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 عنوان: زندگی دو وجهی 

 فانتزی، جناییر: ژان 

    :سوما غفارینویسنده 

 

  :ملیکا مومنیطراح 

 ریحانه حسنی ویراستار: ملیکا مؤمنی و 

 ناظر: صبا ترنجی 

  :ملیکا مومنیکپیست 

 

 سته بندی: رماند 

اش، در پس آن چهاردیواری همیشه ساده رفت زندگی سادههینا دختریست که گمان می

شود، او ی جدیدی که به رویش باز میشود و صفحهی دفتر عوض میبماند، اما یک روز صفحه

برد؛ گردابی از نوع نفرت و جنون! گردابی از نوع غم و اندوه! او را به را در گردابی فرو می

کند، اما افسوس که او این جنگ را بلد نیست! حال او مانده و راهی که گذار میجنگ با خود وا

داند پایانش کجاست و یک سنگ در دست او؛ سنگی که شاید سرآغاز همه چیز باشد، اما نمی

 !پایان هیچ چیز نیست
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 :مقدمه

 رویشان خون پررنگ رد که دستانی. گناهان بی از گرفت جان رحمانهبی که دستانی شوم؛می خیره خودم دستان به گاهی

 ستهخ. باشد تپیده واقعاً زمان آن در دارم شک که قلبی. گذارممی قلبم روی را دستم. شودنمی پاک ایشوینده هیچ با و جاریست

 ؟هستم هیووال من مانده، باقی سوال یک فقط. بکنم جا از را سنگی قلب این و کنم تکه تکه را خودم دارم دوست. خودم از شدم

 است؟ وجهی دو زندگی این از رهایی برای راهی اصالً بخورد؟ هم به خودم از حالم باید کنم؟ نابود را خودم باید حال

 

*** 

 

 و شکندمی که مدادی نوک! خط فقط! خط! خط. زیگزاگ هایخط منحنی، یک و صاف خط یک دیگر، خط یک خط، یک

 پوستم هک آتشینی گرمای دهد،نمی کفاف دیگر که کنی پاک شود،می سیاه که سفیدی یصفحه گذارد،می جای بر که خاکستری

 دادم نوک شکستن با! دهدمی زینت را ابروانم که اخمی نهایت در و شوندمی سرازیر امپیشانی از که عرقی هایقطره سوزاند،می را

 دو و دهنیاور تاب گرما برابر در. خورد چینی رنگم صورتی دامن. شدم بلند صندلی روی از و کشیده عمیق نفسی. ندادم ادامه دیگر

  .بستم اسبی دم دستم، مچ دور کش با نیز را رنگم خرمایی بلند موهای. کردم باز را سفیدم پیراهن هایدکمه از عدد

 ییهسا زیر در درختان این اینکه با. شدند سبز سر یکشیده فلک به سر درختان اندازم چشم اولین. انداختم نگاهی اطرافم به

 این قدرت از بیشتر قدرتش کند،می خودنمایی آسمان کنج در که خورشیدی باز ولی هستند، کردنم خفه حال در خود

 !است محال دیگر گرما همه این. هستیم آتش هایشعله درون گویا. هاستسایه

 به چشمم. شدم ساختمان پشت حیاط وارد ساختمان، کنار سبز سر محیط از و گذاشتم سرد زمین روی بر را ام برهنه پاهای

 یعنی باشند؛ من سال و سن هم شاید هابعضی و هستند کوچک هایبچه اغلب،. کنندمی بازی حیاط درون که افتاد هاییبچه

 به نگاهم. دارند قرار درختان جایگاه عنوان به چمن هاییقسمت حیاط، اطراف در و بود سنگی حیاط یمحوطه. ساله شانزده

 داشت که خورد، سُر( شودمی استفاده چان پسوند از خود از ترکوچک افراد به گذاشتن احترام برای ژاپن در) چان سوباکی سمت

 ار رنگش آبی چشمان چان سوباکی. خوردندمی تاب پشتش در بلندش، رنگ ایسرمه موهای که دویدمی چنان. آمدمی سمتم به

 :گفت و دوخت ایمقهوه چشمان در

 بودی؟ کجا( شودمی استفاده سان پسوند از خود از بزرگتر افراد به گذاشتن احترام برای ژاپن در) سان هینا -

 .دادم نشانش حوصلگیبی با را دستم درون نقاشی دفتر

 .کشیدممی نقاشی داشتم -

 رسیدی؟ هم جایی به -

 :گفتم و دادم تکان نفی ینشانه به سری
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 .شدن سیاه جاها بعضی و شکست مداد نوک چون نه، -

 .داد نشانم را اشزده هیجان و خوشحال چشمان و گرفت را دستم سوباکی

 .بدم نشونت چیزی یه بریم بیا -

 احاطه کمرنگ سبز دیوارهای توسط که شدیم، بزرگ سالن یک وارد در از. برد ساختمان سمت به مرا و کشید را دستم سپس

 در زمی یک و است مستطیلی چیدمانشان که شد،می دیده سبز هایکوسن با رنگ سفید هایمبل سالن، این وسط در. بود شده

 و دارد قرار سالن طرف آن در دیگر در یک ما، روبروی. کندمی له رحمانهبی را زیرش سفید فرش که میزی دارد؛ قرار هامبل وسط

 من به لطافت حس اند،شده چیده سالن جایِ جای در که اطراف هایگل بوی. شودمی ختم راهرو به سالن، راست و چپ سمت

 و چپ سمت به راهرو دو از یافته تشکیل دوم یطبقه. رفتیم دوم یطبقه به در کنار هایپله از سوباکی دنبال به. کردند منتقل

 و بیست یشماره در چان سوباکی و شده چپ سمت راهروی وارد. بود طبقه ورودی رویروبه در دیگر، یپله راه یک و راست

 .شدیم رنگ سفید دیوارهای با اتاقی وارد. کرد باز را چهار

 رنگِ نارنجی هایگل با سفید فرش نرمی رفتن، جلوتر قدم چند از پس و گذاشتم کف ایقهوه پارکت روی بر را امبرهنه پاهای

 نگاهی. گذشتم چپ در رنگ، همین با دیگر تخت دو و راست در رنگ، آبی ینفرهتک تخت دو مابین از. شد حس پایم، زیر

 میز. انداختم بودند، شده پوشیده رنگ، نارنجی هایپرده توسط که هاییپنجره و اتاق، انتهای در سرویس و حمام در به اجمالی

