یوسفی فاطمه پورحسن، حدیثرمان توکیو | 

 :غرید و کرد بلندم زمین روی از شاهکار

 بری؟ تونینمی هم راه -

 .گرفت بغضم کردمی تحقیر رو من راحت قدراین کهاین از زدم، پوزخندی

 انداخت، خیره نگاهی بهم اومد؛ ترجلو بود شاهکار رئیس زیاد احتمال به که مردی

 :گفت تعجب از پر نگاهی با و گزید رو لبش کمی

 تویی؟ معروف آکینای -

 به اخمی اون و کشیدم عقب رو صورتم کشید، صورتم زخمی پوست روی دستی

 .کرد شاهکار

 هست؟ تو کار -

 وارد فشاری دستم مچ به تا کشید رو دستبند دوباره محکم که حالی در شاهکار

 :گفت لبخند با و بکنه

 رو کرکس من از قبل یکی متاسفانه اما منه، کار بگم افتخار با داشتم دوست خیلی -

 !کرده جزغاله

 :گفت دادمی میشل به ایپرونده که حالی در و زد پوزخندی رئیسش

 .بده غذا بهش یکم ببریش، بازجویی اتاق به کهاین از قبل -

 ون سمت به کشون کشون خودش با و گرفت رو بازوم و گفت چشمی میشل

 .برد رنگی ایسرمه

 .شنیدم بار آخرین برای رو شاهکار خوشحال صدای بشم ون وارد کهاین از قبل

 .دارم نگه باال ترسا جلوی رو سرم تونممی حاال -
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. بود شلوغ و نورانی جا همه بود، بخشت*لذ برام توکیو هایخیابون از گذشتن

 و برم راه هاخیابون توی معمولی هایتوریست مثل نرمال شرایط یه تو داشتم دوست

 نرمال آدم یه نبودم، که چیزی تنها اما بخورم، محبوبشون پنیری هایداگ کورن از

 !بود

 :گفت و گرفت روبروم مشکی بندچشم میشل رسیدیم، که شهر مرکز به

 .هاتچشم رو بذار رو این -

 .کردم نگاهش مردد کمی

 .نداری ایدیگه انتخاب -

 .شد تاریک چیز همه و انداختم سرم دور رو بندش و گرفتم ازش رو بندچشم کالفه

 منتظر شد متوقف که ماشین. بود تاریک روبروم دنیای و ببینم چیزی تونستمنمی

 .گرفت رو من دست و شد پیاده من از زودتر که موندم میشل

 .شو پیاده -

 که بودم شاکر خدا از. فشردم دستم دور محکم رو بازوش و شدم پیاده تعلل با

 دلیل به سوخته پوست این بر عالوه وگرنه نیست؛ من با وضعیت این توی شاهکار

 !مردممی خیابون وسط شدن پرت

 صدای باالخره تا گذشت ایدقیقه چند. افتادم راه میشل همراه به و کردم ایخنده

 .شد روشن جا همه ناگهان و شنیدم رو دری کردن باز

 نور به هامچشم تا زدم پلک بار چند کرد، اذیتم کمی چشمم مردمک به نور انعکاس

 .بکنه عادت

 .جویدم رو لبم استرس با و انداختم تاریک و کوچک اتاقک به نگاهی
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 کردمی اشاره میز روی به که حالی در و گرفت سمتم به رو شده تا لباسی میشل

 :گفت

 .کن عوض رو لباست و بخور غذا اون از یکم -

 .گذشت برق مثل کنارم از و گفتم ایباشه

 بود؛ شکمم کردن سیر برای صرفاً و نبود خوشمزه زیاد که غذایی ردن*خو از بعد

 هامزخم دیدن با باز. کردم عوض خاکستری یساده شلوار و پیراهن اون با رو لباسم

 .گذاشتم هم روی رو هامچشم ایدقیقه و سوخت خودم برای دلم

 نشستم سرد آهنی صندلی تک روی و فرستادم کوچک زرد المپ سمت به رو نگاهم

 !شد بلند در صدای که شدم؛ هامانگشت دور روی خشک پوست کندن مشغول و

 رو صورتم دقت با که درحالی انداختم، نگاهی شاهکار به و شدم بلند جا از وحشت با

 .کرد پرت میز روی رو دستش توی کاغذهای و اومد طرفم به کردمی بررسی

 خوب؟ -

 .کردم نگاهش مضطرب

 چی؟ خوبخ -

 امیدوارم و آرومم ببین بگی، برام کامل رو افتاده اتفاق برات که چیزی هر خواممی -

 !بشم سگ نشی باعث و کنی همکاری

 :گفتم لکنت با و انداختم نگاهی بود گرفته طرفم به که ایاشاره انگشت به

 موفق تقریباً ما یادمه، رو دیگه یکی و خودم سوختن منم نیست، یادم کامل من -

 ... .فهمید اون ولی بودیم شده

 صورتش از اخم ولی بدم ادامه کرد اشاره دست با نشست، و برگردوند رو صندلی

 .نشد پاک
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 .مدادم دستد از رو امحافظه شده، وارد سرم بهب که ایضربه خاطر به من ببین -

 .کرد بلندی یخنده

 کنی؟ تموم رو گرفتم زبون لکنت ترس از و مظلومم من بازی این خواینمی -

 .کردم نگاهش فقط پس نداره، حسابی و درست اعصاب دونستممی

 .کرد پرت صورتم توی عکس چندین پوشه الی از و زد پوزخندی

 .کردم نگاه افتادند، میز روی صورتم به برخورد از بعد که هاییعکس به

 کین؟ هااین دونیمی -

 دوران به سرم و کرد خیس رو صورتم اشک شده، غرق خون در هایجسد دیدن با

 .افتاد

 کشته؟ کی دونیمی رو هاآدم این -

 .بود افتاده اسکله کنار خون در غرق ترنر مایکل گذاشت، روبروم رو ایدیگه عکس

 !بگم که نداشتم چیزی یعنی نگفتم، چیزی باز

 به خیره. کرد روشن رو اتاق پروژکتور و برداشت کنترلی جیبش توی از شاهکار

 .بودم ترنر به کردن شلیک مشغول آکینا، من، که شدم دیوار تصویر

 .موندم خیره خودم به شوک با و کشیدم جیغی بلندی صدای با

 .گرفت اوج هقمهق و گذاشتم دهنم روی رو دستم

 میز روی رو هاشدست و شد بلند. پیچید گوشم توی شاهکار پوزخند صدای

 هاشدندون کردم فکر لحظه یک من و فشرد بهم رو هاشدندون خشم با و گذاشت

 .شد خرد زیاد فشار از
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 جونوری چه تو دونستنمی! داری وجدان کرد فکر کرد، حساب آدم رو تو ترنر -

 به ذارینمی ضی*عو توی دونستنمی! کشیشمی فت*کثا تو دونستنمی! هستی

 !ببینه رو اشبچه اومدن دنیا

 ایدفاعیه اصالً بکنم، خودم از دفاعی چه دونستمنمی موندم، خیره بهش گریه با

 داشتم؟ خودم برای

 !کشتم رو ترنر که بودم من این

 :گفتم کشیدممی جیغ دل، ته از که حالی در و گرفتم صدام بین رو سرم گریه با

 .نیستم قاتل من نه -

 خشم روی از و کرد پرت دیوار سمت اون به و کرد بلند رو خودش صندلی شاهکار

 .کشید دل ته از فریادی

 که نگذشت ثانیه چند و افتاد تنم به لرزی دیوار، با صندلی برخورد مهیب صدای از

 و گرفت رو شاهکار دست میشل. شد اتاق وارد ایدیگه مرد پلیس همراه میشل

 :گفت

 .بیا خودت به شاهکار، بسه -

 تا خواست میشل از گذاشت میز روی ایقهوه لیوان بود همراهش که مردی اون

 .ببره بیرون به رو شاهکار

 همه این گنجایش توان مغزم و شدنمی باورم بودم، گرفته قروچه دندون لرز شدت از

 .نداشت رو بودن شرور

 روش. برگردوند خودش جای به و برداشت اتاق یگوشه از رو صندلی مرد اون

 .داد هل سمتم به رو قهوه لیوان و نشست

 .بخور قهوه این از یکم -
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 .نوشیدم قهوه از کمی و بردم لیوان سمت به رو لرزونم هایدست

 بودنش تلخ همان به اشخوشمزگی و است خوشمزه قهوه میگه؛ پوالنسکی رومن -

 !چسبید میگیم خودمون به گیریم،امانمی تحویل رو تلخیش خوریممی وقتی. است

 .داد گردنش به نرمشی

 نیست، بد تلخش روزهای هم زندگی -

 !بخشه ت*لذ اما هست، تلخ مونه؛می قهوه مثل

 ت*لذ باید من برای موقعیت این زدم؛کجای پوزخندی بود، پایین سرم که حالی در

 !باشه بخش

 .کن نگاه من به -

 بفهمی شدمی بریتانیایش غلیظ یلحجه روی از چند هر انداختم، نگاه بهش

 شده پنهان چوبی عینک پشت که رنگ عسلی چشم دوجفت اون اما هست، انگلیسی

 .کردمی متمایز هاانگلیسی به نسبت رو اون رنگش ایقهوه فر موهای و بود

 هستی؟ کی تو هستم، دیویس فرانک من -

 :گفتم ب*ل زیر

 .شناسمنمی رو خودم من -

 :گفت و زد لبخندی

 .کنیم مرور رو زندگیت داستان دیگه باهم بذار پس باشه -

 روی رو عینکش داد، تکیه عقب به کمی آورد؛ بیرون مدارکی پرونده همون الی از

 .کرد جا به جا چشمم
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 سن تو مادرت فوت از بعد که تهران، در ۱۹۹۳ ژانویه هفت متولد بهادری، هیوا تو -

 .کنیدمی مهاجرت ژاپن به کاری ویزای از استفاده با پدرت با همراه سالگی پنج

 .کرد مرتب رو ابروهاش کمی فرانک

 سقوط هاداربست ایمنی نقض خاطر به و بوده ساختمونی کارگر پدرت خوب -

 .میرهمی و کنهمی

 بود؟ من زندگی این

 !شدم تبدیل آکینا به زندگی، این از من

 .آورد هجوم ذهنم به پدرم با خاطراتم شنیدم،نمی دیگه رو فرانک صدای

 کوچکی اتاقک توی کالفه بود، شده خم سیمان هایپاکت سنگینی شدت از کمرش

 .رفتمی راه داشتیم، ایساده زندگی درش که

 دانشگاه؟ بری خواینمی که چی یعنی -

 .کردم نچی و کشیدم درهم رو هاماخم

 ازدواج باهم ساحل کنار میاکو، بریم قراره باشم؛ آساهی با خواممی خوام،نمی -

 !کنیم

 .شدم خم عقب به ترس از که اومد سمتم به عصبی

 !کنیمی غلط تو گستاخ یدختره -

 :کشیدم فریاد حرص با و بستم محکم رو هامچشم

 .بابا پرستینژاد خیلی تو مخالفی، جوریاین ژاپنیه چون -

 .زد پوزخندی
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 مواد هابچه به دبیرستان در جلوی بینمنمی من کردی فکر خالفکاره، اون احمق -

 !فروشهمی

 :گفتم طلبکارانه. ایستادم جلوش و شدم بلند

 هدفت تا کنی تالش سگ مثل باید ،نداره وجود میانبری راه هیچ زندگی توی -

 .بسازه زندگی من برای تا کنهمی تالش فقط اون و برسی

 .کشیدم فریاد خشم با و انداختم نگاهی بهش

 !ها؟ رسیدی؛ کجا به کنی،می کارگری داری قیمت زیر هااحمق عین ساله سیزده -

 :کشید داد خودم مثل بعد و شد مات نگاهش لحظه چند

 .بشی حسابی آدم و دانشگاه بری تا کردم تو برای من -

 :گفتم و زدم نیشخندی

 کنم، زندگی هابدبخت مثل خوامنمی بشم، خودم خانم بشم، پولدار خواممی من -

 ... .تو مثل تا کنممی بیاد بر دستم از کاری هر خودم کشیدن باال برای

 :دادم ادامه بلندتر و زدم پوزخندی بدجنسی نهایت با

 .بشم بدبخت تو مثل خوامنمی من -

 .کوبید صورتم توی بار آخرین و اولین برای و آورد باال رو دستش پدرم

 من کردم، فرار خونه از و کردم جمع رو وسایلم سالگیم هجده غرور با که منی و

 .نباشم هیوا دیگه تا گرفتم تصمیم

 با آساهی دست تو دست که روزهایی. کردممی گذشته یاد من و زدمی حرف فرانک

 .کردیممی فرار پلیس دست از خنده

 .آوردم یاد به رو کردمی پیدا جریان هامرگ تو که هیجانی
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 جاساز تاریخی قطور هایکتاب الی رو مواد کوچک هایکیسه آساهی که روزهایی

 آزمون پشت دانشجوهای یا دبیرستانی هایبچه به کتابخونه توی من و کردمی

 .فروختممی دولتی معتبر هایدانشگاه

 .بیام خودم به کمی تا کوبید میز رو محکم مشتی فرانک

 سوزونده؟ زنده زنده رو تو آساهی کنم، باور داری انتظار یعنی: فرانک

 .برگشتم گذشته به باز و موندم باقی خالء از خارج ثانیه چند فقط اما

 ایستادم، آساهی مقابل در سفید یساده پیراهن یه با امواج و ساحل کنار که روزی

 عهد و خندیدممی آساهی هایچشم مردمک تو خودم عاشق هایچشم انعکاس به

 .کردممی بیان رو خودم

 .نکنم نت*خیا بهت وقت هیچ باشم، کنارت همیشه میدم قول -

 .کرد عمیقی یخنده آساهی

 .نزنم صدمه بهت وقت هیچ که داد قول هم من -

 .اومدم خودم به فرانک فریاد با باز

 !بودی زنش تو لعنتی -

 !بمونیم هم کنار که کردیم عهد راهب جلوی ما! کردیم ازدواج ساحل کنار ما آره،

 .کردم خودم آزادی خاطر به اما نکنم، نت*خیا بهش که دادم قول من

 !زد آتیشم ماشین توی زنده زنده اما نزنه، صدمه بهم داد قول بهم اون

 .گرفت اوج هقمهق و ریخت هامگونه روی تند تند هاماشک

 و کرد جمع حرص با رو صورتش کشید، عقب رو امصندلی و زد آرومی پوزخند

 :گفت
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 شکسته؟ عاشق یه دلِ یا هست نمایی مظلوم -

 کمرم روی رو دستش و کشید پوفی کردم؛ تمیز رو صورتم آستینم با و نگفتم چیزی

 .کرد بلندم صندلی روی از تا گذاشت

 حس رو بود شده جاری کمرم از که عرق هایشره که بود گرم قدری به اتاقک هوای

 .کردممی

 .کن استراحت برو فعالً! دکتر پیش ریممی سر یه -

 گذاشتم، هامچشم روی رو دستم در شدن باز محض به و گفتم آرومی یباشه

 .گفتم لعنتی ب*ل زیر و شد سردردم باعث حد از بیش روشنایی

 روی«  الملل بین پلیس»  بزرگ آرم فقط که بود ایساده رنگ سفیدی راهروی

 .کردمی خودنمایی زمین

 :گفتم وارزمزمه و کردم ترنزدیک فرانک به رو خودم میشل، کنار شاهکار دیدن با

 .نیستم بخدا نیستم، قاتل من بخدا نه، نه -

 :گفت و فشرد آروم رو دستم کرد، اخمی و شد نزدیکم میشل

 !میشه معلوم چیز همه -

 که جورهمین و داد شاهکار به رو دستش هایپرونده و گرفت فاصله ازم فرانک

 بخنده بلند و حرص با شاهکار شد باعث که کرد زمزمه چیزی بود، سمتم به نگاهش

 !بکشه گردنش پشت دستی و

 :گفت و کرد هدایتم جلو سمت به میشل

 خوبه؟ حالت -
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 پناهیبی احساس شدت به کردم، نزدیک بهش رو خودم و کشیدم بلندی نفس

 .زدندمی پوزخند بهم سرم توی مبهم هایخاطره و کردممی

 .شدم معاینه اتاق نام به سفیدی اتاقک وارد و گذاشتم جواببی رو سوالش

 :گفت و کرد بود، اتاق یگوشه که تخت به ایاشاره مات لبخندی با میشل

 .میاد دکتر االن برو -

 دستم مچ سریع که برداشتم عقب به قدمی ترس با و دادم تکون نه معنای به سری

 .گرفت رو

 !برو گفتم -

 .موندم دکتر منتظر و نشستم نامطمئن. رفتم تخت سمت به زور به و کالفه

 کنم؟ باور رو خودم عشق عاقبت خواستمنمی

 ؟!سوزونده رو من من، شوهر

 کرده؛ برفکی من زندگی تصویر که بوده کسی آساهی که کنم فراموش دارم دوست

 ... .سخته اما

 .شکسته و شده پرت زمین روی بود، آساهی دست که ایشیشه قلب

 .دادم تکون تخت از رو خودم شده آویزون پاهای کمی و کشیدم آهی

 وارد پیری خانم دکتر با همراه شاهکار شدم، خیره روبروم به در شدن باز صدای با

 :گفت انگلیسی به دکتر به رو و رفت ایغره چشم دیدنم با. شد اتاق

 !نه یا داده دست از رو اشحافظه جونور این بشم مطمئن خواممی دکی، -

 ورق رو پزشکی پرونده که حالی در. گفت ایباشه و کرد جاجابه رو عینکش دکتر

 :گفت زد،می
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 .بیار در رو لباست -

 ؟!چی یعنی شدم، خیره بهش متعجب

 :گفت و انداخت بهم نگاهی عینکش باالی از

 .کنم عوض رو هاتزخم روی بانداژ تونمنمی لباس با -

 :گفت ب*ل زیر و زد پوزخندی که کردم اشاره شاهکار به خجول

 !برداشته من برای متانت فاز بعد کرده، داغون رو مملکت یه -

 .کوبید رو در محکم شدن خارج از بعد و رفت در سمت به عصبی

 ذره یک بدون دکتره و آوردم در رو لباسم شدم، مطمئن رفتنش از کهاین از بعد

 .شد تنم پوست کردن چک مشغول ترحم

 :گفت و کرد اشاره بود، آویزون کمد توی که مصرفی یکبار لباس به

 .بگیرم آرایام ازت باید بپوشش، -

 هاشحرف تکتک به آروم پس دادممی نشون مظلوم رو خودم تونستممی تا باید

 .دادم گوش

 مغز، نوار قلب، نوار: شامل که بدنم کامل یمعاینه و طوالنی ساعت چند از بعد

 که اتاقی تا میشل و گذاشت راحتم باالخره دکتر بود؛ دیگه کوفت هزار و آرایام

 .کرد هدایتم بود بازداشتگاه شبیه بیشتر

 از کاری هر من داد؛ دست بهم عجیبی حس دیدم، هامیله پشت رو خودم وقتی

 !نرسم جااین به تا کردم اومدبرمی دستم

 روش رو بالش و کردم پهن زیرم تشک عنوان به رو اتاق گوشه پتوی و کشیدم آهی

 .گذاشتم
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 .کردمی بهتر رو حالم خوابیدن کمی

 .نکنم فکر چیزی به کردم سعی و بستم رو هامچشم

 خودم پای روی تنم، هایزخم وجود با من که، بزنم داد همه سر داشتم دوست

 !باباتون گور پس کافیه، همین و وایستادم

 زنده چرا دونمنمی واقعاً و ندارم هیچی به امیدی هیچ من که اینه حقیقت اما

 میشم؟ بیدار روز هر چرا هستم؟

 اون از تو چون بره، پیش قدچه نداره فرقی دیگه بگذره اینقطه یه از زندگیت وقتی

 .کرد نمیشه کاری دیگه و شدی رد نقطه

. بود امید و دلنوشته از پر که دیواری خورد، گره دیوار به نگاهم زد، جام سر غلتی

 رو پلک که خوشبختیه عضو چشم واقعاً نگیره، بغضم و نبینم تا بستم رو هامچشم

 .بینهنمی دیگه هست الزم موقع هر داره،

 حتی لعنتی این اما نکنه؛ فکر مقدار یک که داشت مکانیزمی یه هم مغزم کاش ای

 !میده عذاب خودشو داره خوابم تو

 بهش و شدم بلند جا از جویدمی حرص با رو هاشناخن که شاهکار صدای شنیدن با

 :گفت و کرد باز رو بازداشتگاه در موندم، خیره

 .بیرون گمشو -

 خودم و شد منتقل تنم به سرما از موجی در، شدن باز محض به و رفتم در طرف به

 که تربزرگ آهنی در سمت به رو نگاهش و کشید پوفی کردم، نزدیک شاهکار به رو

 :گفت و کشید بود رومون جلوی

 برمیداری؟ کردن، بازیفیلم از دست کی -

 .کردم اخمی
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 کردنه؟ بازی فیلم آدم، یک بودن سرمایی یا افتادن لرز به کجای -

 سرش پشت و گرفتم دندون رو پایینم ب*ل. داد هلم عقب به و رفت ایغره چشم

 صدای و شد باز شدت به آهنی در که بودم نشده دور قدمی چند هنوز افتادم، راه

 :پیچید گوشم توی زنی شیون و گریه

 کجاست؟ مایکل قاتل کجاست؟ -

 به رو خودم و زدم چنگ شاهکار عضالنی بازوی به شرمندگی کمی و وحشت با

 اشژولیده موهای و رنگ کرم گشاد هایلباس همه از بیشتر کردم، خم جلو سمت

 :غرید و کرد تندتر رو هاشقدم دید، رو شاهکار کههمین اومد، چشمم به

 .... حرو اون کجاست -

 ایستادم، جلوش و اومدم کنار شاهکار پشت از اخم با ناخودآگاه، حرف این شنیدن با

 خودم واقعی ذات به انگار که من اما بکوبه، صورتم توی تا آورد باال رو دستش

 غلیظ یلحجه با و زدم پوزخندی و گرفتم رو دستش بالفاصله بودم، برگشته

 :گفتم آمریکایی

 !ازت داشتم بیشتری انتظار بودی؟ پلیس یه زن شما -

 و زد زانو داد، هلم زمین روی محکم و کرد جدا ازم رو ترنر همسر دست شاهکار

 .فشرد هامشونه روی محکم رو دستش

 !بده نشون رو واقعیت خودت بیرون، بریز آره -

 :گفتم انگلیسی به مایکل، همسر به رو گستاخی با و کردم فکر کمی

 آشنا باهم مارو مایکل نکنه ندارم، یاد به رو شما ولی برگشته حدودی تا امحافظه -

 بود؟ نکرده
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 حالی در و شد بلند زمین رو از شاهکار موند، خیره بهم اشکی هایچشم با همسرش

 :گفت کرد،می پاک رو زن اون هایاشک که

 .کن نگاه من به جان ترسا -

 :گفت بهم بغض با. چرخید من به بعد و شاهکار سمت به ترسا نگاه

 !بود کرده اعتماد بهت اون بکشیش؟ تونستی طوریچه -

 حس دیگه چرا دونستمنمی. پیچید گوشم توی بارها و بارها اعتماد یکلمه

 ندارم؟ شرمندگی

 کنم؟نمی بخشش طلب چرا افتم؟نمی پاش به چرا

 .شدم بلند راهرو یخی سرد زمین روی از

 .بود چپکی همیشه من زندگی زمین اما برم، رو راست راه کردم سعی من -

 و برداشت سمتم به قدمی بود، کرده مشت رو دستش عصبانیت شدت از که شاهکار

 :کرد زمزمه گوشم کنار

 .کنم چالت دارها وسط جاهمین تا بزن، زر ترسا جلو دیگه کلمه یه فقط -

 .برسه گوشش کنار به سرم تا بردم باالتر رو خودم کمی و زدم لبخندی

 مرگ بعد کن فکر مثبت همکارتی، زن عاشق وقته چند! نشد بد که یکی تو واسه -

 .میکنی بزرگ رو اشبچه و میگیری رو جاش راحت تو ترنر

 خونی هایرگ تونستممی زدم، زل شاهکار شوکه یچهره به و بردم عقب به رو سرم

 .ببینم رو چشمش حدقه داخل

 دور دورتا شاهکار هایدست و شدم کوبیده دیوار به که گذشت ثانیه چند فقط

 .گرفت قرارم گردنم
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 .بود داشته نگه بسته رو تنفسیم هایراه ت*لذ کمی و حرص تنفر، خشم، با شاهکار

 .بشه من کردن خفه مانع تا کرد سعی و اومد سمتش به گریه با ترسا

 شدم،می خفه اکسیژنی بی از لبو مثل که حالی در زاری، و گریه دقیقه چند از بعد

 .کرد ولم شاهکار

 توی باز شد باعث همین و بشونم رو نفر چند هایقدم تونستم بودن جونبی وجود با

 .برم فرو نمایی مظلوم فاز

 .کشیدم جیغ گریه با

 ... .خواستمنمی من نزن، صدمه بهم خدا ترو -

 وارد فرانک همراه به که رئیسش صدای شنیدن از بعد و کرد نگاهم متعجب شاهکار

 .خندید بلند بود، شده راهرو

 .شکست رو راهرو سکوت رئیسش هایفریاد

 بودم؟ نداده اخطار بهت مگه پسر؟ کنیمی کارچی داری -

 :غرید و کشید رو ترسا دست حرص با شاهکار

 !شونممی سرجاش من آخر رو مارمولک این هارایکی، رئیس -

 .کشید فریاد اخم با هارایکی

 آوردمت، جااین پرونده این برای بلدی، فارسی کهاین خاطر واسه فقط نره یادت -

 .کنم عوض مترجم یه با رو جات نکن کاری پس

 جمع سختی به رو خودم کشیدم،می بلندی هاینفس درد از که درحالی و مظلومانه

 :نالیدم و کردم جور و

 !بکشه رو من خواستمی -
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 بهم تعجب از پر هاییچشم با که ترسا به فرصتی کهاین قبل و اومد جلو فرانک

 :گفت بده بود، شده خیره

 !بریم بیا -

 رو ساختگیم بغض کرد، خم طرفم به رو سرش و گذاشت کمرم پشت رو دستش

 لبم یگوشه و زدم شاهکار به نامحسوسی چشمک شدم، بلند جا از و فرستادم پایین

 .شد تکرار مغزم تو باز خودم صدای فرستادم، باال رو

 !بلرزم بادها این با که نیستم بیدی من آساهی -

 !بودم من این آره،

 .انداخت راه به امپراطوری آساهی کنار و ساخت رو آکاکو کارتل که بودم کسی من

 :گفت کشید،می عمیق نفس که حالی در شاهکار

 !مرد باش مسلط خودت به -

 زدن حرف و بود آرومی مرد. نشستم روبروش شدیم، بازجویی اتاق وارد فرانک با

 .کردمی کمک امحافظه برگشتن به باهاش

 .گیرهمی خندم کنممی فکر که هاآدم کارهای به -

 :داد ادامه و زد نیشخندی فرانک

 !هستیم بدبختی عاشق اما زنیممی خوشبختی از حرف هستیم، جالب خیلی ما -

 .کرد قفل بهم رو هاشدست هایانگشت و کرد جاجابه رو عینکش

 درد از نالیممی و کنیمنمی محبت! شیممی هار کنهمی محبت بهمون یکی تا -

 !محبتیبی

 .کرد نگاه بهم عینک باالی از
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 به واقعاً کنیم،می رَم میشه عاشقمون یکی تا اما زنیممی حرف واقعی عشق از -

 داریم؟ که کثیفیه ذات چه این چمونه؟ نظرت

 کثیف رو من ذات کهاین از بودم، من حرفاش تکتک مخاطب دونستممی

 !داشت حقیقت هرچند گرفت، حرصم دونستمی

 فرستادید؟ من سراغ رو ترنر اول، از کثیفم ذات وجود با چرا پس -

 .شد بلند جا از یهو و خندید

 خوری؟می قهوه -

 .کرد اشاره من پشت یشیشه تک به فرانک و دادم تکون سری

 تونستممی خورممی قسم اما بود، طرفه یک شیشه انداختم، نگاهی خودم پشت به

 سرجام. دادم تکون دست براش و کردم یخنده. کنم تصور پشتش رو شاهکار

 .شدم خیره فرانک به و برگشتم

 امحافظه فهمیدید که طورهمون باشه، اومده االن تا باید هامآزمایش جواب خوب -

 .دارم یاد رو مبهم هایچیز سری یه و دادم دست از رو

 .آورد در رو ازدواجش یحلقه و کرد جیبش تو دست فرانک

 .برممی همراهم جا همه رو امحلقه هنوز اما گرفتم، طالق ساله دو -

 .زدم غمگینی لبخند

 ؟...طالق چرا -

 .موند بهم خیره و کرد دستش رو ازدواجش یحلقه

 !کرد نت*خیا بهم -

 !بودم خائن هم من نگفتم، چیزی
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 .بسوزونمش زنده زنده نیافتادم راه ولی -

 تا و موند خیره بهم متعجب فرانک. گرفت قرار لبم روی لبخندی آساهی یادآوری با

 هافنجون. شد اتاق وارد قهوه فنجون تا دو با افسری و شد باز در بزنه، حرفی خواست

 .کرد فرانک به نظامی سالم و گذاشت میز روی رو

 .شد خارج اتاق از افسر و داد تکون سری فرانک

 ذهنم توی که خاطراتی و نوشیدم ازش کمی داد؛ هل سمتم به رو فنجون

 .آوردم زبون به رو چرخیدندمی

 اما دزدیدیم،می آدامس و شکالت چندتا شدیم،می سوپرمارکت یه وارد باهم وقتی -

 .بدیم انجام رو مسلحانه سرقت اولین گرفتیم، تصمیم و شد ترطمعکار آساهی

 :دادم ادامه لبم روی عمیقی لبخند با

 دارصندوق سر روی اسلحه یه و آساهی من، فقط و بود شده متوقف انگار زمان -

 اما اشتباهه دونیمی خودت! کنی درک رو میگم بهت که حسی تونینمی! بودیم

 .بدی انجام بیشتر و بیشتر خوایمی

 :گفت و زد پوزخندی فرانک

 کنی؟می اعتراف االن داری! نبوده اتپرونده تو مسلحانه سرقت دونستیمی -

 .زدم چشمکی

 !نیافتادیم گیر وقتهیچ و بودیم هاخیابون یملکه و پادشاه ما -

 .دادم قرار صندلی پشت رو پاهام و شدم دال جلو به کمی

 .شدممی دیگه آدم یه انگار بودم باهاش وقتی و بودم عاشقش من -

 .شد من هایحرف ادامه منتظر و نوشید اشقهوه از فرانک
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 به مغزت و توسیناکسی و دوپامین ترشح به کنهمی شروع بدنت عاشقی، وقتی -

 .کنهمی عادت داشتنش و حس این

 :گفت رو من حرف یادامه و زد پوزخندی فرانک

 شیمیاییه مواد همون خواهان بدنت و گیریمی درد بدن بدی دستش از وقتی و -

 .شدی داده، بهت که حسی و اون معتاد تو ترساده زبونِ به کنه، خوب رو حالت که

 .گفتم فارسی به خنده با و زدم بشگنی

 ... .فهم چیز آدم قربون آ -

 :گفت کرد،می باز رو من یپوشه که حالی در و کرد نگاهم متعجب

 گرفتی؟ ارتباط ما با چرا پس -

 رو ازدواجمون عهد اول که بودم من کردم، شروع رو چیز همه که بودم من این آره،

 .شکستم

 کردم؟ رو کاراین چرا واقعاً اما

 مرور ذهنم توی باز گذشته دردناک خاطرات آوردم،می فشار مغزم به که حالی در

 .شد

 

 قبل سال دو

 

 بود، جالب برام اینترپل ورودی سکوت تو رنگم قرمز کفش یپاشنه تق و تق صدای

 سمت به خرگوشم پوست پالتوی روی مردم خیره و متعجب هاینگاه بیخیال

 .رفتم پذیرش
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 :گفتم بودم، خیره پلیس افسر به حالی در و شدم دال کمی پیشخوان روی

 !اینجاست آکینا بگو، ایتونحرفه هایپلیس از یکی به -

 الک به و کشیدم عقب کمی شد، تماس مشغول هلکیهل که رفتم ایغره چشم

 با قشنگی هارمونی بزرگم یاقوت انگشتر. شدم خیره دستم یکشیده هایناخن قرمز

 .بود کرده ایجاد الکم رنگ

 بیرون ایآیینه بود، میالن سری محدود تولید که قیمتم گرون شنل کیف توی از

 با پلیس سه که نگذشت ایثانیه چند. شد هامچتری کردن مرتب مشغول و آوردم

 .رفتند نشونه سمتم به اسلحه

 ...باال هادست -

 یکی فریاد باز و کردم مرتب رو خودم مصنوعی هایمژه کمی و زدم پلک بار چندین

 .پیچید پذیرش توی هاپلیس از

 !دار نگه سرت باالی رو هاتدست میگم بهت -

 :گفتم ژاپنی به و رفتم ایغره چشم

 !کانکی اوراکانا -

 !(احمق هایپلیس) 

 .کردم نگاه بهشون و گذاشتم کیفم توی رو آیینه خونسرد خیلی

 یک هایدندون دیدم،می جذابش رنگ کرم شلوار کت اون با رو ترنر که بود بار اولین

 یشیفته هم من داشت، عجیبی هارمونی رنگش شکالتی پوست با سفیدش دست

 .بودم هاتبارآفریقایی

 کارت روی اسمش که زنی پلیس سمت به رو کیفم رفتم،می سمتش به که حالی در

 :گفتم خونسرد و کردم پرت بود، وایستاده ترنر کنار و بود شده اعالم میشل
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 نابود خودم هایدست با رو ساختم خودم که آکاکویی قراره کنم، کار تو با خواممی -

 !کنم

 .کرد نگاه بهم متعجب و آورد پایین رو اشاسلحه ترنر

 برسم؟ بازجویی اتاق به تا برم طرف کدوم از خوب -آکینا

 !بود عجیب براش بکنه، تمرکز تا داد تکون رو سرش ترنر

 .کردمی تالش دستگیریش برای سال یک از بیشتر که بودم زنی من

 .افتاد راه به من از جلوتر بعدش و بیاد خودش به تا کشید طول یکم

 .کردم نگاه میشل به رو خودشیفتگی با

 !بیشتره تو بازنشستگی صندوق از خریدش پول باش، مراقب ولی بیار رو کیفم -

 پشت از پهنش هایشونه سر نمای افتادم، راه به ترنر دنبال به و نشدم جوابی منتظر

 .بود جذاب

 ... .دادمی تاوان باید و بود کرده شروع رو بدی بازی آساهی

 ... .تنم زندگی یچشمه شدن خشک تاوان من، یبچه کشتن تاوان

 حال

 

 .آوردم زبون به رو بودم آورده یاد به که ایخاطره ترینسخت و کردم نگاه فرانک به

 .کشت رو امونبچه آساهی -

 .موند خیره بهم عینکش باالی از و انداخت باال ابرویی فرانک

 بگیری؟ انتقام ازش خواستیمی پس -
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 !بودم قوی زن من نکنم؛ کردن گریه به شروع تا کشیدم عمیقی نفس

 ... .هاداستان این و عتیقه کار تو بود رفته یواشکی و من بدون کهاین و آره -

 .پرسید زمانهم و شد برگه داخل متنی نوشتن مشغول

 من شد، کشته وقتی و بود ترنر تو یپرونده مسئول دونیمی که طورهمون خوب -

 .شدم منتقل توکیو دفتر به و اومدم جاش به انگلیس از

 .دادم گردنم به نرمشی

 !اومدی؟ بازجویی برای تو چرا شناسی،نمی رو من زیاد وقتی خوب -

 :گفت بدجنسانه کمی و تفاوتبی

 .هستیم همدیگه برای گزینه بهترین پس نمیشناسی، خوب رو خودت هم تو -

 :داد ادامه و کرد ایخنده

 بالیی چه که دونیمی خودت خوب و میاد شاهکار نباشم، جااین من اگر تازه -

 میاره؟ سرت

 :گفتم کشیدممی شکمم به دستی که حالی در و انداختم باال ابرویی

 ...ایرانی ترجیحاً خوام،می غذا -

 :گفتم و کردم فکر کمی

 .خواممی چنجه و برگ کباب -

 و داد تنش به نرمشی شد،می بلند سرجاش از که حالی در و بست رو پرونده فرانک

 :گفت

 !داری ایپیچیده خیلی زندگی شدم، خسته هم من -
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 محکم و گذاشت بود در یگوشه که اتاق ارتباطی سیستم دکمه روی رو دستش

 .فشرد

 .کنیممی شروع غذا از بعد -

 .کنهمی صحبت شیشه پشت افراد با شدم متوجه و انداختم باال ابرویی

 سری یک با افسری و شد باز اتاق در باالخره تا گذروندم تنهایی توی ساعتی نیم

 از تشکر شنیدن بدون و گذاشت میز روی سریع و شد اتاق وارد مصرف یکبار ظرف

 .شد خارج اتاق

 بوی پیچیدن با و کردم بازش کشیدم، جلو رو ظرف سریع و زدم ایمسخره نیشخند

 .کردم ذوق شده، کباب تازه یگوجه و برنج

 .چشیدم کمی ازش سریع و بردم فرو چنجه گوشت تیکه یک توی رو چنگال

 :کردم زمزمه و انداختم باال ابرویی

 !میشه پیدا ایرانی رستوران هم توکیو وسط یعنی! آورد ولی سریع قدرچه -

 .چرخوندم موسیر ماست داخل رو دستم توی قاشق و انداختم باال ایشونه

 !میزد نبض و بود گرفته درد زیاد فکر خاطربه سرم اما بودم گرسنه

 !بردارم کردن فکر از دست تونستمنمی

 .شدمی پخش چشمم جلوی تند تند فیلم عین خاطراتم

 :گفتم لکنت با و کردم حس صورتم روی رو آساهی نگاه

 !گذاشتند برامون تله -

 :زد ب*ل بکنه کنترل رو خشمش داشت سعی که جورهمون و انداخت باال ابرویی
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 !دادی فنا به رو مواد کیلو چندین -