 مدک در. کردم نگاه بود، ایستاده در کنار کمد جلوی که سوباکی به و برگشتم اهمیتبی. خورد چشمم به پنجره کنار سفید آرایش

 .بروم کنارش که کرد اشاره و نشست هاتخت از یک روی. آورد بیرون درونش از را لپتاپ و گشود را

 اششارها انگشت با هایش،ایمیل کردن باز از بعد و کرد روشن را لپتاپ سوباکی. ایستادم کنارش و رفته و کرده تبعیت حرفش از

 :گفت لبخندزنان و کرد اشاره لپتاپ یصفحه به

 .بخون رو ایمیل اولین -

 .کردم نگاه لپتاپ یصفحه به

 .خواندم رسایی صدای با بود، میزوکی اسم به پسری طرف از که را ایمیل اولین

 .نبیرو بریم هم با شممی خوشحال. بشیم آشنا بیشتر دارم دوست منم که شدم، متوجه و کردم فکر حرفت به چان سوباکی -

 منتظر صبرانهبی. زدندمی فریاد را شوق و شور چشمانش. کردم نگاه بود، باز بناگوش تا نیشش که سوباکی به پوکری حالت با

 !هک واقعاً دهد؟ نشانم آید،می خوشش او از که پسری طرف از ایمیلی تا کشانده اینجا تا مرا راه همه این. بود من جانب از واکنشی

 واه در را پایم که درحالی و انداختم پا روی پا. نشستم کنارش. کرد عبور ام تنفسی مجرای از هوا کشیدم، که عمیقی نفس با

 روی بر اخمی سوباکی. دادم نشان بیخیال ماجرا این به نسبت را خود و گرفته بازی به را موهایم انگشتانم با دادم،می تکان

 .داد نشانم صدایش لحن از را بودنش ناراضی بود، کرده آویزان را اش لوچه و ب*ل که درحالی و نشاند ابروانش
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 ننشو واکنشی هیچ تو بعد اومده، پیش برام بزرگی چیز همچین دوستتم که منی مثال. نباش اهمیتبی اینقدر سان هینا -

 !دینمی

 دفعه این. رسید آسمان گوش به صدایش که زدم ایقهقهه. جاخورده حسابی واکنشم این از است معلوم. دوختم او به را نگاهم

 .کرد نازک را صدایش و داد تشکیل حصاری بازویم دور دستانش با سوباکی. کردمی نگاهم پوکر که بود سوباکی

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

 :گفتم و انداختم باال را هایمشانه

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

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

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

 دندان دلبخن زده ذوق کنم، کمکش خواهممی دید وقتی سوباکی. گرفتم خود به متفکری حالت و گذاشتم امپیشانی زیر را دستم

 دیدن با. بخرد جایزه برایشان خواهدمی مامانشان که بود، هاییبچه همچون اشچهره. کردم نگاهش چشم یگوشه با. زد نمایی

 .بردممی ت*لذ سوباکی دادن حرص از نوعی به. خندیدممی و گذاشته شکم روی دست. شد هایمب*ل مهمان خنده اشچهره

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

 کجا؟ -

 :گفت و رفت ایغره چشم سوباکی

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

 .انداختم باال را هایمشانه

 !راحتی طور هر -

 هچ ولی. بود شده متعجب بودم؛ کرده محلیبی اینطور اینکه از. شدم رد سوباکی متعجب چشمان مقابل از و شده بلند سپس

 که رآنطو ولی نبودم؛ کردند،می فکر دیگران که گیرگوشه فردی حتی و مغرور و سرد اینکه با! است همین رفتارم کرد؟ شودمی

 .دادمنمی نشان اتفاقات به نسبت پیگیر و زده ذوق را خود باید،

 اهل. ودشمی بسته نیشش بودن، غمگین صورت در و باز نیشش باشد، شاد اگر. ماندمی شفاف ایآینه چون من، برعکس سوباکی

 حال، عین در و شودمی شاد هادل حضورش با که کسی دلسوز؛ و مهربان دختری. است دیگران با گذرانی وقت و تفریح و شادی

 !من برای خوب دوست یک

 .شدم خیره سوباکی یچهره به و برگشته رسیدم، در به وقتی

 .سینما یا پارک برین عصر فردا -
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 فتمر باال هاپله از. شد گوشم سمفونی سوباکی گفتن مرسی صدای شدن، خارج از قبل. شدم خارج اتاق از و کرده باز را در سپس

 کتاب و ننشست سکوت در زیرا داشتم؛ دوستش بسیار پرورشگاه این در که جایی بود؛ کتابخانه مقصدم. برسم سوم یطبقه به تا

 دنش ور غوطه. بود بخش آرامش برایم یافت،می تشکیل خواننده و نویسنده ذهن در که جدید، دنیای یک به شدن وارد و خواندن

 و دارد فراز نه که موسیقی یک به دادن گوش. کشیدم آهی. کنم فراموش را خود یکنواخت زندگی شدمی باعث ماجرایی درون

 !بود طورهمین دقیقا نیز من زندگی و است، کننده خسته فرود،

. خورد میتسوبا به چشمم که گرفتم، پیش در را کتابخانه راه. کردم باریک راهرویی با همگام را هایمقدم ها،پله اتمام از بعد

 کاله. آمد اینجا به میتسوبا و باختند را خود جان تصادف اثر در مادرش و پدر قبل، سال که بود ساله ده دختر یک میتسوبا

 عروسک. دادندمی جلوه زنبور مانند را او سیاهش، شلوار و رنگ زرد لباس و بود گذاشته سرش روی به کج را رنگش صورتی

 او قد هم تا زدم زانو زمین روی رسید، نزدم به که وقتی. آمدمی سمتم به داشت و گرفته ش*آغو در را رنگش ایقهوه خرسی

 :گفتم و زده رویش به لبخندی. نشاندم بازوهایش روی را دستانم. شوم

 ری؟می کجا میتسوبا -

 .داره کارت کنم فکر گشت،می دنبالت سان جیُوبا سان، هینا -

 این پیشرفت برای کاری هر. ما به نسبت مهربان ولی دقیق جدی، ،منظم العاده فوق زنی پرورشگاه؛ این مدیر یعنی جیوبا میازاوا

 !کردمنمی درک را کارش این معنای که من و دادمی انجام اینجا در رفاه و امنیت برقراری و پرورشگاه

 هک شده چه حال، و گیردنمی مرا سراغ باریک سالی باشد؟ داشته من با توانستمی کاری چه سان جیوبا که بودم شده کنجکاو

 .دادم قرار خود مخاطب را میتسوبا و کشیده عمیق نفسی کرده؟ عبور ذهنش از خاطرم

 .برو تو عزیزم، باشه -

 هب نسبت خوبی حس چرا دانمنمی. شدم بلند. رفت دوان دوان و شده رد کنارم از و پاشید رویم به گانه بچه لبخندی میتسوبا

. داشتم سان جیوبا دیدن از که ،بود اینگرانی و ترس حس از گرفته نشأت بد، حس این شاید دانمنمی. نداشتم سان جیوبا با دیدار

 خبر خود و زده سر من از خطایی نکند که اندیشیدم خود با. بگوید من به خواهدمی چیزی چه اینکه خاطر به نگرانی و ترس

 ندارم؟

 ملب کنج پوزخندی. برداشتم گام هاپله سمت به و کرده هم قفل سرم پشت را دستانم. بردم باال را دستانم و کشیدم هوفی

 .کرد جاخوش

 !هینا بدیا نشون بزرگ رو چیز همه بلدی خوب -

 .کردم ایخنده تک

 !خنکه چه! آه -
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. ودندب ساختمان یگوشه به گوشه در شده نصب کولرهای خنکی، این عامل و بود ترخنک بیرون به نسبت پرورشگاه داخل هوای

 رد که چرا بروم؛ حیاط به بودم مجبور کشیدن نقاشی خاطر به ولی بردم،می سر به پرورشگاه داخل در اصوال گرم، اوقات این در

 .بکشم نقاشی توانستممی بهتر باز محیط

 و شدم چپ سمت راهروی وارد. رسید پایان به اول یطبقه در هاپله با امطوالنی سفر که داشتم،می بر قدم جلو به طورهمین

 بدون و زده در. درخشیدمی آن روی بر مدیریت یکلمه که رنگ ایقهوه در یک. ایستادم راهرو در موجود در اولین رویروبه

 یک و اداری میز یک اتاق، راست سمت که شدم، بزرگ نسبتا اتاق یک وارد. شدم وارد بفرمایید، شنیدن برای ماندن منتظر

 برای صرفا که خورد؛می چشم به سفید رنگ به نفره دوازده غذاخوری میز یک میز، آن کنار. داشت وجود ایقهوه رنگ به صندلی

 .آمدندمی پرورشگاه وضع کنترل برای که هایی بازرس و طبقه، هر سرپرست با سان جیوبا یجلسه. شدمی استفاده هاجلسه

 درونش،( رویدمی ژاپن در که رنگ صورتی گل نوع یک) فلوکس هایگل و داشت طالیی رنگ. داشتم دوست را میز روی گلدان

 اهبچه مشخصاتی یپرونده از مملو کمدی سر سرتا نیز اتاق چپ سمت دیوار. کردندمی پخش فضا در را بخشی ت*لذ یرایحه

 .بود

 ار سبزش چشمان. رسیدندمی هایششانه تا سیاهش موهای. کردمی نگاه مرا و بود ایستاده در رویروبه یپنجره کنار سان جیوبا

 .دوخت چشمانم به ایششیشه عینک پشت از

 داشتین؟ کاری من با سان جیوبا: هینا

 رسید؟ کجا به انباری کردن تمیز کار هینا -جی

 نشده رد ذهنم کنج از حتی بزند، حرف من با انباری تمیزکاری به راجع بخواهد اینکه. دوختم او به را پوکرم چشمان. خوردم جا

 :گفتم دهد،می کار گزارش اش فرمانده به که سربازی چون و کشیدم عمیق نفسی. بود

 .کنیم تمیز رو انباری بریم نتونستیم هم همین خاطر به کنه،می مریضی احساس یکم امروز گفت سان کائوری -

 رد رفاه برقراری جیوبا اولویت اینکه با. ندارد اهمیت برایش موضوع این که دادمی نشان نگاهش. کرد نگاهم تفاوتبی جیوبا

 .شودمی جدی و ترسناک جیوبا باشد، چیزها اینگونه بحث که زمانی خب ولی اینجاست،

 ییک سختته، تنهایی دیدی اگه. کن تمیز رو اونجا برو خودت. بندازی عقب رو کاری که شهنمی دلیل این هینا! چی؟ که خب -

 .ببر خودت با هم رو دیگه

 انهم در. گرفتم در ی دستگیره از و برگشته حرفی، هیچ بدون. گشت هویدا وسطشان چینی و دادند هم دست به دست ابروانم

 :گفتم بسازم، او معطوف را نگاهم اینکه بدون حال،

 .دممی انجامش تنهایی خودم نکرده، الزم -

 در یک. کردم نگاه راهرو انتهای به. چرخاندم چپ به را سرم و ایستاده در جلوی. شدم خارج اتاقش از و گشوده را در سپس

 بودند، شده مشت هایمدست که درحالی محکم، هاییقدم با. بود انباری در همان در این و دادمی تکان دست برایم راهرو انتهای
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 زندگی دو وجهی :رمان 

 :سوما غفاری نویسنده 
 کافه نویسندگان انجمن Cafe Writers 

 

 

 ما یعهده بر انباری کردن تمیز باید چرا آنگاه هستند، جااین تمیزی مسئول خدمتکار همه این. برداشتم قدم انباری آن سمت به

 آخر به دنیا نه و مرد خواهم نه انباری، کردن تمیز با که است درست! است کافی باشیم، خودمان اتاق مسئول که همین ما! باشد؟

 .کردندمی واگذار ما به چرا را سختی کار چنین که کردمنمی درک باز ولی رسید، خواهد

 را در پایم با و برداشته را در کنار آب سطل و جارو. سازم آرام را خود کردم سعی و کشیده هوفی انباری، در جلوی به رسیدن با

 زا نیز تلفن حتی جااین هیچ، نداشت وجود نوری ترینکوچک! بود کور ینقطه گویا که شدم، تاریکی محیط وارد. کردم باز

 انتهای کوچکی رنگ زرد چراغ. فشردم را در کنار برق کلید دستم آرنج با و بسته، را در پایم با دوباره! شدمی خارج دسترس

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

 که سان کائوری همراه پیش، روز دو. چرخاندم اطراف در را نگاهم. بود سرد نگرفتن، قرار استفاده مورد دلیل به اینجا هوای

 مبل عدد سه دو و کهنه هایپارچه اضافه، هایچوب تمام و کرده مرتب را انباری راست سمت بود، من از بزرگتر سال یک دختری