 .شد پایین و باال چشمم روی اشاشاره انگشت

 چی؟ بردند،می بو هاپلیس اگه -

 .کشید اشپیشونی به دستی و اومد دنبالم هم اون که برداشتم عقب به قدمی

 !دادمنمی لو رو تو شدم،می هم دستگیر بترسی، نیست الزم: آکینا

 .پریدند باال هامشونه وحشت با که و کشید داد

 کردم؟ شونتهیه طورچه دونیمی داشت؟ خرج قدرچه دونیمی مواد همه اون -

 برداره؟ رو همه نرسیده راه از احمق پسربچه یه دادی، اجازه تو وقتاون

 :کشیدم داد خودش مثل و رفتم عقب بازهم ترس با

 توی نبود، من به دادن پول قصدشون کالً و داشتند اسلحه هااون! نفهم لعنتیِ -

 !بودی فرستاده گرگ گله یه بین رو هستم زنت که من، ضی*عو

 .کشید ابریشمیش هایمو الی دستی و کرد اخمی

 فریادهای به و کردم ترک عمارت حرص و اخم با پس خواست،می تازه هوای دلم

 .نکردم ایتوجه آساهی

 میری؟ داری کجا -

 .زدم شیطونی لبخند افتاد، رنگم سرخابی موتور به که چشمم خونه در جلوی

 .بود داده یاد بهم آساهی که بود کارهایی ترینجذاب از یک سواری موتور

 شنیدم،می رو آساهی هایقدم صدای که حالی در و نشستم موتور ترک پشت

 .زدم استارت
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 .کرد پیدا جریان موهام بین توکیو خنک هوای که نکشید طول بیشتر ثانیه چند

 این آوردم، در سر توکیو تریاسکای برج کنار میرم، کجا به دارم بفهمم کهاین بدون

 بود متری ۶۳۴ برج همون

 .بودم گذرونده جااون آساهی با رو امعاشقانه قرار اولین

 اسکی یقه بافت و شد سرد یهو شدت به هوا طبقه، آخرین زیاد ارتفاع خاطر به

 .نبود مناسب بیرون برای رنگم نارنجی

 یکی فراوان هایچراغ. شدم ارتفاع اون از توکیو دیدن مشغول و دادم تکیه هانرده به

 !نمیشه خاموش وقت هیچ شهر این بود، توکیو هایدیدنی ترینجذاب از

 !تو و مونممی من فقط اشته کنند،می خالی رو ما پشت همه -

 .نگفتم چیزی اما زدم، پوزخندی آساهی صدای شنیدن با

 .انداخت هامشونه دور رو پفکیش ایسرمه کاپشن

 !من بهار گل نکن، پشت من به تو: آساهی

 .شدم خیره صدا سرو پر و شلوغ خیابون به بعد و انداختم بهش نگاهی

 و انداختم سرم روی رو کاپشن کاله آساهی به توجه بدون کشیدم، پوفی ب*ل زیر

 :زدم ب*ل و کردم ترنزدیک هامگوش به

 ... .دوا هم و دردی هم -

 .کردم گرم نفسم گرمای با کمی رو بود زده یخ سرما شدت از که هامدست

 .انداخت بدنم به ایلرزه و شد بلند گوشم کنار دوباره خشمگینش صدای

 نمیری؟ هامدشمن طرف که تو -
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 خوردمی صورتم به بلندش هاینفس که درحالی و کرد نزدیک صورتم به رو لبش

 :داد ادامه

 .... .بفهمم اگه کنم،می چالت زنده زنده -

 کهاین از قبل و کردم دویدن به شروع سریع دادم، هولش محکم و بده ادامه نذاشتم

 .شدم شدن، بسته حال در آسانسور وارد بیاد دنبالم بتونه

 فروشی شکالت یمغازه دیدن با برسم، اول یطبقه به تا کشید طول ایدقیقه چند

 تازه شکم رو دستی و زدم بزرگی لبخند بود، شده داده زینت پله چندین با که

 .کشیدم امبرآمده

 .باشی جدیدش بهار گل قراره تو نداره خبر هنوز بابایی -

 جیغی گلوله شلیک وحشتناک صدای شنیدن با ولی دویدم مغازه سمت به ذوق با

 .دادم دست از اول یپله روی رو تعادلم و کشیدم

 اومد؛می وجد به مردم، وحشت و گلوله صدای شنیدن با که بودم آکینایی همون من

 .کوبیدمی سرم توی رو حقایق داشت کارما انگار حاال اما

 کارهایی اوقات بیشتر اما داریم، باور خدا وجود به و هستیم مخلوقات اشرف هاآدم ما

 !بینهنمی و نداره وجود خدایی انگار که کنممی

 و زدم صدمه دیگه هایآدم به بارها و بارها من بودم، هاآدم دسته اون از هم من

 همون از بغیر نکردم بخشش طلب خدا از نکردم، توبه نشدم، پشیمون وقتهیچ

 رنگ کرم شلوار با و بودم افتاده هاپله کنار مردم، فریاد و جیغ میون در که روزی

 یزدهبهت یچهره و خونم غرق دست کف بین امزدهوحشت نگاه که حالی در خونی

 .بود چرخش حال در آساهی

 .دیدممی آهسته آهسته و تار رو چیزهمه و بود ایستاده زمان
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 !رسیدنمی انگار اما دویدمی سمتم به آساهی

 .کشیدم جیغ و آورد بیرون سکوت حباب اون از رو من انگار آژیر صدای

 !نه....نه -

 .بود شده شوکه کرد؛ نگاهم وحشت و ترس با رسید، باالخره آساهی

 :گفتم گریه با و شدم بلند زمین روی از

 .بیمارستان ببر رو من -

 :گفت مضطرب و دوید ما سمت به سریع مامبا، آساهی یراننده

 .برسه داره امکان لحظه هر پلیس رئیس -

 بلندم پاهام زیر از. اومد من سمت به و گذاشت آساهی دست توی رو ماشین کلید

 .کشید آساهی سر فریادی و کرد

 !رئیس -

 .دوید ماشین سمت به سریع مامبا اومد؛ خودش به تازه و داد تکون سری آساهی

 صندلی روی آروم کرد، باز رو در و گذاشتم زمین روی آساهی مشکی رویز رویز کنار

 .نشستم

 .کردمی درد بیشتر قلبم اما پیچیدممی خودم به درد از

 امن جااین کنم؛می پاک رو هادوربین یحافظه و جااین مونممی من رئیس: )*(مامبا

 .نیست

... 

 آفریقایی سیاه سمی مار: مامبا
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 .کرد روشن رو ماشین و گفت ایباشه آساهی

 .انداخت من به نگاهی و برگردوند رو سرش

 شدی؟ جوریاین چرا خوبه؟ حالت -

 :گفتم و کردم ایقروچه دندون زدم،می نفس نفس که درحالی

 .بیمارستان ببر رو من -

 از پر صدای آساهی و بکشم جیغ کرد مجبورم پیچید بدنم در بارهیک که دردی

 :شد بلند اضطرابش

 .کن تحمل باشه باشه، -

 دیدن با اومد، طرفم به سریع و داشت نگه شدت به رو ماشین بعد لحظه چند

 :غریدم و پیچیدم خودم به اششده دراز هایدست

 !بیار برانکارد برو -

 .گفت ایکشیده یباشه و کشید سرش پشت دستی گیج

 تو خون بوی خون، از پر اطرافم و بودم بیمارستان تخت روی گذاشتم هم رویچشم

 .کردمی اضافه امسرگیجه به و پیچیدمی امبینی

 ... .من -

 نبودم قادر حتی که بود حسبی بدنم قدراون فشرد، آروم و گرفت رو دستم کسی

 :شد بلند صدام دوباره ناچار به همین برای و بچرخونم رو سرم

 هستی؟ کیک -

 .عزیزم منم -
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 طورچه. افتاد لرزش به بدنم و دوید صورتم تو خون آساهی صدای شنیدن با

 بگیره؟ رو دستم و بشینه کنارم تونستمی

 .حسهبی بدنت یکم داروها خاطربه عزیزم، نکن اذیت رو خودت -

 طرفش به گرفتند؛ جون هامدست انگار شدنش نزدیک با بارهیک و زدم نیشخندی

 .فشردم دستم توی رو پیراهنش ییقه و چرخیدم

 ... .تو تقصیر ضی،*عو... تو -

 :گفت مالیمت با گذاشت، دستم روی رو دستش و گرد تررنگکم رو لبخندش

 !گفتیمی بهم کاش دلم، عزیز دونستمنمی من -

 :گفت مهربون و کشید آهی

 ... .بچه اون و داریم فرصت خیلی هنوز ما نکنی، اذیت رو خودت خواممی ازت -

 که بچه یکلمه دیگه کردم،می انکار رو سرصداهاشون و پرستار حرف االن تا اگه

 !رو خودم یبچه... بودم کشته من شد، تار و سیاه چیز همه پیچید گوشم توی

 ... .بودم شده مردنش باعث من و بود جا ترینامن داخل که ایبچه

 جیغ دل ته از و انداختم عمیق چنگ راستش سمت چشم روی بلندم هایناخن با

 .کردم نفرینش و کشیدم

 .بود کرده آرامش از پر رو وجودم اما نداشت، هم قلب حتی بچه این

 .کنم فکر آساهی با دعوا به پلیس، از فرار به محموله، به نداشتم دوست

 رو امبچه و بخورم آناناسیم ایمیوه کوکتل از بشینم، استخر کنار خواستممی فقط

 .کنم نوازش
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 .شد سردتر و ترسرد آساهی و من یبطه*را رشدم، حال در جنین مرگ از بعد

 امعالقه مورد رنگارنگ رزهای از پر رو اتاق باشم، حالخوش تا کردمی تالش آساهی

 .داشتم دوست من چون کاشت؛ خونه حیاط توی آلبالویی درخت کرد،می

 .کرد دنیا معروف هایبرند یهمه محدود تولید خط از پر رو لباسم اتاقک

 !خریدمی برام طال سرویس سه از بیشتر ماه در شاید

 از بغیر کرد کار همه آساهی گرفت،نمی رو عشقمون یثمره جای کدومهیچ اما

 !صمیمانه و ساده عذرخواهی

 بزرگ بود، نیامده دنیا به که بودم جنینی دلتنگ ممکن شکل تریناحمقانه به من

 راه خاطراتم توی مدام اما بود؛ نگذاشته قدم خیابونی هیچ تو من کنار و بود نشده

 .رفتمی

 قاچاق کار من بدون فهمیدم وقتی اما بدونم، مقصر رو آساهی فقط خوامنمی

 .خوردم جا کرده؛ شروع رو هاسامورایی دوران هایعتیقه

 !بود گذاشته کنار همیشه برای رو من کهاین حس داد، دست بهم نت*خیا حس

 چرا آساهی اما گرفتم، تصمیم زود و بودم حساس اندازه از بیش من هم شاید

 داد؟ نشون العملعکس فجیع قدراین

 عین و اومد سمتم به اومدم، خودم به شاهکار یگرفته صدای و در کوبیدن با

 زمین روی رو بود کرده یخ من حواسیبی شدت از که غذایی و بشقاب تمام هادیوونه

 !ریخت

 .زد عمیقی پوزخند که کشیدم جیغی ناخواسته زیاد تعجب از

 هااااا؟ بود، چی ترسا و من عاشقی و عشق هایوپرتچرت اون از منظورت -
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 .کشید فریاد خشم با و تأکیدانه رو ها

 برسه؛ هاشخواسته به تا ایستاد پدرش جلوی که بودم گستاخی دخترک همیشه من

 !نبود عددی پدرم مقابل در که شاهکار

 .زدم شیطانی نیشخند

 !معموله هاتچشم از -

 :گفتم مهربون و گذاشتم اششدهمشت دست روی رو دستم. کوبید میز روی مشتی

 !دسترسه قابل اون دیگه حاال اما! سخته ممنوعه عشق خوب، کنممی درکت من -

 زدم، زل بود پیشونیش روی که سردی عرق و خشمش از پر هایچشم به

 .زدم کنار رو پیشونیش به چسبیده موهای

 !داره پدر به نیاز بچه اون باالخره! خوبی هم تو اما بود، خوبی آدم ترنر -

 :گفت ب*ل زیر و داد تکون سری

 !شو خفه -

 .شدم دال گوشش سمت به کمی و گذاشتم اششونه روی رو دستم و شدم بلند

 تیررس توی بار چند کنی؟ شلیک بهش پشت از خواستی مأموریت تو بار چند -

 اشخونه حیاط تو وقتی هاهفته آخر بار چند دادی؟ قرارش هاخالفکار شلیک

 کردی؟ رو نبودنش آرزوی گرفت،می دورهمی

 .کردم آرومی یخنده

 .نیستی بدک هم تو اما بود، جذابی مرد ترنر -
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 .فشرد رو گردنم باز خشم با ثانیه از کسری تو و آورد باال رو سرش

 .خندیدم زدم،می نفس نفس حالی در

 .بود دنیا کار ترینآسون شاهکار کردن تحریک

 .کشمتمی -

 :گفتم وارزمزمه

 .هستیم هم.... شبیه خیلی... دوتا ما -

 .کردم باز ب*ل سختی به من و فشرد رو هاشدست ترمحکم

 .کردیم نت*خیا.... مایکل به.... دو هر -

 بسوزه دلم براش داشتم دوست اومد، فرو اشگونه روی هاشچشم از اشکی یقطره

 .نبودم رحمیدل آدم من اما

 !سوختیمی ماشین همون تو زنده زنده کاش -

 درد با رو هامچشم و کرد برخورد میز یگوشه با پهلوم که داد هلم عقب به محکم

 .شد ظاهر لبم روی عمیق پوزخندی و بستم

 رد که کبودم گردن و من به تفاوتیبی نگاه و شد بازجویی اتاق وارد میشل

 :پرسید شاهکار از سرزنشگر و انداخت بود، افتاده روش شاهکار هایانگشت

 نباشی؟ تنها این با نشد قرار مگه -

 .کنممی هضم رو «این» از استفاده تا کردم مرور ذهنم توی رو جمله بار چند

 :گفتم عمیق پوفی کشیدن از بعد و زدم کمرم به دستی
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 !کردمی پلیس اداره تو رو من حمالی که هستی احمقی آدم همون هنوز که الحق -

 .کرد ترسفت حرص با رو موهاش دور کش و کرد عمیقی یخنده

 :گفت ژاپنی به گوشم کنار و برداشت جلو به قدمی

 کا؟ شیماسو دو شیتارو او کوتو ایرو ایکته گا آناتا وا آساهی -

 (کنه؟می کارچی هستی، زنده بفهمه اگه آساهی) 

 نکرده فکر این به حال به تا من چون کرد پیدا جریان اتاق توی معناداریی سکوت

 باشم؟ داشته مالقات آساهی با دوباره بود قرار یعنی بودم؛

 رو خودم بود، پیشم اون که انگار آوردممی در رو هازنده ادای جوری من آخه

 .نپریده سرم از هم ذره یه اون وقتی بزنم گول تونمنمی

 :زد ب*ل و داد تکون سری خنده با دید که رومن خوددرگیری میشل

 !اومد یادت هم ژاپنی پس -

 اشجمله ذهنم تو ناخواسته گفت،می راست نگفتم؛ چیزی و کردم نگاهش خیره

 .شدم ترنزدیک خاطراتم تمامی برگشت به قدم یک من و شد ترجمه

 که پیچید گوشم توی متعددی یصدا باز دید، تار هامچشم و رفت گیج سرم کمی

 افتاد، روش رمقبی و کشیدم صندلی طرف به رو خودم. دادمی بهم وحشتناکی حس

 .بشه بهتر حالم کمی تا شدم هامشقیقه ماساژ مشغول آروم

 :رسید گوشم به شاهکار پوزخند صدای که بود نگذشته بیشتر لحظه چند

 !کرد شروع رو کردن بازی فیلم باز -
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 خارج اتاق از تا رفت در سمت به و کرد جمع چندشی حالت با رو صورتش اخمالو

 رو صورتش و بود پایین سرم. شد اتاق وارد دیگه نفر یک موقع همون اما بشه،

 فرانک شناختمش؛. پیچید اتاق تو سیگار بوی با عطرش بوی ترکیب وقتی اما ندیدم،

 !بود

 :گفت سرزنشگر و شد بلند کردنش نوچ نوچ

 افتادید؟ دختر این جون به دوتایی باز: فرانک

 و رفت ایغره چشم میشل. کرد ترک رو اتاق حرفبی و زد فرانک به یتنه شاهکار

 :گفت

 !کشهمی رو دختره این آخر -

 :گفت کرد،می اشاره در به که حالی در و کرد ایخنده فرانک

 .کن حالمونخوش خداحافظی یه با -

. کردم نگاه فرانک به و آوردم باال رو سرم. شد خارج اتاق از و کرد ایخنده میشل

 از یکی که حالی در و گذاشت میز روی رو بود دستش توی که فنجونی دوتا

 :گفت داد،می هل سمتم به رو هافنجون

 .چسبهمی سیگار با آوردم، هلو دمنوش برات -

 جیبش داخل از رو سیگار طالیی یجعبه و زد عمیقی لبخند که انداختم باال ابرویی

 :گفت و گرفت سمتم به آورد، بیرون

 .بکش نخ یه -

 جلوی فندکی فرانک بودم، خیره سیگار به که حالی در و برداشتم ازش سیگار نخ یه

 .کرد روشن و گرفت روم
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 .کنم روشن تا شدم خم سمتش به و گذاشتم لبم روی رو سیگار

 .دادم تکیه صندلی به و زدم عمیقی پک

 خودش برای سیگاری دادمی گردنش به نرمشی که حالی در و کرد ایخنده فرانک

 .کرد روشن

 !بده پلیس خوب، پلیس بازی این االن -

 .خندید بلند و انداخت باال ابرویی

 !دیدی زیاد هالیوودی فیلم -

 .دادم تکون روش رو سیگار و کردم بلند نلبعکی از رو فنجون

 همه با میاری، سیگار و هلو دمنوش برام تو میاره، در رو من پدر میاد شاهکار -

 مهربونی؟ قدراین هامجرم

 .زد چشمکی

 .آره هاشون،خوشگل با -

 :گفتم و کردم اشاره صورتم و تن یسوخته پوست به

 !افتضاحه هازن تو اتسلیقه -

 :گفت چرخوند،می رو ازدواجش یحلقه که حالی در و آورد باال رو چپش دست

 !موافقم -

 و بپرسه ازم هاییسوال چه قراره باز دونستمنمی. کردم نگاهش خیره و نگفتم چیزی

 .میارند هجوم ذهنم به خاطراتی چه دفعه این
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 ورق از بعد کرد، باز رو ایپرونده و کرد خاموش نلبعکی توی رو سیگارش ته فرانک

 :گفت و شد خیره ایصفحه به لبخند با متعدد هایزدن

 داری؟ )*(NPD اختالل دونستیمی -

 بود؟ چی دیگه این کردم، نگاهش متعجب

 :داد ادامه دید که رو من متعجب نگاه

 !خودشیفتگی شخصیتی اختالل یعنی -

 رو این زندگیم ینحوه به توجه با اما دونستم،نمی رو انگلیسیش اسم شاید خب

 .کنند تحسین رو من باید همه و هستم برتر همه از که بودم مطمئن

 که بودم کارگر بچه یه من! رسیدم هستم، که جایی به خیابون کف از من -

 !کنم افتخار خودم به باید پس ساخت، ژاپن تو رو مواد امپراطوری بزرگترین

 .شد خم طرفم به و زد پوزخندی فرانک

 !آکینا کجاست جااین نره یادت رسیدی؟ کجا به -

 :زدم ب*ل تمام شیفتگی با و کردم قفل بهم رو هامدست

 بار یک پس کردم، خالص رو خودم وضعیت این از بار یک من که نره یادت هم تو -

 .میدم نجات رو خودم هم دیگه

 :گفت و کرد جاجابه چشمش روی رو عینکش فرانک

 اون از بغیر سوخته، چیز همه داری؟ مدرکی چه االن بود، پر دستت موقع اون -

 ... .سامسونت کیف

... 