 روی که ایزباله هایکیسه صندلی، عدد چند حاوی که انباری، چپ سمت بود مانده حال. بودیم چیده منظمی شکل به را اضافه

 .بودند شده ریخته زمین روی هایشکتاب که کتاب، یقفسه یک و پال و پخش یکهنه هایعروسک بودند، شده پهن زمین

 :کردم زمزمه خود با و کشیدم آهی

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

 جمع به کردم شروع. گذاشتم زمین روی را جارو و سطل. کردم خم انباری چپ سمت به را راهم و رفتم پایین در پشت هایپله از

 کردن جمع کار و برداشته را هاکیسه آن از یکی. گذاشتم ایگوشه و کردم جمع را هاآن یکی یکی. زباله هایکیسه کردن

 .گرفتم پیش در را هاعروسک

 حس چنان را سرمایش شدم، انباری وارد که اوایل. شدمی گذارتر تاثیر محیطش سرمای ماندم،می انباری آن در بیشتر هرچقدر

 رزودت و دهم انجام ترسریع را کارم کردم سعی! است باد پخش و سرما تولید درحال مدام اطراف در ای پنکه گویا حال، ولی نکردم

 ایپهت مانند هاکتاب. رفتم هاکتاب سمت به رسید، پایان به هاعروسک کردن جمع کار که کوتاهی مدت از بعد. روم بیرون اینجا از

 .کشیدم هوفی. بودند شده انباشته هم روی بر

 سه و شدم خم بدهم، کارم به را حواسم داشتم سعی و بودم کالفه که درحالی. بود خواهد بر زمان هاکتاب این کردن جمع کار

 .هاکتاب چیدن به کردم شروع نوبت به. برداشتم کتاب

 ارهپ و کهنه هایکتاب هااین. رسید پایان به هاکتاب چیدن کار قفسه، درون گذاشتنش و زمین روی از کتاب آخرین برداشتن با

 .فرستادندمی اینجا به کتابخانه از که بودند، ایشده

 را هقالیچ هم، روی شدن انباشته دلیل به هاکتاب. خورد زمین روی ی قالیچه به چشمم که بروم، هاصندلی سراغ به تا برگشتم

 انتک را آن تا برداشتم را قالیچه. نبودم طرحش و رنگ تشخیص به قادر انباری، کم نور خاطر به. بودند ساخته پنهان خود زیر
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 زندگی دو وجهی :رمان 

 :سوما غفاری نویسنده 
 کافه نویسندگان انجمن Cafe Writers 

 

 

 ردگ چشمانم! شدم زمین روی فلزی ای دستگیره با متوسط چوبی یدریچه یک متوجه که برانم، رویش از را خاکش و گرد و دهم

 ندیدیم؟ ما و داشته وجود هم قبالً یعنی کرد؟می چه اینجا چیزی چنین. شدند

 س*لم را دریچه سرد ی دستگیره انگشتانم با. نشستم زانوانم روی. است موجود چیزی چه دریچه این زیر در بدانم شدم کنجکاو

 روی را سرم و شده خم. کردند مشاهده آن زیر در خاکی سراشیبی یک چشمانم. شد باز دریچه که کشیدم، باال را آن و کرده

 .کشیدم هوفی! بود مطلق تاریکی. ندیدم چیزی ولی کنم، مشاهده را سراشیبی آن انتهای بتوانم بلکه تا گذاشتم، زمین

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

 ،برسانم دستگیره به را دستم که بودم این تالش در. شدم خم بود، شده بلنده عقب به که دریچه در سمت به فکر، این بر تکیه با

 :گفت و داد تکان حرفم تایید ینشانه به سری سان وبا !ناگهان که

 و دهش بلند سپس. مالیدم را چشمانم دستم با و کشیدم عمیقی نفس. شدند باز چشمانم گرفت، آغوش در مرا روشنایی که زمانی

 .کردم نگاه اطرافم به. دانستمنمی را علتش که بود، کرده محاصره را راستم دست کرختی احساس. نشستم

 نشان را شب هشت ساعت هاعقربه. خورد سر دیوار روی ساعت سمت به نگاهم. پرورشگاه در خودمان اتاق بودم؛ اتاق درون

 .نهادم امپیشانی روی بر را دستم. کردمنمی دریافت پیامی ذهنم طرف از و بودم منگ و گیج. دادندمی

 .بود ظهر از بعد چهار ساعت که بار آخرین! شد هشت ساعت زود چقدر: کردم زمزمه

 یتمیزکار. رفتم انباری به و آمده بیرون سان جیوبا اتاق از. شدند تداعی برایم خاطرات بار، آخرین یکلمه یزمزمه با لحظه همان

 !سنگ آن و تاریکی آن سپس! زمین روی یدریچه آن و انباری

 .داشت کرختی کمی فقط! کبودی نه و زخم نه بود؛ نشده ایجاد تغییری هیچ. دوختم دستم کف به را نگاهم ناخودآگاه

 فشکا از که برقی نهایت در و اشکننده خیره نور آن بود؟ چه سنگ آن سنگ؟ آن یا بود؟ کجا آنجا. شد حبس امسینه در نفس

 بودند؟ چه برای شد، خارج وسطش

 انباری رد باید ایلحظه چرا پس نیستند، خواب اگر نیستند؟ بیش خوابی آنان یهمه اینکه یا دارند؟ حقیقت اتفاقات این آیا اصال

 هب انباری، تمیزکاری از بعد شاید. بوده خواب یک چیز همه مطمئنم است؟ ممکن مگر باشم؟ تختم روی اتاق در دیگر، ایلحظه و

 .بودم خسته چون شاید آورم؟نمی یاد به چرا پس. امدیده را کابوس این و امخوابیده و آمده اتاق

 و بود یخال ذهنم. کنم فکر اتفاق این به که بودم آن از تر خسته. رفتم پایین تخت روی از و انداختم باال سردرگمی با را هایمشانه

 .کردمی اذیتم و داشت وجود قلبم درون اتفاق، این بابت ایدلهره که چند هر. شود قضیه این بیخیال که دادمی ترجیح

 غذاخوری اتاق سمت به دست، به غذا ظرف پرورشگاه کارکنان. رفتم اول یطبقه به آرام آرام ها،پله از و شدم خارج اتاق از

 پانزده نزدیک که شدم بزرگی سالن نگویم، که اتاق وارد. رفتم غذاخوری اتاق به آنان بین ما نیز من. است شام وقت پس. رفتندمی