NDP: Narcissistic personality disorder 
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 .گرفت پیشی من از جلوتر و بزنم رو حرفم یادامه نذاشت

 !باشی هاحرف این از ترباهوش کردممی فکر آکینا -

 :پرسید و شد جاجابه صندلیش روی

 کردیم؟ دستگیرت و کردیم پیدا جوریچه رو تو ما -

 پا روی پا. بردمی پی من درونی اضطراب به نباید فرانک کشیدم، عمیقی نفس

 :گفتم و انداختم

 ... .بگیرم تماس ترنر با خواستممی من -

 :زد ب*ل و انداخت باال ابرویی

 میگی؟ داری امید و زرد چتر به راجع -

 :گفت خنده با که دادم تکون سری

 چیه؟ جمله این معنی دونیمی اصالً -

 چند حداقل فرانک کردممی حس که بود بار اولین دادم، تکون سری نه ینشانه به

 !وایستاده جلوتر من از قدم

 تو دونممی که جایی تا و هست هیوا تو واقعی اسم دونیمی که طورهمون خوب -

 ... .امید یعنی هیوا شما مادری زبان

 :داد ادامه کرد،می نگاه متعجبم درشت هایچشم به که حالی در

 !فرستادیمی ترنر برای بار هر که مدارکی همون هم زرد چتر -

 .پرسیدم پته تهته با

 ... .دفعهاین... چرا پس... خب -
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 با من یمعامله ترنر، کشتن بعد بودم، داده ذهنم توی رو سوالم جواب انگار خودم

 .خورد بهم اینترپل

 .کشیدم عمیقی نفس

 .کردید پیدام جوریچه که فهمممی حاال -

 از نخنده، کردمی سعی که حالی در خندید؛ بلند بلند یهو و کرد فکر یکم فرانک

 .شد اشکی هاشچشم هاشخنده شدت

 زرد یدکه مکانی موقعیت از استفاده با حتماً! دیدی زیاد هالیوودی فیلم تو دختر -

 !کنیم پیدا تونستیم ما تلفن،

 .ریختم بهم یکم دونست،می رو جزئیات یهمه کهاین از

 .بیام نظر به آروم همیشه عین کردم سعی

 تو ریختید شما گرفت، ازم سوشی سفارش دختره اون کهاین از بعد خوب آره -

 ... .معبد

 .شد دستش توی خودکار چرخوندن و کردن بازی مشغول فرانک

 گرفت؟ سوشی سفارش ازت که نبود عجیب برات -

 .باشه رمزی بود قرار مثالً اما بود، که عجیب خوب آره -

 .انداخت باال رو سرش و کرد ایخنده تک باز فرانک

 .عزیزم بود گویا تلفن -

 .گفتم شد،می تزریق وجودم به نفس به اعتماد باز که حالی در و انداختم باال ابرویی

 پیدام جوریاین داره، خاص گویا تلفن یه دکه هر زیاد احتمال به پس خوب -

 .کردید
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 من پشت و شد رد من غل*ب از. شد بلند صندلی روی از و اومد لبش رو نیشخندی

 .شد خم طرفم به و وایستاد

 کشتی؟ رو ترنر چرا شد؟ چی شب اون بیار یاد به! کن فکر یکم آکینا -

 نسبتاً سوختگی و کرد باز رو رنگش مشکی بلیز راست دست آستین هایدکمه

 .داد قرار هدف رو هامچشم عمیق

 !کشید بیرون سوختن حال در ماشین از رو تو کی که بیاری یاد به کن سعی -

 سفر گذشته به ذهنم موندم، خیره فرانک یمشابه سوختگی زخم به که حالی در

 .شد حسبی پام و دست و کرد

 زندگیم کابوس که شبی فهمید، رو من نت*خیا دوسال از بعد آساهی که شبی به

 !شد

 با و کرد خالی روم رو اشساله چند هایعقده تمام مامبا که رو زمانی آوردم یاد به

 سقف، از آویزون بلند کریستالی لوستر زیر خودم، یخونه ورودی سالن وسط ذوق

 .زدمی کتکم

 ترعمیق رو پوزخندم کردم، پاک رو دهنم دور عصبانیت با و کشیدم جلو رو آستینم

 :زدم ب*ل و کردم

 ... .حروم توی -

 .کشید هومی و کرد قطع رو حرفم

 .کردیمی رو جاشاین فکر باید کنی نت*خیا خواستیمی وقتی -

 و گرفتم رو دستش حرکت یک طی ولی کرد، بلند رو دستش و اومد طرفم به دوباره

 .کوبید شکمم به محکم پاش با و نیاورد کم کشیدم، محکم
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 هامچشم و نبود راحت اصالً پیچید بدنم کل توی بارهیک که دردی کردن توصیف

 :گفت و گرفت قرار بغلم زیر دستش بیوفتم کهاین قبل ولی رفت سیاهی

 .بترکونیم قراره امشب -

 :گفتم لرز با ایستاد ماشین کنار وقتی و شدم آویزون ازش سختی به

 میریم؟م گوری کدومک... مامبا -

 فرمون پشت هم خودش و انداخت عقب صندلی روی رو من سریع و خندید بلند

 .نشست

 !افتادی پایین ازش تو و شده سوراخ آسمون کردیمی فکر همیشه -

 .انداخت بهم وسط آیینه از نگاهی

 !هستی ترپست موجودی هر از حاال اما -

 بهم چشم یک تو که گذشتمی زود برام قدراین زمان و لرزیدم وحشت و ترس از

 .چرخیدمی خالی هایقایق روی وحشت با هامچشم و بودم اسکله کنار زدن

 وپرتچرت ب*ل زیر که درحالی کرد، باز رو عقب در سریع و داشت نگه رو ماشین

 .کرد حرکت و انداخت دوشش روی و من گفتمی

 :زدم ب*ل و گذاشتم اششونه روی رو دستم بیحال

 .مرتیکه بودم دوستت من -

 .بستم رو هامچشم درد با کرد پر رو گوشم که نیشخندش صدای

 ؟!گذاشت مامبا رو من اسم رئیس چرا رفته یادت دوست؟ -

 قدراین واقع در بود؛ ترخطرناک آفریقایی سمی مار از بشر این گفتمی راست

 !بیاره دووام آساهی کنار تونست که بود خطرناک
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 .میریم... به مونهمه باشه واقعی خیانتت درصد یک اگه: مامبا

 :زدم ب*ل بودیم، شده آساهی نزدیک که درحالی و نکردم توجه داد که فحشی به

 !کشهمی رو من خدا به! نده بهش رو من خوب؟ گیرممی تخفیف برات ازشون -

 .شد بلند که اشخنده صدای

 برام؟ مهمه نظرت به -

 و کشیدم جیغی وحشت از. اومد جلو کنجکاوی با اشخنده صدای شنیدن با آساهی

 .کردم زدن پا ودست به شروع

 .کنندمی سرویس رو دهنتون و رسندمی هاپلیس االن ضی،*عو نشو نزدیکم -

 کم آساهی جلوی کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس کرد، پرتم زمین روی مامبا

 .نیارم

 .هستم المللبین پلیس محافظت تحت االن من -

 که حالی در و شد بلند کشید، صورتم روی گونهنوازش رو دستش و اومد جلو آساهی

 :گفت زد، مامبا به محکمی سیلی

 ننداز؟ خط زیباش صورت روی نگفتم بهت مگه -

 هایناخن و اومد سمتم به باز آساهی. کرد عذرخواهی و انداخت پایین سری مامبا

 و حرص با بکشم، درد سر از بلند جیغی شد باعث و کرد فرو دستم توی رو تیزش

 :زد ب*ل ت*لذ

 مال خودم، خوشگل همسر صورت اما کنی خطی خط تونستیمی رو بدنش بقیه -

 !منه

 .کردم تف صورتش توی رو دهنم توی خون
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 !کنی تسلیم رو خودت بهتره عقب، گمشو -

 زمین روی خشم با و محکم کرد، موهام بند رو دستش سریع و انداخت باال ابرویی

 .شد کشیده آسفالت روی دردناکی طرز به صورتم کشیدم،

 !بدی هُلم تو نداشتم انتظار ولی چاه، تو فتممیا دونستممی من -

 .کشیدم دندون به رو لبم و شد خفه گلو توی آهم

 !بردمی ماشینش طرف به و کشیدمی زمین روی رو من رحمی هیچ بدون

 !بود شده دیوونه آساهی

 بود شدن بسته به رو هامچشم و بود شده حسبی بدنم توی کالً درد که درحالی

 .کرد وارد رو تلنگر آخرین

 .کرد باز رو ماشین عقب صندوق و کرد رهام ماشین کنار

 .پیچید گوشم توی زمین روی نفر یک برخورد گرومپ صدای ثانیه چند عرض در

 :زدم ب*ل و کردم نگاه بود خونی صورتش نصف که ترنر به وحشت با

 !خدا وای -

 خورد بهم حالم دهنش بوی از آورد، گوشم نزدیک رو سرش و خندید بلند آساهی

 .کردم جور و جمع رو خودم سختی به و نزدم حرفی ولی

 مصرف مواد از یکم فهمیدم رنگش سرخ هایچشم یحدقه از کشید، باال رو دماغش

 !کردنمی رفتار جوریاین من با بود خودش درصد یک اگه آره کرده،

 .گذاشت سرم روی و آورد بیرون رنگش قرمز دارگل بلیز پشت از رو اشاسلحه

 !بهار گل بخشمتمی بکشیش اگه -
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 و گذاشت مامبا گردن پشت رو دستش چرخید، خودش دور و خندید بلند دفعهیک

 .فشرد بهم رو هاشدندون

 مامبا؟ نه مگه ببخشمش، باید -

 .زد شکمم با محکمی لگد و سمتم به باز

 !آخه زنمه ضی،*عو این -

 :گفت کردمی اشاره شکمم به که حالی در

 .ببخشم باید بوده، جااون من یبچه آخه -

 به که هاییضربه شدت از و بود باز نیمه هاشچشم کردم، نگاه ترنر به گریه با

 .کشیدمی میون در یکی هاینفس بود، خورده هاشهدند

 وپرتچرت و نبود خودش حال تو آساهی. موندم خیره آساهی و مامبا به باراین

 .کردمی پدرم و من یروونه فحش تا چند گاهی و گفتمی

 :گفت مظلوم لحن با و اومد من سمت به دوباره

 .دلم عزیز خونه برگرد کنیم، تمومش بیا -

 .کنم نگاه رو ریختش خواستمنمی هم و بودم عاشقش هم کردم، نگاهش نفرت با

 .کشتی رو من بچه تو -

 .کوبید سرش روی بار چندین دست کف با محکم

 !بود هم من بچه اون روانی -

 .زدم پوزخندی

 !خورهمی بهم ازت حالم متنفرم، ازت بشم، داربچه تونمنمی فت*کثا تو خاطر به -
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 :کشید فریاد خشم با زد، صورتم توی سیلی

 !کنیمی غلط تو -

 .زد زانو کنارم باز و خندید بلند بلند چرخید، خودش دور و شد بلند

 .کشمتمی نکشی، رو مرتیکه این اگه چیه، دونیمی نه -

 .کردم نگاه چشمش توی گستاخی با

 .بکشی رو من تونینمی منی، عاشق تو -

 :گفت بود، گرفته نشونه طرفم به که حالی در گرفت، سمتم به رو اسلحه و شد بلند

 !داد یادم رو زندگیم درست هایدرس که بودی، اشتباهی آدم همون تو آکینا، -

 .بستم رو هامچشم ترس از کرد، شلیک پام غل*ب به و بست رو هاشچشم

 .اومدمی پایین هاشچشم توی از متعددی هایاشک نکردم، حس دردی اما

 .ترکید هم من بغض اشگریه دیدن با

 !شدنمی جوریاین کردی،می ازم عذرخواهی آدم عین اگر -

 .داد دستم رو اسلحه و کرد بلندم زمین روی از

 :گفت بغض با و گذاشت قلبش روی رو اسلحه

 .بزن -

 زد داد سرش آساهی اما اومد، جلوتر و زدمی فریاد رو آساهی اسم که حالی در مامبا

 :گفت و

 .نکن دخالت و وایستا جاهمون -

 ...رئیس اما: مامبا
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 .گذاشت بینیش روی هیس ینشانه به رو اشاشاره انگشت آساهی

 باید گفت، نمیشه رو هاحرف بعضی. زدم زل بهش و گذاشتم ماشه روی رو دستم

... دل سرِ مونهمی لعنتی خورد، میشه نه گفت، میشه نه رو هاحرف بعضی ولی. خورد

. 

 وقتی همون میشه مطلق؛ خفگی میشه سکوت، میشه بغض، میشه دلتنگی، میشه

 مرگته؟ چه ونیدنمی خودتم که

 !ایستادیم خط ته دو هر که جاییاین رسیدیم، جااین به که بود مرگم چه واقعاً من

 ... .رو نجس پلیس اون یا بکش رو من: آساهی

 !گرفتممی تصمیم کسی، موندن زنده برای باید من که جاییاین

 امنگه محکم حین همون در اما کردمی متالشی رو من جسم و روح آساهی

 !نپاشم هم از تا داشتمی

 کسی به آزاری و بود خوبی مرد ترنر شدم، خیره ترنر به و آوردم پایین رو اسلحه

 .نبود آساهی اما رسوندنمی

 :گفتم آروم زدم، زل ترنر رمقبی هایچشم به که حالی در

 .متأسفم -

 .کشیدم رو ماشه و بستم رو هامچشم

 نابود رو پدر یک همسر، یک پلیس، یک دوباره، شروع برای و موندن زنده برای من

 .کردم

 به رو پیشونیم گرفتم؛ هامدست بین رو صورتش و برگشتم آساهی سمت به

 .چسبوندم پیشونیش
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 .دادی یاد بهم رو رحمیبی هم و عاشقی هم تو -

 .برد موهام الی دستی خندید،

 !کنهمی پیدا معنی تو با فقط من وجود و منی یلنگه تو منی، یگمشده ینیمه تو -

 :گفت مهربون و کرد پاک رو هاماشک هاشانگشت سر با

 !شدیم حساببی باهام دیگه االن گرفتی، ازم رو انتقامت -

 :گفت زده ذوق

 بودن باهم از باید و توهه و من وقت دیگه االن! ایران بریم اصالً مسافرت، بریم بیا -

 هیجانی کارهای وقته خیلی توکیو، یدیوونه زوج همون بشیم باید ببریم، ت*لذ

 !کردنه جوونی وقت اصالً. نکردیم

 .زدم لبخندی بود، شده هاپسربچه مثل که اشزده ذوق یچهره به

 .هست شدن داربچه برای وقت بعداً -

 .کشیدم صورتش به دستی

 از عالقه بعداً میشه، شب روز بعداً میشه، سرد چای ًبعدا نداره؛ وجود بعداً ؟!بعداً -

 .میره بین

 :دادم ادامه و کردم نوازش رو موهاش

 که خورهمی رو این حسرت آدم موقع اون میشه؛ تموم زندگی و میشه پیر آدم بعداً -

 .نداده انجام داده،می انجام باید قبالً که و کاری

 :پرسید و کرد نگاهم پرسشگرانه

 چیه؟ منظورت -
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 و آوردم باال آروم رو اسلحه گرفتم، اخمالو مامبا به آساهی از رو نگاهم که حالی در

 .کردم شلیک مامبا به

 .برگشت عقب به و کرد نگاهم شوکه آساهی گلوله، شلیک صدای پیچیدن با

 که مامبا گلوله زخم روی رو دستش. دوید سمتش به زمین روی مامبا دیدن با

 .فشرد و گذاشت بود، شکمش چپ سمت

 .کشید فریاد سرم

 کردی؟ غلطی چه -

 قلبی احیای مشغول موندم، خیره آساهی پی درپی هایتالش به و کردم سکوت

 !بود همیشه از ترنگران و بود شده

 !موندم عجب در بود، مهم براش مامبا قدراین کهاین از

 :گفتم دادم،می تکون هوا روی رو اسلحه که حالی در و دادم گردنم به نرمشی

 کنی؟نمی اشگنده زیادی -

 .کرد نگاه بهم خشم با و زد صورتش توی مامبا کردن بیدار برای سیلی تا چند

 شدی؟ روانی مرگته؟ چه: آساهی

 و بستم رو بازش نیمه هایچشم رفتم، ترنر سمت به و دادم تکون سری تفاوتبی

 .شدم هاشجیب گشتن مشغول

 ترسا با مایکل عکس کردم، روشن رو صفحه و آوردم بیرون جیبش از رو ترنر گوشی

 .بود صفحه توی بزرگش شکم و

 .گرفتم دستم توی رو مایکل دست و کردم نوازش رو گوشی یصفحه

 .مایکل نبود کار در شخصی خصومت هیچ که بدونی خواممی -
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 .شدم بلند جا از و کردم خدا از آمرزش طلب براش