 مدیر و کارکنان مختص ها غذاخوری میز این از عدد دو. اندشده چیده منظم طور به آن، در نفره دوازده غذاخوری میز بیشتر، یا و
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 زندگی دو وجهی :رمان 

 :سوما غفاری نویسنده 
 کافه نویسندگان انجمن Cafe Writers 

 

 

 کی محیط که بود شده اینطور داشتند؛ ایقهوه رنگ میزها و ای نسکافه رنگ سالن دیوارهای. ما برای بقی ما بود، سرپرستان و

 .دادندمی جلوه را کافه

 دست اب و گذاشته اشچانه زیر را دستش نشسته، ساکت. رفتم سمتش به. دیدم میزها از یکی پشت را سوباکی و چرخانده چشم

 .بود گرفته بازی را چنگال دیگرش

 .آمدمی دهنده آزار بودم، خواب گیج که منی برای سالن، در پیچیده یهمهمه

 و رداشتهب اش،چانه زیر از را دستش. زد برق چشمانش دیدنم با سوباکی. نشستم کنارش و کشیدم عقب را سوباکی کنار صندلی

 .آورد لبم به خنده اش،گانه بچه صدای. کرد حلقه گردنم دور

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

 .بودم خواب -

 !خوابالویی بس از -

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

 !شینمی بیدار بازم زدن، صدا کلی با و ریمی زمستونی خواب به که تویی این -

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

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

 :گفتم جدی خیلی حین این در کردم، مرتب جایشان سر را چنگالم و قاشق. کرد آرایش را لبانم ایخنده تک

 .خودمی خوابالوی خرس آره -

 ورتص را بازش نیش همچنین بود، شوق و ذوق روی از که را سوباکی یشده گرد چشمان توانستم سوباکی، به کردن نگاه بدون

. آمدمی بدم سوباکی ناگهانی های آغوش این از. گرفت آغوش در مرا و انداخته رویم را خود سوباکی که نگذشت چندی. کنم

 عقب به را او دست با کردممی سعی که درحالی! ندیده مرا است سال بیست گویا که چسباندمی من به طوری را خود مخصوصا

 :گفتم برانم،

 .کن ولم چان سوباکی -

 بشقاب به. گذاشت جلویمان را سوباکی و من بشقاب و آمد نزدمان کارکنان از یکی لحظه همان. گرفت فاصله من از سوباکی

 شده غرق هاینودل دور و برداشته میز روی از را چنگال. رقصیدمی هوا در ظرافت با غذا از شده بلند بخار. کردم نگاه رامِن حاوی

 بر را خود آرنج. پیچید دهانم درون تندش طعم. گذاشتم دهانم درون را نودل و آورده دهانم نزد را چنگال. پیچیدم ماهی سوپ در

 .شدم غذایم ردن*خو مشغول و نهادم میز روی

 برای من و گفتمی سخن سرهیک سوباکی. گرفتیم پیش در را هاپله راه و شده خارج غذاخوری سالن از سوباکی با غذا، از پس

 .دادممی گوش هایشحرف به حوصلگیبی با و اجبار به دلش، نشکستن
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 زندگی دو وجهی :رمان 

 :سوما غفاری نویسنده 
 کافه نویسندگان انجمن Cafe Writers 

 

 

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

 .موند نصفه آموزشت ولی بدی یاد بهم مثال بود قرار ؟کنیم کار بسکتبال یکم حیاط تو فردا چیه نظرت -

 .باشه ها -

 .آورد باال است، مهم اینکته بزند خواهدمی که حرفی دهد، نشان که طوری را اشاشاره انگشت سوباکی

 .بیرون بریم سان میزوکی با عصر تا اینا، و برسم خودم به بعدش و حموم برم باید چون کنیم؛ کار صبح فقط -

 :گفت است، پردازی خیال حال در بود مشخص که طوری و زده رویایی لبخندی. کرد هم قفل صورتش جلوی را دستانش بعد

 .فردا برای نیست دلم تو دل! سان هینا وای -

 .انداختم باال شانه بیخیال

 .طبیعیه -

 به و گشوده را اتاق در. دهم گوش را سوباکی های وراجی نیست الزم دیگر که کردم شکر را خدا اتاق، در جلوی به رسیدن با

 را دخو و نکرده آنان به توجهی. کردندمی صبحت هم با و ایستاده پنجره جلوی بودند، اتاقیمان هم که دیگر دختر دو. رفتم داخل

 .انداختم تختم روی

 .بود خالی همچنان ذهنم و حالبی بدنم. نبود خودم دست ولی ام،شده بیداره خواب از تازه اینکه با! امخسته عجیب چرا دانمنمی

 .خواستمی خواب یک فقط دلم

 انیجه شدم؛ رویاها جهان وارد و شدند گرم چشمانم که نکشید طولی. شدم پذیرا را تاریکی و بستم روشنایی روی به را چشمانم

 .بود خودم به متعلق که

 کل دانای

 

 گردی کسی را اشبازی تاوان که افسوس، و گرفت بازی به را داشت دست در که ایچنته! شد شروع ترس شب درخشید، که آنگاه

 !بپردازد باید

 !است پایان یک شروع وقت حال. گیردمی فرا را قلبش تاریکی و شودمی چشمانش یپرده خون

 به ساختمان جایِ جای در سکوت. بود شده غرق تاریکی امواج درون پرورشگاه ساختمان تمامی و گذشته شب نیمه از ساعت

 بهاری هوای. زدمی چشمک شهر اهالی به و نشسته آسمان کنج در هیوال، یک شیطانی یخنده چون ماه هالل. رسیدمی گوش

 هنهفت خوفناک و سرد هوایی تواندنمی بهاری، هوای این یصحنه پشت در است؟ دلنشین واقعا آیا اما آمد،می دلنشین همه برای

 بیندازد؟ آدمی تن بر لرزه که هوایی باشد؟

 به! درقصیمی باد ریتم با و کشیدمی زمین روی بر را اشبرهنه پاهای! بود بیدار نفر یک اما بردند،می سر به عمیق خوابی در همه

 را هایشدندان اششیطانی لبخند. گذاشت بیرون به قدم. شد محیط انداز طنین در جیر جیر صدای. گشود را آن و رفته در سمت
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 بلند چنان زمین، با پاهایش برخورد صدای شدمی موجب مطلق سکوت! پریدمی و دویدمی ایبچه چون. گذاشتمی نمایش به

 .است کاری انجام حال در کسی برود گمان که باشد،

 .شدند جاری لبانش از نازکی صدای با کلمات

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

 سرِ برق تیر نور پنجره، بودن باز دلیل به که جایی تنهایی. بردند پرورشگاه یآشپزخانه تا را او پاهایش. شد ترعمیق لبخندش

 .تابیدمی داخل به خیابان

 .کردمی ایجاد دل را طوفانی و بود سرد و خشک صدایش لحن. بودند نور محو چشمانش. کرد خم چپ به درجه نود را سرش

 !بره بین از باید نور! کنهمی اذیت -

 و گرفت دست به را چاقو. زدمی برق که تیزی و بزرگ چاقوی رفت؛ میز روی چاقوی سمت به و کرد اخمی. شدند ریز چشمانش

 !کشتن حس! دادمی مرگ حس! بود بخش ت*لذ و سرد. داد قرار تماس در لبش با را آن تیز یلبه

. بود قطره یک همین کاش ای ولی ریخت، زمین روی آن از ایقطره. شد سرازیر خون. کرد ایجاد شکافی خود ب**ل در چاقو با

 .ریختنمی را قرمز مایع آن! کردنمی خونین را زمین دیگر قطرات با کاش ای

 خوش مزاجش به آنچنان خون گس طعم. گرفت باال را سرش و بست را چشمانش. لیسید را چاقو روی بسته نقش خون زبانش با

 .کرد شیرین را کامش که آمد،

 که حالت همان در. بود آشپزخانه در به خیره نگاهش! چرخید عقب به درجه شصت و سیصد بچرخد، جسمش اینکه بدون سرش

 باریک راهروهای در و شده خارج آشپزخانه از. شد نزدیک در به و برداشت قدم عقب به بود، جلو روبه جسمش و عقب به سرش

 .چرخید

 !آره شاید! طعمه؟ گشت؟می چه دنبال

. تبرگش عادی حالت به و چرخاند را سرش. شد ایستادنش سبب صدایی ناگهان که رفت،می عقب به و داشتمی بر قدم تند تند

 !بچه دختر یک یزمزمه! زمزمه صدای یک و پا رد صدای یک در، صدای یک

 .نکردیم وقت هیچ که کاری بگردیم، بیرون بریم. نکن ناز بازی برمتمی. نکن قهر من عروسک من، عروسک: دختر

 دادمی نشان که زدمی لبخندی. کردمی زمزمه را بود ساخته خود که شعری ها،سایه در شده پنهان خطر از خبربی دخترک،

 اشگانه بچه شعر. شدمی تلخ ایگریه به تبدیل شیرینش لبخند آن اوست، گر نظاره چیزی چه دانستمی اگر اما ترسد،نمی

 .شدمی مرگ دعای به تبدیل

 و صورتی موهای آن با دختر آن. بود دوخته چشم بچه دختر به و شده مخفی دیوار پشت. کردمی ایجاد زیبایی ینغمه صدایش

! ودب میتسوبا قربانی اولین آری! ماه مانند یعنی! میتسوبا بود؛ زیبا نیز اسمش حتی ماند؛می عروسک مانند نمکش، با یچهره

 .است اشزندگی راه اول هنوز که گناهبی دختری
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 صدای و خندید. ترساند را میتسوبا درها شدن باز جیر جیر صدای! نبود باز ایپنجره هیچ که زمانی هم آن وزید، سردی باد

 !شد اکو اشخنده

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

 اونجاست؟ کی: میتسوبا

 .شد حبس میتسوبا ینه*سی در نفس تق تق صدای شنیدن با

 اونجاست؟ کسی: میتسوبا

 .برداشت جلو به قدم چند میتسوبا. بودند شده مشت دستانش و لرزیدمی صدایش

 !بیا بیا، -

 زا پس میتسوبا. بودند کرده عرق و لرزیدندمی دستانش. رفتمی جلو به همچنان میتسوبا. ماندمی زمزمه چون و نازک صدایش

 !که بود آنگاه و ایستاد باز حرکت از قدم چند

 اکنشیو نتوانست میتسوبا که بود زیاد آنچنان چاقو سرعت. شد پرت سویش به و آمد بیرون تاریکی دل از چاقو یک که بود آنگاه

 .کرد برخورد چشمش به چاقو و دهد نشان

 مانساخت آن و پیچید پرورشگاه یگوشه به گوشه در دادش صدای. انداختمی آدمی دل به طوفان میتسوبا یگریه و فریاد صدای

 .لرزاند را تاریکی در شده غرق

 شمقابل فرد یچهره به دیگرش چشم با شد،می سرازیر رودی چون چشمش از خون که میتسوبا. برداشت گام میتسوبا سمت به

 .لرزیدندمی دستانش و زدمی نفس نفس. دوخت چشم

 دخو جای از میتسوبا چشم رنگ سیاه ی تیله چاقو، با همراه. کشید بیرون چشمش از محکم را چاقو و شد نزدیک میتسوبا به

 !شد ملحق چاقو تیز نوک به و کرده خداحافظی

 به غشتهآ یتیله به لحظه چند. نداشت بینایی توانایی دیگر که ایتیله. نگریست چاقو نوک در موجود چشم یتیله به خنده با

 کرده احاطه را تیله سفیدی بخش عنکبوت، تار چون که نازکی خونی هایرگ آن. شد خیره رنگ،بی و لزج مایع یک و خون

 .زدند هم به را حالش بودند،

 که چیزی تنها! ترس و ترس و ترس. دوخت میتسوبا اشک در غرق یچهره به را نگاهش. کرد خم را سرش و گرفته تیله از چشم

 .بود انگیز هیجان برایش میتسوبا صورت روی خونِ. بود همین زد،می فریاد معصوم دخترک آن یچهره در

 هب پشت از دستی که بود، نشده دور آنچنان هنوز اما دوید، مخالف جهت در. برگشت و کرد حبس اشنه*سی در نفس میتسوبا

 .داد خراش را آسمان دل میتسوبا جیغ صدای باز که کشید، خود سمت را او. انداخت چنگ کوچک دخترک موهای

 برد؟می ت*لذ بچه یک کشتن از که بود خبیثی موجود چه بود؟ که دیگر او! بردمی ت*لذ جیغش صدای از او اما
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 موها. برید را پر همچون رنگ صورتی موهای آن چاقو با. غلتید زمین روی توپی چون و درآمده چشم یتیله که داد تکان را چاقو

 سنگ لد دختر، این یگریه برابر در نشکستن شکست؛می را کسی هر دل میتسوبا یگریه صدای. خندید و گرفته دستش در را