 یه دلم قدرچه که وای رفتم، آساهی سراغ به دادممی تنم به کششی که حالی در

 !خواستمی سوئدی ماساژ

 .بود مامبا به قلبی احیای حال در هنوز اشک از پر هایچشم با آساهی

 :گفتم گوشش کنار و شدم دال سمتش به

 !مرده دیگه -

 :گفت و کشید عمیق نفس تا چند کرد، نگاهم شوکه آساهی

 کردی؟ شلیک بهش چی برای -

 :گفتم تمام خونسردی با و انداختم باال ابرویی

 ... .کشتی رو من معتمد فرد تو شدیم، حساببی باهم االن چون -

 :گفتم لبخند با و انداختم اششونه رو دستی و کردم ایخنده

 .کشتم رو تو مال هم من -

 :غرید و کرد برانداز رو سرتاپام ناباور

 !بهار گل شدی هار خیلی -

 :گفتم ب*ل زیر کردم،می بازی دستم هایناخن با که حالی در

 !جور بد گرفتی گازم -

 .اومد سمتم به و برداشت مامبا نه*سی قفسه روی از رو دستش

 محکم رو دستم مچ آورد،می در جیبش از رو همراهش شو تا چاقوی که حالی در

 .انداخت چنگ
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 ... .کنم اتتیکه تیکه تونممی االن همین که نره یادت -

 بلندی آخ چاقو، تیز نوک رفتن فرو با داد، فشار کمی و گذاشت گردنم زیر رو چاقو

 بهم رکیکی فحش و نشد جاجابه هم ذره یک ولی زدم شکمش به آرنج با و گفتم

 .داد

 توی محکم رو موهام اما بشم، مسلط خودم به کردم سعی و زدم پس رو دستش

 .گرفت دستش

 .رفتمی سیاهی کمی هامچشم و بود حد از بیش گردنم سوزش

 من به فت*کثا توی رفته یادت کهاین مثل! گستاخی زیادی کنینمی فکر -

 !بردی هاپلیس یسفره توی رو دستت و کردی نت*خیا

 .زدم زل هاشچشم تو و زدم پوزخندی

 بیاری سرم بالیی اگه بدون رو این! بره آب زیرم که خوابمنمی جایی من آساهی -

 ؟!عتیقه کار تو زدی من بدون دونمنمی کردی فکر میره، لو ایکس یمحموله

 :گفت و خندید

 به کهاین خاطر به بلکه بزرگش، یجثه خاطر به فقط نه شده، جنگل سلطان شیر -

 !بوده بهشون حواسش و نداده باج تو مثل کفتارهایی

 کنی؟می مقایسه کفتار با رو زنت داری االن -

 :گفت گوشم کنار و کشید بیشتر رو موهام

 !وایستادی رومروبه انگار االن عاشقشم، که نیستی زنی اون شبیه االن -

 مامبا سمت به که حالی در و انداخت زمین روی رو چاقو کردم، نگاهش ساکن

 :گفت بلند رفتمی
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 یه با و کردم تبدیلت هستی که ایملکه این به خیابون یگوشه از من نره یادت -

 .اومدی ازش که دونیآشغال همون به گردونممی برت اشاره

 نباید که کنیمی رو کاری و میشی دور واقعیت از لحظه یه توی یعنی آنی جنون

 .بکنی

 .کردممی نباید که کردم رو کاری آساهی چاقوی با من شب اون

 اخمالو و زد هوا رو بشکنی اومدم، خودم به میز روی فرانک مشت برخورد صدای با

 :گفت

 کجاست؟ حواست -

 .آوردممی خاطر به رو آساهی شوکه یچهره فقط اما بودم خیره فرانک به

 .انداخت میز روی پرونده الی از عکسی و کرد روشن ایدیگه سیگار فرانک

 .زدم زل بهش و گرفتم دستم توی رو عکس نامطمئن

 روی تند تند هاماشک. کشیدم هینی شوکه خون در غرق آساهی جسد دیدن با

 ریشه از گرفتمی شکل داشت ذهنم توی چیز همه که موقعی درست. اومد صورتم

 !شد نابود

 .... !نه اما زده آتیش ماشین توی زنده زنده رو من آساهی کردممی فکر من

 :گفتم گریه با

 مرده؟ ساهی آاا... ااالن... یعنی -

 :گفت و داد تکون سری فرانک

 !شکسته قلبت یا و ناراحتی االن که نکن تظاهر پس! هستی سنگدلی زن تو آکینا، -

 :گفتم کنان هقهق
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 !بکشمش خواستمنمی من -

 :گفت زنانلبخند

 .کشتیش اما -

 :داد ادامه و زد سیگارش به عمیقی پک

... جهنم مثل روح برای اما مونندمی بهشت مثل چشم برای تو مثل زیبایی هایزن -

. 

 زمان خواستمی دلم بار اولین برای! بودم پشیمون گذاشتم، چشم روی رو هامدست

 .برگرده عقب به

 اما نداشتم، رو غذا وعده یک خریدن پول که هاییروز اون به برگردم خوادمی دلم -

 .بودم شاد

 .زد سیگار به ایدیگه پک و خندید فرانک

 .است دوچرخه رو کردن گریه از بهتر خیلی بنز مرسدس توی کردن گریه -

 .کشیدم سرش جیغی شدم، عصبی دادمی قرار تمسخر مورد رو من کهاین از

 کنی؟می شوخی تو بعد شکسته دلم ناراحتم، من -

 رو سرش داد، قرار میز طرف دو رو هاشدست و شد بلند کمی. کرد نگاهم اخمالو

 :گفت جدی و آورد جلو

 !ندارم شوخی باهات من -

 آساهی که کنم باور تونستمنمی شدم، زدن زار مشغول و کوبیدم میز روی رو سرم

 .کشتم خودم هایدست با رو

 !بودم خودم یگمشده ینیمه قاتل من که کنم باور خواستمنمی
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 کردند،می برخورد بهم محکم هامدندون و بود افتاده لرزه به بدنم استرس و ترس از

 !شدمی آزارم باعث فرانک مشکوک هاینگاه و نبود خوب اصالً حالم

 :غرید و زد صدا رو میشل لحظه چند از بعد

 .بده لباس یه بهش ببر -

 :گفت رفته باال ابروهای با و شد خیره بهم لحظه چند هم میشل

 .بگیره رو اشاندازه توماس باید -

 دوختن؟می برام لباس باید چرا بود؟ کی دیگه توماس کردم، نگاهشون متعجب

 چی؟ برای لباس -

 :گفت و زد لبخندی فرانک

 !باهم جایی یه بریم باید -

 و کردم پاک رو روونم هایاشک دست پشت با اومد، طرفم به و کرد مکثی میشل

 :نالیدم

 .نمیام جاهیچ منم خوام،نمی من -

 .آورد هاشب*ل به الکی و محو لبخند و کشید صورتم روی گونهنوازش رو دستش

 قرار جالبی چرمی در بزرگ، میز یک به نزدیک و گذشتیم نورکم و بلند رویراه از

 .داشت

 متر که مردی دیدن محض به کرد، باز رو در و انداخت بهم آرومی نگاه میشل

 .کردم کوتاهی یخنده اختیاربی و پریدند باال هامشونه بود گردنش دور خیاطی

 قد؟ سانت پنجاه با بگیره؟ رو من یاندازه خواستمی و بود توماس این



 
 

 www.cafewriters.xyz   Page 108                                                                یوسفی فاطمه پورحسن، حدیثرمان توکیو | 

 !توکیوهه خیاط بهترین نکن، نگاهش جوریاین: میشل

 زیر ایستادم، اتاق وسط سکوی روی نامطمئن برم، جلو به کرد اشاره دید که رو ما

 .شدم خیره رنگش مشکی پیوندی و پهن ابروهای به چشمی

 .بود چروک و چین از پر پیشونیش که بود اخمالو قدراین

 :زدم ب*ل آروم

 .داره سوزش بدنم نکن، نزدیک بهم رو متر زیاد لطفاً -

 .خوردم شدیدی تکون پیچید، گوشم توی که نیشخندش صدای

 !قاتل یسوخته تمام بانوی حتماً، بله -

 اندازه مشغول داد،می تکون سر تاسف با که درحالی و شد ساکت میشل تشر با

 .شد گیری

 .انداختم نگاهی میشل به

 .مرده آساهی نگفتید زودتر بهم چرا -

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 .داره بستگی تو به هاچیز خیلی واقع در بیاری، یاد به باید خودت -

 .کردم نگاهش متعجب

 رو؟ چی -

 .فهمیمی خودت -

 .کرد خفه گلوم تو رو هامحرف تندش، لحن با

 .شدم آساهی قاتل رسماً من که بود، ثانیه ۸۶۴۰۰ یعنی روز، شبانه ساعت ۲۴
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 رخنه وجودت توی جوری نشدنیه؛ تجزیه پالستیک مثل کارها رفتارها، از بعضی

 !نمیره یادت هم سال سالیان از بعد حتی که کنهمی

 !دادمی ترجیح بهشت توی نوکری به رو جهنم تو فرماندهی که بودم همونی من

 .کنممی تحمل رو وجدان عذاب نام به حسی دارم بار اولین برای حاال و

 دیدنم با و شد سلول وارد شاهکار اومدم، خودم به سلول در شدن باز صدای با

 :گفت و کرد ایخنده

 !جاستاین جات قدرچه -

 !نداشتم خوبی حال نگفتم، چیزی و کردم جمع بغلم توی رو زانوهام

 :گفت اخمالو و کرد پرت صورتم تو رو لباسی ساک

 .بپوشش -

 باید که بود ایخانومانه رنگ یاسی پیراهن آوردم، بیرون ساک از رو لباس حوصلهبی

 .بود شده دوخته زیبا کنم اعتراف

 بریم؟ قراره کجا -

 :گفت تفاوتبی و کرد نگاه رو ساعتش

 .نداری وقت بیشتر دقیقه ده -

 .شدم هاملباس کردن عوض مشغول بغض با و دادم تکون سری اختیاربی

 .برچیدم ب*ل و کشیدم تنم زیبای لباس به دستی

 گلوم توی رو آهم و شد زده هامدست به دستبندی سلول از رفتن بیرون محض به

 .کردم خفه
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 شاهکار از دوم بار برای و انداختم شلوغ شهر به نگاهی ماشین یشیشه پشت از

 :پرسیدم

 ریم؟می کجا -

 :غرید و فرستاد باال به رو لبش یگوشه برگرده سمتم به کهاین بدون

 .ساکورا بانک -

 و زدم پس رو بود امشونه روی که میشل دست کشیدم، هومی و انداختم باال ابرویی

 .شدم خم جلو صندلی طرف به گیجی با

 چرا؟ جااون -

 .کرد میشل به ایاشاره و خورد تکونی

 دونی؟نمی یعنی -

 .نیست آشنا برام اصالً نه -

 بانک جلوی بعد دقیقه چند. خاروند رو چشمش یگوشه مکث با و نگفت چیزی

 :زدم ب*ل باز دهنی با ایستادیم، داشت ایشیشه نمای که بزرگ

 !باکالسی بانک عجب -

 .نکردم توجهی شاهکار نیشخند صدای به

 :گفت آمیز تهدید لحنی با بود شده خیره بهم که حالی در و کرد باز رو در شاهکار

 .نکن رو من پیچوندن فکر -

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 ؟!اومدیم جااین چرا دونمنمی حتی وقتی بپیچونمت قراره جوریچه دقیقاً -
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 کهاین از. بشم پیاده تا کشید محکم رو دستم مچ و کرد باز رو دستم دور دستبند

 !بودم شده خسته بود، وحشی قدراین

 :گفت و انداخت میشل به نگاهی شاهکار شدیم، پیاده که ماشین از

 ... .وایستا بیرون تو -

 :داد ادامه و پیچوند رو دستم مچ

 .کنی چالش جاهمین زد، سرش به فرار فکر اگه که -

 :گفتم فارسی به حرص با و اومد لبم روی پوزخندی

 .نگیر من برای کوسه فاز خوری،می ماهی تن -

 و شدم رد کنارش از خونسرد خیلی هم من و انداخت بهم نگاهی متعجب شاهکار

 .شدم بانک وارد

 هستم؟ جااین چی برای دونستمنمی حتی

 خیلی سقف روی بهشتی هایحوری هاینقاشی چرخوندم، بانک دور تا دور رو سرم

 .بود کرده ایجاد مرمری هایدیوار با قشنگی هارمونی و بود دیدنی

 .رفتم سمتش به و انداختم سالن یگوشه بزرگ اکواریوم به رو نگاهم

 .خواستمی رو هاماهی آزادی از یکم فقط دلم قدرچه

 .پیچید گوشم کنار شاهکار صدای و گفتم آخی پهلوم تو چیزی رفتن فرو با

 ؟!خالته خونه کردی فکر -

 :گفتم حرص با و انداختم نگاهی کردمی فرو پهلوم تو که کلیدی دست به

 ... !مایک زاپاس زاپاسی، یه فقط تو نره یادت! نگیر باال دسته قدراین رو خودت -



 
 

 www.cafewriters.xyz   Page 112                                                                یوسفی فاطمه پورحسن، حدیثرمان توکیو | 

 .شد حرفم دادن ادامه مانع زنی صدای

 .اومدید خوش خیلی خانم، وای -

 رو دستی ناخودآگاه و شد شوکه کمی هم روی هامونچشم شدن قفل محض به

 .کشید اشگونه

 ... !صورتتون خانم، -

 .زدم غمگینی لبخند

 !کردم تصادف -

 برای ما روی جلوی بانک هایکارمند از تا چند نکشید ثانیه به و داد تکون سری

 .کشیدند صف احترام

 آشنا حد از بیش که بودند ناآشنایی هایچهره انداختم، اشونهمه به نگاهی متعجب

 !زدندمی

 درشت هایچشم به و گرفتم زن اون سفید دامن و کت روی اسم از رو نگاهم

 .شدم خیره بادومیش

 .زدم صداش سریع پس نداشتم وارسی وقت زیاد

 !)*(لیکو سالم او -

 :گفت و گذاشت کمرم پشت دستی زده ذوق

 .کنم همراهیتون دفترم تا بذارید وایستادید؟ جااین هنوز چرا خانم -

... 

 مغرور معنی به دخترونه ژاپنی اسم: لیکو
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 :گفتم و کردم لیکو به رو وحشتناکش اخم به توجهبی برداشت، جلو به قدمی شاهکار

 !حساسه خیلی جدیدم ینوچه -

 پشت رو شاهکار عصبی هایقدم صدای افتاد، راه به من از جلوتر و خندید لیکو

 .بردممی ت*لذ کوبید،می زمین روی رو پاهاش خشم با کهاین از شنیدم،می گوشم

 روی. زد ذوقم توی کمی چمنی و لجنی سبز هایرنگ ترکیب شدیم، که اتاق وارد

 وارد کارمندی ثانیه از کسری در هم باز و نشستیم اتاق سوخته ایقهوه هایمبل

 .گذاشت میز روی رو متنوع هاینوشیدنی رو پنیر از پر یمزه سینی و شد اتاق

 دائما که لیکو به. خورد گره میز روی بانک رئیس معاون بزرگ چوبی عنوان به نگاهم

 .کردم نگاه شدمی خیره هامزخم به

 :گفتو کرد اشاره میز روی تنقالت به مضطربانه گرفتم رو مچش شد متوجه وقتی

 .دارید دوست که هاییزدهکپک پنیر همون از -

 با و گذاشتم دهنم توی رو پنیر از ایقطعه داشتم، عجیبی یسلیقه همیشه من

 .شدم کردنش تست مشغول ت*لذ

 :گفت فارسی به گوشم زیر باز شاهکار

 .امتنیاورده جااین چایی مهمونی برای -

 .زدم عمیقی لبخند جوشید،می سرکه و سیر مثل کهاین به

 .کنی باز رو مشترکت امانات صندوق خوایمی بگو -

 امانات؟ صندوق انداختم، باال تعجب از ابرویی

 آوردن دست به اینترپول هدف یعنی کردم، قایم کلونی پول یه جایی یه دونستممی

 !بود هامپول
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 پول؟ سر آوردید، در بازی همه این -

 .گذاشت پام روی رو پاش محکم و زد الکی لبخند کرد،می نگاه لیکو به که حالی در

 :گفتم و شدم خیره لیکو به کشیدم، عمیقی نفس و گرفت دردم کمی

 .کنم باز رو مشترکمون صندوق خواممی -

 :گفت نامطمئن کرد،می بازی دستش هایانگشت با که حالی در لیکو

 .کرد باز نمیشه، همسرتون حضور بدون خوب -

 .رفته کاری سفر به و کشوره از خارج االن بگو: شاهکار

 !بود رفته کاری سفر واقعاً کاش ای

 .کردم تکرار ژاپنی به رو شاهکار یجمله همون آروم و دادم قورت رو گلوم بغض

 ...خوب اما دونممی: لیکو

 .شدم عصبی گرفتند،می نادیده آساهی خاطر به رو من جاها از بعضی هنوز کهاین از

 به اعتماد با و شدم خم جلو به کمی رفتم، میزش سمت به و شدم بلند مبل رو از

 .زدم لبخندی همیشگیم نفس

 جااین رو راه همراه این مرطوبی، و شرجی روز همچین تو بفهمه، همسرم اگه -

 کنه؟می پیدا حسی چه برگشتم؛ خالیدست و اومدم

 بین از رو اتاق سنگین جو کرد سعی الکی هایخنده با و داد تکون سری سریع لیکو

 .ببره

 .شماست با حق کنممی فکر که حاال بله، بله -
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 شاهکار به مغرورانه نگاهی هم من و شد میزش کشوهای داخل گشتن مشغول

 .کردم

 زندگی قاعده و قانون بدون که اینه دنیا، این توی زندگی برای راه ترینمعقوالنه -

 !کنی

 :گفت تفاوتبی

 چیه؟ سلمبه قلمبه هایحرف این از هدفت -

 .بزنم حرف باهاش دلبرانه کمی کردم سعی و دادم گردنم به نرمشی

 .کنم عوض رو زندگیت تونممی صندوق این کردن خالی از بعد االن همین -

 .گذاشتم اش شونه روی دستی

 .باشه تأمین کوچولوش البته و ترسا خودت، زندگی عمر آخر تا کنممی کاری -

 .زد پوزخندی

 بدی؟ رشوه بهم کنیمی سعی داری -

 و کرد باز رو مخفی در لیکو بده نشون العمل عکس خواست تا و انداختم باال ایشونه

 :گفت لبخند با

 .بیارید تشریف -

 :گفت مودبانه و گرفت رو جلوش لیکو بیاد دنبالم خواست تا شاهکار

 .بشید وارد تونیدنمی شما -

 :گفتم شاهکار به و زدم شیطانی لبخند

 .بمون جاهمین -
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 :گفت گوشم کنارم و برداشت جلو به قدمی شاهکار