 !داشت قاتل که خواستمی

 :کرد زمزمه

 .شنمی بیدار همه نکنم عجله اگه اما! گذرهمی خوش چه -

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

 درخت و داد خاتمه هایشنفس به. برید را میتسوبا سر و ضربه یک. داد قرار تماس در میتسوبا پوست با و آورد پایین را چاقو

 .کرد پاک همیشه برای روزگار، یصفحه از را دخترک آن و گرفته دست به کنی پاک. کرد قطع ریشه از را اشزندگی

 حال که زمینی. شدند رها زمین روی بر دستش از رنگ صورتی موهای. شد بلند آرامی به. زد کوچکی لبخند او، کشتن از بعد

 وجیهت برای دلیل این ولی باشد، خود مادر و پدر نزد بتواند اکنون شاید! مادر و پدر بدون یبچه یک بود؛ بچه یک خون به آغشته

 .کند توجیه را قتل یک توانستنمی چیزی هیچ! شدنمی کاری چنین

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

 :کرد زمزمه نازکی صدای با

 !نکشند نفس دیگر باید برگزیدگان کنند،می حکومت هاسایه که آنگاه! کندمی گریه خورشید خندد،می ماه -

 به صدایش. کرد بچه یک چون نازک، و آرام ایخنده تک. نگریست زمین روی شده رها جسم به و برگشت حرف این پس در

 به و گذاشت شب تاریکی دل در پا آرام هایقدم با و برگشت! است قاتل یک او کردنمی باور شنید،می کسی هر که بود ایگونه

 !برد پناه هاسایه ش*آغو

 و آمده پایین هاپله از هراسان که است مردمانی و جسد یک قرمز، رنگ با شده نقاشی زمین یک مانده، جای بر که چیزی حال

 .روندمی میتسوبا جسد نزد

 ناباوری با بزرگترها. کندمی هدایت اتاقشان به سرپرستان کمک با را سال و سن کم هایبچه و آیدمی سان، جیوبا پرورشگاه؛ مدیر

 انجام سازی هماهنگ گویا شود؛می جمع چشمان در اشک و حبس نه*سی در هانفس. شوندمی خیره میتسوبا یشده قطع سر به

 !است شده

 فاقات این که اندیشیدمی سان جیوبا میان، این در و بود شده سواالت از مملو هاذهن. داشتند یکدیگر کردن آرام در سعی همگی

 !رسید؟ قتل به ایبچه که شد چگونه! افتاد؟ چگونه

 هینا
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 اصال این و است شده وحشتناکی سکوت غرق حال شد،می خم کمرش هابچه هایهمهمه زیر در همیشه که غذاخوری سالن

 و ندارد باور را چان میتسوبا مرگ کس هیچ هنوز. است ناباوری و غم از پوشیده کنم،می نگاه که کسی هر یچهره. نیست خوب

 از ایعده با همراه. است صبح نه ساعت حال و گذردمی او مرگ روی از ساعت ده. نیست ذهنمان در شدن جا به قادر رویداد، این

 بازی غذا با برخی ندارد؛ ردن*خو اشتهای کسی گویا ولی ایم،شده جمع ردن*خو صبحانه برای غذاخوری سالن در هابچه

 .بودند شده خیره غذا بشقاب به فقط سوباکی چون برخی و کردندمی

 ساکت زهاندا این به را او حاال تا. است انگیز غم بسیار برایش واقعه این دارد، لطیفی و حساس یروحیه که کسی عنوان به سوباکی

 روی بر که هاستدقیقه بلکه زند،نمی حرف و خنددنمی تنها نه حال بود، خندیدن و زدن حرف اهل همیشه. بودم ندیده آرام و

 !کرده زوم جلویش بشقاب

 را یسوباک دست. کردمی صادر منفی انرژی و کشیدمی دوش بر را سنگینی جو فضا. شدم خسته وضعیت این از. کشیدم هوفی

 به مچش و ایستاده در جلوی. کشیدم سالن از بیرون به و کردم بلند خود دنبال به نیز را او. شدم بلند صندلی روی از و گرفته

 .دوختم ناباورش چشمان

 ها؟ بگیری؟ غل*ب غم زانوی خوایمی کی تا چان، سوباکی آهای -

 .آیدمی بدم گرفتنشان غل*ب غم زانوی این از! نیست مهم ولی بود، تند اندکی شاید و دستوری صدایم لحن

 .چیست حرف این از منظورم که کندمی فکر خود با شاید و کرده تعجب حرفم از که است معلوم. کرد نگاهم متعجب سوباکی

 .انداخت پایین را سرش من، به کردن نگاه لحظه چند از پس سوباکی

 خندن؟می نفر یه مرگ از بعد بخندم؟ کنم؟ کارچی گیمی -

. دمش نزدیک او به قدم چند و دادم بیرون آرام را امنه*سی در شده حبس نفس. رسید نظر به زننده و داربغض برایم صدایش لحن

 .باشد کننده متقاعد و آرام لحنم زدن، حرف موقع کردم سعی و نهادم هایششانه روی بر را دستانم

 رقف پونزده، هم تو سالمه شونزده که من بزرگتریم؛ ما ببین ولی. ناراحتیم همه ناراحتم، منم ناراحتی، دونممی چان سوباکی -

 همشون االن میتسوبا هایدوست. ترکوچیک هایبچه کمک بریم باید گرفتن غل*ب غم زانوی جای به پس. نداریم چندانی

 سرپرستان؟ تا باشه پیششون ماها از یکی نیست بهتر. ناراحتن

 و رادها با نگاه بعد لحظه چند. کندمی فکر حرفم به دارد احتماال. کرد پیشه سکوت لحظه چند و کشید عمیقی نفس سوباکی

 .کرد نگاهم قفل و آورد باال را اشجدی

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

 :پرسیدم راه در. گرفتیم پیش در بودند، آنجا میتسوبا دوستان که را دوم یطبقه راه هم با. گرفتم را دستش و زدم لبخندی

 کار ینا سرانجام فهمیدی. کنهمی نگاه هادوربین به افتاده، اتفاقی چه اینکه فهمیدن برای بود گفته سان جیوبا چان، سوباکی -

 شد؟چی



 

 
 

16 

  
 زندگی دو وجهی :رمان 

 :سوما غفاری نویسنده 
 کافه نویسندگان انجمن Cafe Writers 

 

 

 .دننمی نشون بخوابن، هاشوناتاق رفتن همه که رو شب نیمه از بعد. بودن افتاده کار از ایمنتظره غیر طور به هادوربین