 .نکن ایاحمقانه کار -

 بقیه به سرسری نگاه شدم، اتاق وارد لیکو سر پشت و گفتم طوالنی یباشه

 :گفتم و انداختم هاصندوق

 هست؟ من برای کدوم-

 ب*ل و خندیدم آروم خیلی کردم، احساس صورتم روی رو مشکوکش نگاه وقتی

 :زدم

 .نیست راهروبه اوضاع یکم آساهی نبود خاطربه خوب -

 عشق و شناختندمی رو آساهی و من بانک این کل زد، لبخند و داد تکون سری

 !بودند بلد رو مونبین

 به سریع و کرد بود، هاصندوق بقیه از فاصله با کمی که بزرگ صندوق به یاشاره

 :گفت من به اشاره با و کرد روشن سریع رو اشلمسی صفحه رفت، طرفش

 .کردم فعال رو رو گرحس بفرمایید -

 .رفتم صندوق طرف به اشتیاق با و دادم تکون سر تند تند

 .کشید تیر قلبم بود، ازدواجمون تاریخ که صندوق روی یشماره دیدن با

 مشکلی هیچ انگشتم اثر برای و جاها بقیه از ترکم خیلی هامدست کف سوختگی

 !بودم شانسخوش زیادی کنممی فکر بود، نیومده پیش

 گوش صندوق چریک صدای به ذوق با و فشار صفحه روی رو اماشاره انگشت سریع

 .دادم

 .باشید راحت خانم، هستم منتظرتون بیرون: لیکو
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 توی که کاغذهایی و هاپول به و کشیدم آرومی سوت لیکو، خروج به توجه بدون

 .شدم خیره بود صندوق

 هنوز ریختم، بهم رو کاغذها سریع و پیچید درهم ابروهام شاهکار یادآوری با ولی

 کاغذها از یکی روی ینوشته دیدن با که بود نرفته صندوق یدیگه سمت به دستم

 !موند باز تعجب از دهنم

 به دونستممی خوب و بود صندوق همین توی آساهی خارجی حساب یشماره برگه

 !ازدواجمونه تاریخ رمزش زیاد، احتمال

 زد،می حرف حساب یک از همیشه آساهی خندیدم، و انداختم باال ابرویی شیطنت با

 !نبودم مطمئن نبودنش یا بودن از من ولی

 قرار دهنم توی و مچاله رو کاغذ حرکت یک طی و انداختم اطراف به مشکوکی نگاه

 !داشت جذابی بوی لعنتی پول کردم؛ بو و برداشتم رو پول هایدسته از یکی دادم،

 برداشتم رو مدارک تمام و برگردوندم صندوق توی رو پول هایدسته ناچاری روی از

 .شدم خارج اتاق از و

 که رو شاهکار رسیدیم، که اتاقش به. کرد راهنماییم خودش اتاق تا در جلوی از لیکو

 :گفتم و کردم اخم ظاهر به و انداختم باال ابرو. دیدم اومد،می سمتم به آشفته نگاه با

 .نداشتم خبرخ من که بودند چیزها خیلیخ -

 !شدم موفق هم انگار و نده راه شک دلش به تا کردم اضافه هامحرف به هم لکنتی

 و خام آدم یک به تبدیل کردی؛می تالش ذره یک اگر اما خوردمی گول دیر بشر این

 .شدمی زودباور
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 ماشین توی محکم و شد همیشه از تروحشی باز شاهکار شدیم، خارج که بانک از

 تکون همه از بدتر اما بود، دردناک یکم صندلی یدسته به پهلوم برخورد داد، هلم

 .بود زبونم زیر شده مچاله کاغذ ردن*خو

 .کردم زمزمه آروم ب*ل زیر

 .ضی*عو حیوون -

 هر که قسم خدا به و بود عجیبی زن. کرد آرومی یخنده شنید، انگار که میشل

 !گرفتینمی خبری درونش از زدیمی زل هاشچشم اون به قدرچه

 بود آروم اول دقیقه چند شد، هافایل وارسی مشغول بود نشسته من کنار که شاهکار

 .کوبید صورتم توی رو مدارک و کرد قاطی یهو اما

 .کردم نگاهش حرص با

 !آه دیگه، بسه -

 .کشید فریاد

 کجاست؟ ایکس یمحموله -

 محموله جزییات از چند هر بود، آساهی و من دعوای اصلی دلیل ایکس یمحموله

 .نداشتم خبر

 زنی؟می حرف چی به راجع دونمنمی -

 نگاهش فقط و نگفتم چیزی که داد بهم آمریکایی غلیظ فحش تا چند ب*ل زیر

 .بودم کرده قایم نجات راه یک زبونم زیر چون نبود باهاش کلکل وقت االن. کردم

 با خاطراتم از کمی کردم سعی و دادم تکیه شیشه روی رو سرم شاهکار، به تفاوتبی

 .بیارم یاد به رو آساهی
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 حس رو نبودنشون خالء االن که داشتم زیادی قشنگ خاطرات مرد اون با من

 ترجیح الکی هایدوستی به رو تنهایی همیشه بود، عجیبی مرد آساهی. کنممی

 کل تو شاید. کشیدنمی رو آسفالتی هیچ منت اما رفت،می خاکی جاده از. دادمی

 !بود معتمدش فرد تنها مامبا زندگیش، سال سی

 خواستنمی بود، کرده تتو اژدها گردنش و مر*ک روی اما ترسیدمی مارمولک از

 .بفهمه چیزی وجودش توی هایترس و ضعف از کسی

 !بودم عاشقش من خشمش، کنترل عدم بودنش، روانی وجود با

 همیشه اما کنممی رفتار جور یک لحظه هر و نیستم متعادلی آدم هم من البته

 .میدم قرار دیگران به نسبت اولویت تو رو خودم

 بود درهم نگاهش که میشل به رو و انداختم ماشین دودی هایشیشه به نگاهی

 :گفتم

 ریم؟می کجا االن خوب -

 کرد نزدیک شاهکار گوش و صندلی طرف به رو سرش و انداخت بهم زیرچشمی نگاه

 .شد کردن پچ پچ مشغول و

 زبونم زیر خودکار جوهر یمزه باشم، طبیعی کردم سعی و کشیدم صورتم به دستی

 !شدممی بدبخت من دیگه شد،می پاک اگر کرد،می بد رو حالم و بود اومده

 و انداخت پام روی رو بندی چشم شدم، جاجابه کمی من و اومد من سمت به میشل

 :گفت

 .هاتچشم روی بذار -

 :غریدم و پرید باال امنداشته ابروهای

 ریم؟می کجا مگه چی؟ یعنی -
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 .کردم تکرار رو سوالم دوباره و ندادم نشون توجهی شاهکار کردن نچ صدای به

 !شماهام با -

 :گفت کالفه و رفت ایغره چشم میشل

 .ماست کار دستورالعمل این و اداره برمیگردیم داریم -

 راحت و نبود بد هم زیاد هرچند گذاشتم، هامچشم روی رو بند چشم و گفتم آهانی

 .بردمی خوابم

....... 

 از رو بندچشم و رفت سرم پشت دستی و و ایستاد ماشین که گذشت ساعتی نیم

 .برداشت هامچشم روی

 بهتر دیدم تا زدم پلک تا چند دید؛می تار هامچشم یکم تاریکی به عادت خاطر به

 .بشه

 .شدم پیاده و کشیدم آرومی نفس اینترپل پلیس اداره نمای دیدن با

 ذوق. کردم اطراف به نگاهی بینیم زیر همبرگر بوی پیچیدن با و دادم تنم به کششی

 .زدم زل خیابون اونور دونالد مک یشعبه به زده

 :گفت مهربونی با و گرفت رو نگاهم رد شاهکار

 گشنته؟ -

 :گفتم و زدم لبخندی محبت، همه این از متعجب

 .آره -

 :گفت ایمسخره غم با و کرد غنچه رو هاشب*ل
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 !شهال برات بمرم الهی -

 :گفتم مهربونیش، و فرانک یادآوری با و کردم نگاهش حرص با

 !خرهمی برام نیست، حیوون تو مثل فرانک -

 مونده خیره ما دعوای به در جلوی که میشل شدم، اداره وارد و شدم رد کنارش از

 .افتاد راه دنبالم بود،

 قبل و کردم میشل به ایاشاره شدیم، که روح و رنگبی همیشگی راهروی وارد

 :گفتم بشه، اتاقی وارد کهاین

 !گشنمه من -

 :گفت و کرد اومدمی ما سمت به که افسری به ایاشاره و داد تکون سری

 .کن راهنمایش بازجویی اتاق تا کن لطف ستوان -

 توی میشل صدای کنه، راهنماییم سمتی به خواستمی تا و گفت چشمی ستوان

 .پیچید گوشم

 !داره کارت فرانک بازجویی، بری باید اول -

 .افتادم راه ستوان دنبال به کالفه و کوبیدم زمین روی رو پام تخس

 شد، دستم دور دستبند کردن باز مشغول که حالی در و شدیم بازجویی اتاق وارد

 !نبود خوشگل بخش این تو یکی باالخره. کردم نگاه بهش

 بلندم موهای دلم. گذاشتم میز روی رو پاهام و نشستم صندلی روی و کردم ایخنده

 .کنم بازی باهاش کمی که خواستمی رو

 که حالی در و ایستاد جلوم وحشی هاینگاه با فرانک تا گذشت ایدقیقه چند

 :گفت خشن لحنی با زدمی ورق عصبانیت با رو هاپرونده
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 کجاست؟ ایکس محموله -

 :غریدم و کردم اخمی

 کنید؟می مقاومت قدراین فهمیدن برابر در چرا کنید؟ بس میشه دونم،نمی من -

 .کرد تکرار رو حرفش دوباره و زد آهنی میز روی چندبار رو اشاشاره انگشت

 کجاست؟ لعنتی اون بگو بهم -

 .دونمنمی میگم -

 از بود نزدیک و دادم دست از رو تعادلم که کرد، پرت میز روی از رو پاهام خشم با

 .بیافتم صندلی روی

 !داره بستگی لعنتی محموله این به زندگیت که فهمینمی تو! فهمینمی تو -

 .کردم نگاهش متعجب

 چی؟ یعنی -

 .برد باال رو صداش و سابید بهم رو هاشدندون

 بری؟می سر به سالمت و صحت در جااین جوریچه کردی فکر تو -

 :گفتم کنان من من

 !دادی نجاتمن تو... خوب -

 :پرسید و کرد بلندی یخنده

 بدم؟ نجات رو کشپلیس یه باید چرا -

 .کرد باز رو پرونده و نشست روبروم فرانک. کردم نگاهش اشک از پر هایچشم با

 .کردی تصادف جاده تو و شدی ماشین سوار آساهی، کشتن از بعد -
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 ؟!نسوزونده رو من کسی یعنیی -

 .کشید پوفی

 بزنه؟ صدمه بهت کردهمی جرأت کی نظرت به میدی، درس رو شیطون تو -

 :گفت بدجنسانه و زد پوزخندی

 .دادی فنا به پورت و هارت همه اون با رو آساهی -

 کرد،می یادآوری بهم رو آساهی مرگ قدراین کهاین از اومد، صورتم روی هاماشک

 .شدم ناراحت

! هست فراموشی به کردن وانمود و کردن فراموش بین فرق خیلی آکینا، دونیمی -

 اشمخفی ذهنش از ایگوشه فقط کنه،نمی فراموش رو گذشته آدم هاوقتخیلی

 !نداره را سراغش به رفتن جرات و کنهمی

 :داد ادامه و کشید موهاش الی دستی

 !بخوره خاک ذهنت یگوشه حقایق بذاری خوایمی کی تا -

 .کوبید میز روی

 .بیا خودت به -

 .کردم پاک رو هاماشک

 هاراهب که گفت ایرانیه دختر اون! ندادی نجات رو من تو میگی، دروغ داری -

 .کردند کمکم

 :گفت فراوون هایقهقه از بعد و زد خنده زیر پقی فرانک

 دارند،می نگه باال زور به رو خودشون شلوار که راهب دوتا داری باور تو یعنی -

 کردند؟ درمان تو پوست
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 زد؟می حرف پهلو دو قدراین چرا چی؟ یعنی موندم، خیره بهش گیج

 .بگیره رو اشخنده جلوی تا کرد ایسرفه

 .دختر نکن، فرو برف تو کبک مثل رو سرت قدراین -

 .کشیدم جیغ

 میکنی؟ گیجم قدراین داری چرا -

 .شد دستش توی خودکار چرخوندن و بازی مشغول همیشه مثل

 بذارم اگه االن همین واقع در نداشت، اهمیت ما برای ایذره هم اول از تو جون -

 !میجوه رو اتخره خر باشه؛ تنها باهات شاهکار

 :پرسیدم گرفته صدای با

 دادید؟ نجاتم چرا پس -

 !ایکس محموله خاطر به -

 :کشیدم جیغ باز

 چیه؟ مگه لعنتی این -

 :گفت حرص با و داد قورت رو دهنش آب

 بحث االن واقع در بوده، ژاپن کوتوکو امپراطور دوران به متعلق ایکس یمحموله -

 !توهه و من از فراتر موضوع این آکینا نیست؛ مواد کانتینر چهارتا

 .موندم خیره بهش متعجب

 ...!فقط... آساهی... نه -

 .کشید آهی
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 !وسطه جمهوری ریاست دفتر حتی ژاپن، ملی امنیت پای االن -

 .دونمنمی من -

 :گفت و رفت ایغره چشم

 .کرده قایم کجا رو محموله آساهی میدونه که هستی کسی تنها تو -

 .کشیدم گلوم به دستی و خوردم تکونی

 ... .چرا سرمه پس -

 :غرید که بودم نکرده کامل رو حرفم هنوز

 تحت معبد کل و بود ما روانشناس اون! نیستی گفتندمی که هم باهوشی اون به -

 !بود نظر

 :داد ادامه و کرد مکثی

 .آوردیمی یاد به رو چیزهمه آروم آروم خودت باید برنامه طبق -

 :گفت کرد،می نگاهم خونسرد که حالی در

 !دستمه هم خوردیمی و چیدیمی درخت از که هاییهلو تعداد -

 .شدم بلند جا از و کشیدم بازوم روی رو دستم مشکوک

 !برم بیرون جورهمون کنند، ول رو من روز اون نمیشه درسته؟ دارم ردیاب -

 گرفت قرار سرم پشت فرستاد، پایین سمت به رو لبش هایگوشه و داد تکون سری

 پشت رو نفسش که درحالی و کرد نزدیک رو سرش کشید، گردنم روی رو دستش و

 :گفت کرد،می فوت گردنم

 .گیرممی تخفیف برات کنی، همکاری نفعته به جا،همین دقیقاً -
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 .زدم صدا رو میشل و کردم ترعمیق رو پوزخندم

 .بیرون ببر رو من بیا میشل -

 :کشید داد و زد بازوم به محکم مشتی فرانک

 بری؟ و بیای خواستی وقت هر خودته دست مگه -

 خواستمنمی! خوردم گول که کنم باور خواستمنمی گذاشتم، سرم دور رو هامدست

 !بوده دروغ پشت دروغ و مسخره بازی یه چیزهمه کنم باور

 برخورده؟ غرورت به االن: فرانک

 !میاره جهیتوبی زیاد توجه کرد ثابت بهم دنیا فقط نیستم، مغرور -

 .داد قرار خودش طرف دو رو هاشدست و نشست میز روی و خندید

 کنی، همکاری باهام اگه اما خوری،می ابد حبس باش مطمئن رو این ببین خوب -

 .باشی زندان تو سال ده فقط کنممی کاری

 .زدم پوزخندی

 کمه؟ نظرت به سال ده االن -

 :گفت تاکید با و انداخت باال ابرویی

 !ساخت رو آکاکو که نبودم من این -

 از رو کاغذ اون باید بدم، ادامه بیشتر بحث نداشتم دوست واقع در نگفتم، چیزی

 .آوردممی بیرون دهنم

 !فرانک بده اهمیت بشر حقوق به یکم ام،خسته هم و گشنمه هم -

 :گفت و برد باال تسلیم ینشونه به رو هاشدست و کرد آرومی یخنده
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 !توهه با حق -

 :گفت و فشرد رو در کنار دکمه

 .کنه استراحت یکم بذارید -

 .کرد راهنمایی سلول تا رو من و اومد افسری تا گذشت ایدقیقه چند

 بسته مدار هایدوربین کور ینقطه دنبال به در، شدن قفل و سلول به ورود محض به

 !داشت دید هم سلول هایگوشه حتی اما گشتم،

 کشیدم دراز زمین روی سریع. دادم انجام رو رسیدمی ذهنم به که چیزی تنها کالفه

 از که حالی در مضطرب. انداختم سرم روی رو پتو و خوابیدم دوربین به پشت و

 و آوردم درش. کردم پیدا زبونم زیر از رو کاغذ بود، گرفته نفسم پتو گرمای شدت

 .نشه پاره تا کنم باز کردم سعی آروم

 که کنم قبول رو این تونستمنمی بودند، رفته بین از اعداد بیشتر و بود سختی کار

 .رفت بین از هم امیدم آخرین

 .اومدم بیرون پتو زیر از و کوبیدم زمین روی رو کاغذ حرص با

 .بود وایستاده پشتم غذا ساک یک با میشل برگردوندم رو روم کهاین محض به

 .بیام نظر به آروم کردم سعی و شدم هل

 کردی؟می کارچی: میشل

 !هیچیه... هیچه -

 از پر اینوشابه و همبرگر غذا ساک از و نشست روبروم و انداخت باال ابرویی مشکوک

 :گفت و گرفت سمتم به رو دو هر آورد، بیرون رو یخی

 .خریدم برات دونالد مک از بیا -
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 بهم که حالی در میشل کردم، ریزی تشکر و گرفتم ازش که رو نوشابه و همبرگر

 :گفت آروم ب*ل زیر بود خیره

 !نداشتم من که داشتی چی تو -

 اشتباه کردم فکر باز اما گفت عجیبی چیز یه دونستممی موندم، خیره بهش متعجب

 .شنیدم

 گفتی؟ چی -

 .هیچی -

 .کردم فراموش رو حساب شماره و کاغد که بودم گرسنه بس از من و رفت میشل

 بهشت یمزه هم کنار پنیر و قارچ طعم شدم، همبرگر زدن گاز مشغول ت*لذ با

 .بود همبرگر روی شده کاراملی پیاز عاشق آساهی که افتاد یادم داد،می

 سوخاری مرغ یا همبرگر همدیگه با مادرش و پدر آرامگاه به رفتن از بعد همیشه

 .بود ما رسم جور یک بخیر یادش خوردیم؛می

 حتی من که اونجایی از. افتادم هم خودم پدر یاد مادرش، و پدر خاکستر یادآوری با

 فقط قبر جای به و بودند سوزونده هابودایی مثل هم رو اون نداشتم خبر مرگش از

 .بود مونده ازش خاکستر کوزه یه

 هاییآدم ولا یدسته داره، وجود دنیا تو بد آدم دسته دو گفتمی همیشه پدرم

 هستند کسایی دوم یدسته کنند؛می زشت کارهای خودشون نجات برای که هستند

 !کنندنمی کاری هیچ توقفشون برای اما بینندمی رو زشت کارهای اون که

 چیه؟ هستم، دسته دو هر جزو که منی تکلیف االن و

 به ایکس یمحموله به راجع کردم سعی. زدم همبرگر به ایدیگه گاز و کشیدم آهی

 .بیارم یاد
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! بود آساهی به من زدن چاقو شدمی تکرار ذهنم تو بارها و بارها که چیزی تنها اما

 انگار واقع در کرد،می درد سرم ضربه و فکر شدت از. زدم سرم به ایضربه عصبی

 .کوبیدمی ذهنم توی بارها و بارها رو هامحماقت مغزم

 .گذاشتم ساک همون توی رو همبرگر و نوشیدم نوشابه از ایجرعه

 .بود رفته یادم از گرسنگی سردرد شدت از کرد؛می بهتر رو حالم کمی خواب شاید

 واقعاً من کردم، فکر خودم با و بستم رو هامچشم و گذاشتم بالشت روی رو سرم

 !ندارم رو هیچکس

 !کسهیچ ًدقیقا یعنی کس،هیچ گممی وقتی

 باورش تا خودش؛ و هست خودش فقط بشه قانع آدم تا بگذره باید زیادی روزهای

 !مونهنمی براش چیزی کوچیک یخاطره چندتا و اسم یه جزبه بقیه از بشه

 اسمه؛ روی اسم کردن تلمبار برای فقط زندگی، سال هفتاد! سال چهل! سال بیست

 !صفر شهمی همشون جمع حاصل اما خاطره، جای خاطره کردن جایگزین برای

 تعریف خودت واسه رو پیازت تا سیر و زنیمی ورق رو عمرت شینیمی روز یه

 برای قدرچه شدی؛ نگران «کسهیچ» برای قدرچه فهمی،می که اینجاس کنی؛می

 برای قدرچه شدی، دلتنگ «کسهیچ» برای قدرچه خوردی، غصه «کسهیچ»

 به روز یه. بودی «کسهیچ» برای وجود تمام با قدرچه و کردی دعا «کسهیچ»

 .نیست «کسهیچ» بینیمی و کنیمی نگاه اطرافت به و میای خودت

 !«کسهیچ» دقیقا

 خواب به انتظار از ترسریع و کردم پاک هامگونه روی از رو چکیده اشکی هایهقطر

 .رفتم فرو

 .کردم نگاه معبد نزدیک آرامگاه ایشیشه ویترین توی خودم انعکاس به
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 مخفی انگار لیلیوم هایگل بین بود پدرم خاکستر حامل که رنگ ایسرمه ایکوزه

 .دادم تکیه کوزه به رو اموندونفره عکس و کردم باز رو ویترین در. بود شده

 .کشیدیم کوزه روی دستی و زدم لبخندی

 .بابا ببخشیم رو دیگرهم بیا -

 .موندم خیره بهش لبخند با و برگشتم دیدم، پشتم که رو آساهی یسایه

 .پیشم بیا شد تموم کارت مادرم، و پدر پیش میرم من -

 .زدم مهربونی لبخند بودنش بامالحضه به و فشردم رو دستش

 بازی دستم انگشترهای با که حالی در و نشستم آرامگاه کنار سنگی صندلی روی

 :گفتم کردممی

 خانم االن دیگه دونیمی افتاد، برام زیادی هایاتفاق گذشته، چندسال این تو -

 .هستم خودم

 :گفتم و کردم ایخنده

 اما سرباز، هاخیلی شاهه، یکی شطرنجه، بازی مثل زندگی که، داد یاد بهم تنهایی -

 !اسبم من بابا

 :گفتم و بردم گوشم پشت رو موهام

 .برسم پادشاه به تا میشم رد همه از من -

 بعد و زدم شیشه رو ایسه*بو کردم؛ جاجابه دستم توی رو کیفم و شدم بلند جا از

 .رفتم آساهی دنبال به خداحافظی از
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 سفیدش یمردونه بلیز توی آساهی پهن هایشونه شدم رد که بنفشه هایگل باغ از

 پاشنه هایکفش پس کنم سورپرایزش داشتم دوست کرد، خودنمایی هامچشم برای

 .رفتم جلو سمت به پاورچین پاورچین و آوردم در رو بلندم

 مادرش و پدر آرامگاه داخل چیزی کردن جاساز مشغول که افتاد آساهی به نگاهم

 .کرد نگاهم و برگشت بدم، نشون العمل عکس خواستم تا و کردم تعجب کمی بود،

 :گفت کنان من من و شد هل کمی

 اومدی؟ کی... او -

 :گفت استرسی از پر لبخند با و کرد الکی یسرفه دوتا

 .گفتممی بابا و مامان برای تو به راجع داشتم خوب، دونیمی -

 اشاره دستم توی هایکفش به و کرد ایخنده. کردم نگاهش مشکوک و گفتم آهانی

 :گفت و کرد

 آوردی؟ در رو هاتکفش چرا -

 آرامگاه داخل سنگی هایصندلی همون از یکی روی رو من و برداشت قدم سمتم به

 .شد پاهام به کفش پوشوندن مشغول و گذاشت هاششونه روی رو دستم. نشوند

 !نداشتم یاد به رو مشکوکش رفتار اون چرا دونمنمی

 ایخاطره بیداری توی یا بود خواب دونستمنمی کردم، باز رو هامچشم ناخودآگاه

 !دیدم

 یا داره واقعیت خاطره این دونستمنمی حتی. نشستم سرجام و پریدم جا از شوکه

 کرده؟ قایم رو چیزی آساهی واقعا آیا نه؟

 .کشیدم فریاد و کوبیدم سلول هایمیله به ذوق با بار چندین و شدم بلند
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 ... .جااین بیاد یکی -

 :گفتم هلی هل شد، بازداشتگاه وارد افسری که نگذشت بیشتر ثانیه چند

 ...جااین بیاد شاهکار بگو -

 !آه زدم؛ صدا رو شاهکار چرا کردم، فکر یکم. رفت و گفت ایباشه

 ارزشیبی چیز سر قدراین کهاین از چرخیدم، سلول دور تا دور امیدوارانه و مضطرب

 برم، زندان به باید که کردم قبول یعنی چون! بودم ناراحت بودم، اومده ذوق سر به

 شروع تازه این پس بگیره، یاد رو کردن پرواز تونهمی سقوط بارها از بعد آدم چند هر

 .بود من

 .وایستاد جلوم نه*سی به دست و شد بازداشتگاه وارد شاهکار

 خوای؟می چی -

 :گفتم خنده با

 !اومده یادم کنم فکر -

 در چسبوند، میله به رو صورتم و گرفت محکم رو لباسم یقه و اومد جلو به قدمی

 :گفت غرید،می خشم از که حالی

 کنی؟ بازی باهام خوایمی باز -

 :نالیدم و گفتم آخی درد شدت از

 !کرده مخفی کجا رو اطالعات آساهی دونممی نه -

 .زد دستم به دستبندی و کشید رو دستم کرد، باز رو سلول در و کرد ولم

 کجاست؟ خب -
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 :گفتم کنان منمن

 !بود بهشت آرامگاه... اسمش... کنم فکر... خوب -

 چی؟-

 :گفتم عصبانیت با و کشیدم موهام روی رو دستم

 ...مادرش و پدر که جایی بهشت، آرامگاه -

 سریع و کوبید دستش کف رو مشتش بمونه، هامحرف ادامه منتظر کهاین بدون

 .شد خارج

 صدای پشتش و در صدای دوباره کردم حرکت سنگی تخت طرف به کههمین

 .شد بلند شاهکار

 .بریم زودباش -

 به رو نگاهم و افتادم سرش پشت کشیدم، باال رو شلوارم سریع و انداختم باال ابرویی

 مهربون اون نبود، شاهکار شبیه اصالً ترنر دادم، استوارش هایقدم و مقتدر هایشونه

 .داشت رو هوام هاوقت بیشتر و بود محبت با و

 چند دادم، تکیه میشل شونه به رو سرم و شدیم مشکی ون سوار هالباس همون با

 رو بود کرده حبس که نفسی و کنه نوازش رو دستم پشت تا کشید طول لحظه

 !بفرسته بیرون

 دوم هایزن شبیه هاوقت بعضی و بود مهربون باهام خواهر یک مثل هاوقت بعضی

 !کردمی رفتار

 شدم، آرامگاه وارد شاهکار از جلوتر و انداختم آساهی خانوادگی مقبره به نگاهی

 خم احترام نشونه به سری و دادم پدرش و مادر مهربون هایچهره به رو نگاهم

 .کردم
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 .گرفت رو امشونه محکم و اومد جلو پوزخند با شاهکار

 !کجاست بگو زودباش -

 عکس و خاکستر یکوزه پشتش که گرفته خاک یشیشه طرف به و کشیدم پوفی

 .کردم خواهیمعذرت ب*ل زیر و رفتم بود، آساهی پدر

 دستم کههمین و چرخوندم کوزه پشت بین رو دستم اخم با و کردم جمع رو صورتم

 .پریدم هوا به و کشیدم کوتاهی جیغ کرد، برخورد فلزی و سرد جسم یک به

 ازم رو فلش سریع و شد نزدیک بهم زدمی برق که هاییچشم با شاهکار بالفاصله

 .گرفت

 :گفت میشل به ذوق با

 ماشینه؟ تو تاپلپ -

 .رفت ماشین طرف به برق مثل زدهذوق شاهکار و داد تکون سری میشل

 :زدم ب*ل بغض با و انداختم آساهی پدر آرامگاه چپ سمت به نگاهی

 ... .بابا-

 :گفت مهربون و فرستاد گوشش پشت رو موهاش میشل

 پیشش؟ بریم خوایمی -

 :گفت و شد وصل شاهکار به بیسیم با. کردم نگاهش قدردان و دادم تکون سری

 .تمام ببینه، رو باباش برمشمی -

 .تمام شد، دریافت: شاهکار

 .رفتم بابا آرامگاه سمت به سال سه گذشت از بعد شاید درد از پر قلبی با
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 .کشیدم روش دستی بغض پر بود، شده کثیف ویترینش یشیشه

 گردن دستمال میشل ای،دقیقه چند دل و درد از بعد و کردم تعظیم بار چند جلوش

 اما شدم رفتارش از متعجب شد، شیشه کردن پاک مشغول و کرد باز رو گردنش دور

 .بودم لطفش این قدردان خب

 شکسته؟ آساهی بابت دلت هنوز: میشل

 :گفتم و کشیدم آهی

 پله خودم برای هاخیلی از کردم، نابود رو هاخیلی زندگی کشتم، رو هاخیلی -

 .زندگیمه پشیمونی تنها آساهی کشتن اما ساختم،

 .زد پوزخندی

 ...گذرهمی اولشه، هایشب سختیش -

 !شکسته؟ دلت هم تو مگه -

 .شکست پیش ماه ۸ من مال -

 .کردم بازی دستم هایانگشت با

 بکشم؟ نفس طورچه اون بدون من میشه؟ چى بعدش -

 .انداخت بهم نگاهی

 ...دلتنگى به کنیمی عادت ولى میشه تنگ دلت بعدش نداره، وجود بعدى -

 :زدم ب*ل کنان ناله

 .سخته خیلى -
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 و کشید عمیق نفس تا چند بزنه، حرف ذاشتنمی بغض که انگار کرد، سکوت

 :پرسید

 زدی؟ نارو بهش اول از چرا -

 تعقیبش تحت مجرم به من نت*خیا از که زنی پلیس میشل کردم، نگاهش متعجب

 !بود ناراحت

 .زد دلم زیر خوشی -

 .کرد خاموش رو بیسیمش و زد پوزخندی

 «بار اولین» واسه دوباره رو آساهی تونستیمی کاش که کنی آرزو شده حاال تا -

 بشی؟ رد ازکنارش فقط تفاوتبی دیدیش، وقتی و ببینی

 مرد اون با من نبودم؛ پشیمون شدنم عاشق از وقت هیچ اخیر، اتفاقات تمام وجود با

 .کردم تجربه رو هابهترین

 .دادم تکون نه ینشانه به سری پس

 :گفت بود، شده اشک از پر هاشچشم که حالی در و خندید

 !دیدمنمی رو آساهی وقتهیچ کاش کردم، آرزو من اما -

 شناخت؟می رو من مرد آساهی، میشل موندم، خیره بهش شوکه

 :پرسیدم تعجب از کنان من من

 گفتی؟گ... چیچ -

 .کرد پاک رو هاشاشک و زد پوزخندی

 بگیرم؛ رو جات کردم تالش خیلی من بودی، انتخابش آخرین و اولین همیشه تو -

 .گفتم آساهی به رو مایکل با جاسوسیت حتی
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 .کشید آهی

 .موندی سالم تو و داد پس تقاص همکارم من، بودن عاشق و فاسد خاطر به -

 !کردمنمی باور رو میشنیدم که چیزی نیافتم، پس تا زدم دیوار به دستی شوکه

 .... !آساهی... عاشق... تو -

 شدت از آورد، بیرون رو کوچیکی ردیاب چیپ و کرد فرو امشونه توی رو چاقو یهو

 .نکرد ایتوجه که کشیدم جیغی درد

 .گرفت روبروم و آورد در کوچکی مدارک کیف و کرد جیبش توی دست بعدش

 چند هر هست؛ فیلیپن به باری کشتی بلیط و دالر هزار پاسپورت، کیف این تو -

 .بری باید قاچاقی

 .آورد در رو ماشینی سوویچ جیبش یکی اون از

 .دنبالت دمیا یکی جا،اون رسیدی وقتی -

 .گذاشت دستم روی رو سوویچ و کرد باز و گرفت دستش توی رو دستم کف

 رانندگی کافی فقط زدم، رو اسکله مکانی موقعیت ماشین یابآدرس سیستم روی -

 .کنی

 دستش توی رو هامشونه محکم. بود سخت برام کارها این هضم کردم، نگاهش شوکه

 .داد گردنم روی زخم به فشاری و گرفت

 !شه مشکوک بهمون االنه شاهکار بیا، خودت به -

 .اومدم خودم به کمی که زد صورتم توی محکمی سیلی بودم، شوکه هنوز

 چی؟... تو -
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 و گذاشت ستون طرف دو رو هاشدست وایستاد، سنگی ستون روبروی و خندید

 .کوبید ستون توی رو سرش محکم

 رو سرش دوم بار برای میشل و کشیدم آرومی جیغ پیشونیش روی شکاف دیدن با

 .کوبید

 :کشید فریاد و آورد صورتش جلوی رو دستش که رفتم سمتش به نگران

 .برو -

 پس کنم،می کارچی دارم که بفهمم و بده یاری مغزم که کشید طول ثانیه چند

 .دویدم سریع و کردم ریزی تشکر

 .پیچید گوشم توی میشل صدای بشم دور کهاین از قبل

 .نبود من برای خوبی شوق*مع بگو بهش -

 .دویدم ماشین پای تا فقط کنم، آنالیز رو هاشحرف تا برنگشتم

 ... .بود العاده فوق داشتم که آزادی حس

 ... داره برگشت هاییرفتن یه

 ناراحت میره وقتی برق مثل میاد، دیگه روز یک تا که پاییزی مثل ها،فصل مثل

 !ماه مثل خورشید، مثل روز، مثل شب، مثل! میاد که مطمئی ولی لحظه، اون میشی

 وقتی سیاست،بی پیله، شیلهبی کرد، نرفتن برای رو تالشش یهمه همیشه آساهی

 وقت هیچ. باشه گنگ که نبود درونش پستویی هیچ کردممی نگاه هاشچشم به

 !باشه کرده پنهان سیاهی هاشخنده پس در نکنه که نترسیدم

 پیله شیلهبی و صادق هایآدم چون گردند،برنمی دیگه برن وقتی هاآدم جوراین اما

 روزها اون تمام میرند وقتی اما بذارند، سرت منت تونندنمی چون ندارند، سیاست
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 اما دونید؛می قدر کنید،می درک تازه میشه؛ مرور ثانیه به ثانیه هاتونچشم جلوی

 .رفته دیگه اون

 !بوده من نگران هم رفتنش از قبل حتی آساهی

 زنده و آزاد اون خاطر به هنوز است آغشته خونش به هامدست حالی در جااین من و

 .هستم

 الی شدم، سوار قاچاقی رسیدم، اسکله به باالخره تا کشید طول قدرچه دونمنمی

 .کردم مخفی رو خودم موز هایکارتن

 همون داشتم ردن*خو برای که چیزی تنها و کشیدم گشنگی کشیدم، حقارت

 .بود هاموز

 که آزادی از باید! کردممی زندگی دوباره باید بذارم، سر پشت رو گذشته خواستممی

 مرور خودم با بارها و بارها پس بردممی رو استفاده نهایت بود کرده هدیه بهم آساهی

 .کردم

 .آکینا تونیمی تو هات،دست تو آینده سرته، توی گذشته -

 برای ساعت یک حداقل و برم دشتی به فیلیپن به رسیدن محض به داشتم دوست

 .بزنم فریاد خودم، کردن خالی

. ایستاد و انداخت دریا توی رو لنگر کشتی باالخره که گذشت روز چند دونمنمی

 :پرسید ژاپنی به و کرد باز رو کانتینر در پیرمردی ساعت یک از کمتر شاید

 وای؟ آناتا آکینا، -

 (هستی تو آکینا،) 

 :گفت و گرفت سمتم به دستی. دادم تکون آره ینشانه به سری مضطرب

 .کیته تو شی تا وا -
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 .(بیا من با) 

 .رفتم سمتش به خوب اما کشیدم؛می خجالت خودم تن بوی از شدم، بلند

 .برد ماشینی سمت به کشونکشون و گرفت دستش توی رو دستم

 .نشستم حرفی بدون هم من. بشینم که کرد اشاره و کرد باز برام رو عقب در

 به بود، کلفت )*(سیبو شرجی هوای برای زیادی بلندم آستین بلیز و بودم خسته

 :گفتم و انداختم نگاهی پیرمرد

 دیکامیسو؟ گا کوتو سوکورو او ایکون وا آناتا -

 (کنی؟ روشن رو کولر میشه) 

 تنم تمام گرما شدت از کرد، روشن رو کولر و بست رو هاپنجره و داد تکون سری

 روی زخم اون بر عالوه شدم، زده گرما کردممی حس هم یکم و بود کرده عرق

 !کردمی درد هم امشونه

 .افتاد هم روی هامچشم که شد رد اندازدست چندتا روی از دونمنمی

 که بودم رسیده جایی به انگاری کردم، باز رو چشمم امشونه به دستی هاییتکون با

 .بود کرده محیا برام میشل

. کرد نمایی خود هامچشم جلوی بانمکی چوبی ایکلبه انداختم، اطراف به نگاهی

 بدون و شدم پیاده ذوق با. انداختمی ایران شمال هایخونه یاد رو من اندازه ازبیش

 .رفتم کلبه داخل به پیرمرد به توجه

 قالی به لیمویی هایپرده از رو نگاهم! بود عشق از پر انگاری بودنش کوچک وجود با

 .انداختم مبل روی رو خودم ذوق پر و انداختم سالن وسط کوچیک

... 

 فیلیپین در بندری شهری: سیبو
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 .بود شیرین قدرچه آزادی که وای

 پشت که اتاقی در به و کرد روشن رو اتاق یگوشه یپنکه و اومد داخل به پیرمرد

 .کرد اشاره بود، سرش

 رو اتاق فضای بیشتر که داشت بزرگی یدونفره تخت و رفتم اتاق به سرش پشت

 .بود گرفته

 .کرد اشاره هاشلباس به و کرد باز رو تخت زیر هایکشو پیرمرد

 استشمام با اما دویدم دنبالش به گذاشت، تنهام حرفبی که دادم تکون براش سری

 .گشتم حموم دنبال و شدم بیخیالش تنم بوی

 کنارش دقیقاً که خورد چشمم به بهداشتی سرویس کردم باز که ایدیگه اتاق در

 .داشت وجود قدیمی فلزی دوش

 حرفبی پس بود شده نصیبم که بود زندگی بهترین فعال این نداشتم، ایچاره

 .رفتم دوش زیر و آوردم در رو هاملباس

 هاتالتهاب کردن خاموش برای گزینه بهترین خنک آب دوش بود، گرم هوا بس از

 .بود درونیم

 .موندم خیره تنم به و ایستادم کلبه قدی یآیینه جلوی چسبدل دوش یک از بعد

 .زدمی چشم توی جایگزینم پوست فقط و نبود باز دیگه تقریباً هامزخم

 اشتباهات بهم زخم این کردم، نوازش رو زخم جای و کشیدم دست صورتم به

 .دادمی نشون رو زندگیم

 .بستم گریه و جیغ با همراه رو امشونه روی زخم پزشکی بخیه یمنگنه با

 از پوشیدم، رو رنگی سفید پیراهن کشو توی از و کشیدم آهی ساعت، نیم از بعد

 .اومد خوشم خیلی اشکردهپف دامن
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 بود، اومده جوش قبل از و بودم گذاشته روش آبی از پر کتری که گاز یشعله زیر

 .کردم خاموش

 سبز چای کردم پیدا که چیزی تنها اما گشتم، چای یا قهوه دنبال به هاکابینت توی

 .بود بهتر هیچی از چند هر. بود

 .دادم بهش تکونی و کردم فرو آب از پر فنجون داخل رو سبز چای یکیسه

 کلبه پشت یدریاچه به نگاهم دادم تکون کمی رو آشپزخونه یپرده که حالی در

 .کردم جاجابه کامل رو پرده زیبایی همه این از متعجب. برخورد

 .ببینم دور از رو مرد یه تونستممی اما بودم دور خیلی

 .رفتم دریاچه سمت به و خارج خونه از و پوشیدم دمپایی سریع

 جلو به تندم هایقدم با من و بود دستم توی هنوز سبز چای حاوی داغ فنجون

 .رفتممی

 توی رنگش خرمایی موهای و داشت ایمردونه پهن هایشونه رسیدم، بهش تقریبا

 .درخشیدمی نور

 یعنی کیه؟ مرد این کردممی فکر خودم با موندم، خیره سفیدش شلوار و کت به

 فرستاده؟ رو اون میشل

 صداش نامطمئنم پیچید، مشامم توی نعناع آشنای بوی و شدم نزدیک بهش کمی

 .کردم

 ...!آقا ببخشید -

 .لرزیدم خودم به من و پیچید گوشم توی اشخنده صدای

 .بودند افتاده کار از استرس شدت از مغزم هایسلول کردممی حس
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 ترشح مغزم توی دوپامین و توسین اکسی ثانیه از کسری در و برگشت سمتم به

 !ریخت هُوری یهو دلم کرد،

 یه آدم قلب یعنی! کنندمی صداش pvc و و هست شده ثابت علمی نظر از این و

 دست آدم به حس این و کنهمی جبران بعدی ضربان تو و اندازهمی جا رو ضربان

 !ایستاده ذوق و هیجان شدت از لحظه یه قلبم که انگار دهمی

 ضربان پی رو حواسم و ندادم اهمیت شدنش خورد صدای به. افتاد دستم از فنجون

 :گفت نگران که رفتم جلو به شکسته هایتکه به توجهبی. دادم قلبم

 ... !باش مراقب -

 واقعیت؟ یا خوابه این دونستمنمی کردم، پرت سمتش به رو خودم

 خواستممی فقط و بودم مونده دور امخونه از که بود وقت خیلی من بود، که چی هر

 .بکشم نفس دیگه بار یک تنش عطر با

 رو موقعیت تا کشید طول و کردم خفه لباسش ییقه بین رو خودم ایدقیقه چند

 .کنم آنالیز

 خنده با آوردم، بیرون شلوار داخل از و گرفتم دستم توی رو بلیزش شوکه و سریع

 :گفت

 شده؟ تنگ برام دلت قدراین -

 که نکشید طول بیشتر ثانیه چند گشتم، چاقو جای دنبال به و دادم باال رو بلیزش

 .دادم هلش عقب به و کشیدم روش دستی کردم، پیدا رو زخم

 !من خدا وای! بود زنده آساهی

 !کردمنمی باور و دیدممی که چیزی چرخیدم، بار چند خودم دور خنده و گریه با

 :گفت و کرد شلوارش داخل رو بلیزش زدم، زل خندونش یچهره به
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 !بودی عشقمون یدریچه دنبال -

 .گرفتم خودم از نیشگونی

 نه؟ مگه بینم،می خواب دارم -

 :گفت خنده با و کشید موهاش الی دستی

 کردم؟ تغییر موهام رنگ کردن عوض از بعد قدراین یعنی -

 :گفت و کرد اشاره بود، راستش سمت چشم کنار که من چنگ جای به

 !عشقمونه تلفات از یکی هم این بیا -

 .افتاد راه کلبه سمت به و انداخت امشونه دور رو دستش و اومد سمتم به

 .کن استراحت یکم پس ایخسته خیلی حتماً عزیزم -

 که شوهری که شد،نمی باورم موندم، خیره جذابش رخ نیم به و نگفتم هیچی

 !بود زنده کشتمش،

 .بودم زده زل آساهی به هنوز. نشستم مبل روی شوکه شدیم، کلبه وارد هم با

 یجعبه کابینت توی از. کرد خودنمایی برام عضالنیش بازوهای و آورد در رو کتش

 هاشچشم به دستش یجعبه به تفاوتبی. اومد سمتم به و برداشت اولیه هایکمک

 .موندم خیره

 بودم نفهمیده حتی بود، خون از پر که کرد اشاره پام غل*ب به و نشست پام جلوی

 .شدم زخمی فنجون هایتکه با

 :گفت غمگین و زد لبخند بردم، موهاش الی دستی

 .بود شده تنگ برات دلم قدرچه -
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 بگم؟ چی دونستمنمی بودم، شده الل

 .کردممی نگاهش ساکن فقط هنوز من و شد پام زخم عفونی ضد مشغول

 :گفت و خندید که کشیدم، هاشمژه رو دستی باراین

 !بهار گل بکنم رو کارم بذار نکن، شیطونی -

 :گفت و زد زخم روی یسه*بو سپس و زد زخمی چسب

 .کنم قبر نبش رو گذشته ندارم دوست اما داری سوال خیلی دونممی -

 .کشیدم جیغی و گرفت فرا رو صورتم هاماشک

 ....متأسفم من -

 .کرد نگاهم غمگین

 !مونهمی کشنده سم مثل هم برای تو و من وجود -

 .زدیم صدمه بهم اوقات بیشتر ما گفتمی راست دادم، تکون رو سرم گریه با

 قلبم بیشتر یعنی نکردم، حس زیادی درد کردی، فرو شکمم توی رو چاقو وقتی -

 !ریخت فرو

 :گفتم کنان هقهق

 ....خواستمنمی.... من.. ببخشید -

 :گفت و کرد پاک رو هاماشک

 زنده رو من دختر اون موندم، زنده میشل و دکتر کمک با واقعاً آکینا، مردم من -

 .داد کشیدن نفس یاجازه بهم و کرد

 ؟....بطه*را... باهم.... میشل و تو -
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 خنده با و کوبید پیشونیم توی اشاشاره انگشت با و کنم تموم رو حرفم نگذاشت

 :گفت

 کارچی جااین االن داشتم، حس میشل به ذره یک من اگه خنگ یدختره -

 کردم؟می

 کرد؟می کمکت چرا پس -

 :گفت و کرد خودش به ایاشاره

 .کرد نت*خیا هاپلیس به من خاطر به و شد عاشقم جذابم بس از معلومه خوب -

 .کشیدم آهی

 داشتی؟ خبر من جاسوسی از دوسال اون تو یعنی -

 :گفت و کرد اخمی یادآوریش با

 .داد خبر بهم و فهمید رو موضوع اون یواشکی موقع همون هم میشل نه، -

 مردی؟ تو کننمی فکر همه چرا -

 .انداخت باال ابرویی

 و شدی ماشین سوار تو کهاین محض به واقع در کرد، بازسازی رو من مرگ میشل -

 تا بود کرده تزریق دارویی بهم و بود اومده میشل بعدش ساعت نیم کردی، فرار

 .جسدم یک فقط من کنند فکر همه و بشه کند قلبم ضربان

 :داد ادامه و زد لبخندی

 هم بعدش کنه، تزریق آدرنالین بهم که بوده داده پول یکی به سردخونه توی و -

 !بود کرده عوض دیگه بدبخت یه با رو من جسد

 مردی؟ واقعاً االن تو یعنی -
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 :گفت کوتاهی مکث از بعد و کرد ایخنده

 ... .آره اسناد طبق واقع در -

 یادآوری با. بودم دیده هافیلم توی رو چیزها این یعنی کنم، باور تونستمنمی

 :گفتم شرمنده ایکس یمحوله

 .ببخشید دادم، لو ایکس به راجع رو چیز همه من -

 :گفت آشکار غم با و کشید صورتم روی دستی

 هم کنار خانواده یه فقط خواممی کنی، زندگی هاملکه مثل که دارم پول قدریاین -

 ...کنم خالصت هازخم این شر از خواممی کار اولین بسازیم،

 :گفتم و انداختم نگاهی بهش

 شده؟ تحمل قابل غیر برات صورتم -

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 .هستم تو عاشق جوره همه من -

 .کردم زمزمه و زدم دستش به ایسه*بو

 .ببرمش بین از خوامنمی و بود تو به خیانتم تاوان سوختگی جای این -

 .برد بین از رو بینمون یفاصله و زد لبخندی

 مثل رازآلوده؛ زیبایى احساس معنیش که یوگن، اسم به هست اصطالحی ژاپنی تو -

 یوگن. میاد بیرون ابر پشت از ماه یهو و کنیمی نگاه آسمون به وقتی احساست

 !روحه بودن زنده تعریف

 :گفت و کشید هامپلک روی دستی
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 .کنیمی زنده رو من روح هم تو -

 :گفتم و خندیدم

 شدی؟ باز زبون قدراین حاال تا کی از تو -

 .کردمی درمان رو تنم هایزخم تمام هاشخنده صدای خندیدم، دو هر

 !عاشقمه همیشه مثل و نشسته کنارم ام گمشده ینیمه شد،نمی باورم هنوز

 تلفن یباجه کنار بار اولین که افتادممی روزی یاد کردممی نگاه بهش بیشتر چی هر

 پسرهای به شبیه قرمز اژدهای از پر جین کت اون با دیدمش، اممدرسه روبروی

 !بود شده خرکله

 برای دلم که بود باری اولین جااون. کردمی نگاهم خیره و جویدمی آدامس

 .نمیره یادم وقت هیچ گوشم کنار همکالسیم یجمله. لرزید هاشچشم

 .کان یو نو یی کُو -

 اولین محض به که بود ایالـعاده فوق احساس همون این بود، دختراون با حق آره

 .دادمی دست بهت بشی عاشقش روزی یه قراره که کسی با مالقات

 با هاشب کهاین دلیل یعنی شد، من ایکیگای به تبدیل آساهی که بود روز اون از

 .میشم بیدار خواب از ذوق با هاصبح و خوابممی لبخند

 داشت برم زمین روی از شیطنت با. کرد بلندم مبل روی از و گرفت رو دستم آساهی

 .شد خارج کلبه از به و

 میکنی؟ کارچی دیوونه، -

 خوادمی زدم،می حدس. شد آب داخل و دوید دریاچه سمت به تندتند شیطنت با

 !کنه پرتم آب توی
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 :گفتم وارانهالتماس و خنده با

 !من جون نکن پرتم -

 .کرد پرتم آب عمق تو ثانیه از کسری در و چرخید آب توی

 :گفت و کرد دراز برام زبونی کردم، نگاهش کنان سرفه اومدم که آب سطح به

 ...رو من نزنی چاقو با باشی تو تا -

 .شد خیس تنش تمام که پاچیدم، آب روش یهویی خیلی و خندیدم شرمنده

 چرا هامگوش دونمنمی کرد؟نمی باور رو دیدمی که چیزی هامچشم چرا دونمنمی

 !دونستمی الکی رو شنیدمی که چیزی

 بازی آب مشغول جااین بهم، زدنضربه و نت*خیا همه این از بعد کهاین هضم

 .بود سخت مغزم برای بودیم؛

 ستقشنگی جرم عاشقی

 نزن دار مرا

 تو عاشق امشده

 نزن جار مرا عشق

 عاشق دل راز از که ای

 خبری با من

 مرا پنهان عشق

 .نزن انکار تهمت
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 صوتی و متنی کتاب دیجیتال انتشارات نویسندگان کافه

 

به  ،اگر تصمیم دارید کتابتان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع کنید و آن را به چاپ برسانید

 مجموعه کافه نویسندگان بپیوندید

 

 رایگان راهنمایی و نظارت و نقد✅

 اثر یک نگارش ابتدای از و دهد می یاری شما به مطلوب اثری نگارش راستای در نویسندگان کافه

 می شما و شود می نقد رایگان طور به ما انجمن در شما اثر.بود خواهد شما همراه آن انتهای تا

 سطح صورت این به و کنید اصالح هارا ایراد و کنید ویرایش را اثرتان خود، نقد از کمک با توانید

 .باشید داشته چاپ برای بیشتری شانس و ببرید باال را اثرتان
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 رایگان ویراستاری✅

 نکات و نگارشی عالئم رعایت و شود می ویرایش نگارشی نظر از رایگان صورت به شما اثر

 .شود می محسوب مثبت امتیاز یک شما برای ویراستاری

 کافه نویسندگی انجمن در رایگان صورت به آنالین آموزشی های کارگاه و ورکشاپ برگزاری ✅

 نویسندگان

 کنید شرکت متنوع های سرفصل با آموزشی های کارگاه در رایگان کامال صورت به توانید می شما

 نویسندگان کافه انجمن در و کنید شروع 0 از حتی توانید می شما است، آزاد عموم برای شرکت و

 .برسانید چاپ به را اثرتان و ببینید آموزش

 رایگان های مشاوره✅

 خواهیم مشاوره شما به رایگان صورت به آن تولید و چاپ تا کتاب نگارش از مراحل تمام برای ما

 .بگیرید خود اثر از را نتیجه بهترین کرد خواهیم سعی مشاوره با ما. داد

 

 !شد نخواهید دلسرد هرگز نویسندگان کافه در✅

 دیجیتال صورت به اصلی سایت در رسمی صورت به شما کتاب نشود، تایید چاپ جهت شما اثر اگر

 را خودتان توافقی قیمت با فروشی ی نسخه توانید می که است این خوب خبر. شد خواهد منتشر

 .کنید کنترل را خود اثر فروش آسانی به و دهید انتشار نویسندگان کافه اینترنتی فروشگاه در هم

 

 .ندارید کاغذ باالی ی هزینه پرداخت به نیازی✅

 انتشار کنار در ما اما است گزینه بهترین الکترونیک انتشار چاپ، و کاغذ باالی ی هزینه به توجه با

 .داشت خواهیم عزیزان شما برای هم رایگان چاپ الکترونیک،

 به که انتشاراتی که چرا کنید، بیرون سرتان از را کنید خرج کتاب چاپ برای خودتان که آن فکر

 در ها کتاب آوری جمع و آثار نرسیدن فروش به منجر کنند می چاپ را اثری نویسنده ی هزینه
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 تمام شما نفع به چیز همه کنیم می سعی راهنمایی و مشاوره با ما شود، می زیان و ضرر و انباری

 .کرد نخواهید ریسکی نویسندگان کافه در و شود

 

 اطمینان و اعتماد✅

 انجمن است، امانت ما دست سپارید می ما به را اثری اگر و باشد می محفوظ ما انجمن در شما اثر

 داشته توجه. کند می رعایت را آنان و گذارد می احترام نویسنده حقوق تمامی به نویسندگان کافه

 خوشبختانه اما نیستند کم نیز ادبی سارقان که نکنند استفاده سو شما آثار از سودجویان که باشید

 چاپ خودتان اسم با تا بسپارید ما دست به راحت خیال با را اثرتان توانید می نویسندگان کافه در

 .شود منتشر یا

 

 اسالمی ارشاد وزارت فرهنگ از رسمی مجوز✅

 اسالمی ارشاد وزارت نظر زیر و قانونی صورت به نویسندگان کافه مجموعه های فعالیت تمامی

 .گیرد می صورت

 

 !بگیرید استعالم توانید می✅

 ها، نماد روی بر کلیک با توانید می صفحه پایین قسمت فروشگاه، و سایت اصلی ی صفحه در

 .کنید مشاهده هارا مجوز بودن معتبر استعالم

 

 ناشران بهترین با داد قرار✅

 ما. ایم بسته داد قرار شما آثار رایگان چاپ جهت کشور های ترین معتبر و ناشران بهترین با ما

 ثمر به و نتیجه بهترین راستای در و کنیم می ارسال ها انتشاراتی برای چاپ جهت را آثارتان

 .بود خواهیم شما همراه هایتان تالش رساندن
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 که کنیم می انتخاب چاپ جهت را انتشاراتی شناخت طبق محتوا، و ژانر و اثر نوع به توجه با ما✅

 های رمان بیشتر انتشارات یک مثال برای باشید، داشته بیشتری شانس شده ذکر موارد به توجه با

 .کنیم می ارسال انتشارات آن به را اثرتان بود اجتماعی شما اثر اگر کند، می چاپ اجتماعی

 

 

 ها زمینه تمام در چاپ و نویسندگی✅

 ادبی، علمی های کتاب بلکه نیست شعر و دلنوشته رمان به محدود ما نویسندگی انجمن فعالیت

... و کودکان های داستان زندگینامه، نویسی، خاطره سفرنامه، خودیار، داستانی، روانشناسی، دینی،

 .دارد فعالیت کتاب و نویسندگی های زمینه تمامی

 

 " هایتان تالش رساندن ثمر به برای گزینه بهترین نویسندگان کافه"

 

 .دهد می انتشار را نویسندگان آثار قانونی طور به نویسندگان کافه

 ما با صوتی، یا متنی صورت به نویسندگان کافه مجموعه در اثر گونه هر انتشار به تمایل صورت در

 .باشید ارتباط در

 شود منتشر الزم های بررسی از پس کنیدتا ارسال پشتییبان ایمیل به را خود اثر توانید می شما

 

 /https://forum.cafewriters.xyzانجمن:  

 /https://www.cafewriters.xyzوبسایت:     

https://forum.cafewriters.xyz/
https://www.cafewriters.xyz/
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