 ردهک فعال غیر را هادوربین قاتل اینکه مگر بیفتند؟ کار از هادوربین شودمی! شود؟می مگر. شدند گرد تعجب میزان از هایمچشم

 تسوبامی یشده قطع سر تواندنمی چیز هیچ. است درصد هشت و نود بودنش احتمال که باشد؛ داشته وجود قاتلی اگر البته. باشد

 داشته دشمنی بچه دختر آن با کسی چه اما است، قتل یک قطعاً این! را اششده کنده موهای و درآمده چشم یا! کند توجیه را

 شده؟ پرورشگاه وارد چگونه اصالً بکشد؟ را او خواسته که

 گوشم به هاآن از یکی صدای که بودیم، نفر چند کنار از گذر درحال پله راه در. افکندم پایین به را سرم. کشیدم عمیق نفسی

 .خورد

 .بوده بزرگتر البد قضیه نیست، ساده قتل یه این. بیفتن کار از هادوربین نداره دلیلی -

 :گفت جدی لحنی با اشکناری دختر

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

. بود خواهد گونه همین هم هامدت تا ساخته؛ خود آنِ از را همه ذهن و داده قرار تاثیر تحت را همه اتفاق این. کشیدم هوفی

 کیست؟ قاتل اصال شد؟ کشته دلیل چه به چان میتسوبا نیست معلوم

 انگیز مغ و سنگین جو. گرفته را دستم قبل از ترمحکم سوباکی دیدم چرخاندم، را سرم وقتی و کردم حس دستم در خفیفی فشار

 .نداشت کردن شادی یحوصله کس هیچ و بود زده را همه دل یخانه درِ غم. داشت ادامه همچنان پرورشگاه

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

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

 داخل؟ بریم حاضری -

 .شدیم خودمان اتاق مشابه اتاقی وارد هم با و کردم وارد در به ایضربه. داد تکان سری سوباکی

 انتهای در. بودند داده اختصاص خودشان به را آن یعمده قسمت رنگ، صورتی ینفرهتک تخت چهار که متوسط، یاندازه با اتاقی

 ودب پنجره فاقد اینجا. داشت قرار کمد کنار در سرویس و حمام در یک و پنجره جایگزین دیواری کمد ما، اتاق خالف بر اتاق، این

 .شدمی محاصره رنگ، سفید دیوارهای توسط و

 اقیات هم که دیگر دختر سه نزد. گذاشتم کرد،می بازی را لباس نقش زمین برای که رنگ، سفید لطیف و نرم فرش روی بر پا

 که کائوری رکنا. آمد دنبالم به نیز سوباکی. رفتم کردند،می صحبت کائوری با و نشسته هم کنار تخت، یک روی و بودند میتسوبا

 .ایستادم بود، زده زانو هابچه مقابل در

 :گفت و کرده صورتش چاشنی لبخندی. دوخت چشمانم در را عسلش همرنگ چشمان و چرخاند را سرش کائوری

 کنین؟می کار چی اینجا سالم، -

 چی؟ تو باشیم، هابچه پیش یکم اومدیم: سوباکی
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 :گفت مذکور لبخند همان با و زد کنار چشمانش مقابل از را بلوندش بلند موهای کائوری

 .بمونن تنها دخترها این اگه شهمی بد کردم فکر -

 و ودب باهوش خیلی حال عین در که بماند البته. بود دیگران به کمک یآماده و مهربان همیشه او داشتم، کائوری از که شناختی با

 .دادیممی قرار تحسین مورد را شخصیتش همیشه دیگر، نفر چند و من

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

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

 .نشست کنارش و رفته دختر آن نزد سوباکی. کردم سکوت همچنان و انداختم او به نگاهی. بود ناراحت و معصوم صدایش لحن

 :گفت و کشید دخترک سیاه و کوتاه موهای روی بر نوازش دست

 چیه؟ اسمت -

 .مایومی -

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

 محکم را دستش درون عروسک مایومی. شد کائوری و من بین نگاهی شدن بدل و رد باعث سوباکی، صدای در نهفته بغض

 :گفت سوباکی، به نگاه با و کرد غل*ب

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

. ردک زمین محو را نگاهش و افکنده پایین را سرش ناراحتی با. شد بلند زمین روی از و کشید عمیق نفسی حرف، این با کائوری

 :گفت و پاشید مایومی روی به لبخندی سپس. براند عقب به را چشمانش در شده جمع اسم تا زد پلکی نیز سوباکی

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

 را کنجکاوی دخترک صدای لحن. ریختند هایششانه روی رنگش، بنفش بلند موهای که شد خم جلو به کمی مایومی، کنار دختر

 .زدمی فریاد

 نتونست؟ چرا -

 نگاهش سپس و کرد سکوت کمی ابتدا که چرا است؛ شده ناتوان ها،بچه متعدد هایسوال به دادن جواب از سوباکی کردم احساس

 :گفتم و کردم مداخله آمده پیش بحث در. چرخاند کائوری و من سمت به را

 و بده انجام کاری هر تونهمی آدم که جاییه یه... آمم جااون. ریممی جااون به هممون روز یه که رفته جایی به میتسوبا هابچه -

 .بره جا همه

 در و کرده خم را سرم نیز من. کند نگاه امچهره به بتواند تا کرد بلند را سرش و ایستاد مقابلم. آمد پایین تخت روی از دخترک

 :گفت دختر. شدم خیره رنگش، سیاه چشمان

 نمیاد؟ ما پیش چرا پس بره، جا همه تونهمی اگه -
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 .بینیمنمی رو اون ما همین برای کنه، بازی موشک قایم داره دوست چون ولی میاد، -

 .باشد بازیگوش و شاد صدایش لحن کرد سعی زد،می لبخند که درحالی و کرد مداخله بحث، کردن عوض برای کائوری

 موشک؟ قایم گفتی سان هینا -

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

 :داد ادامه هابچه به خطاب کائوری

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

 :گفت شاد، لحنی و بلند تقریبا صدای با سپس. گرفت را هابچه دست و گفت را این

 .امایحرفه موشک قایم توی من کنین، پیدا رو من تونیننمی مطمئنا -

 زا هابچه و کائوری شدن خارج از پس. یافت تغییر محیط جو و شدند باره این در کائوری با بحث مشغول هابچه که شد اینطور

 .رفتیم آنان دنبال به نیز ما و کردم اشاره سوباکی به سر با اتاق،

 با هاچهب. شد امزندگی سر باعث کشید،می دست صورتم و سر بر لطافت با که نسیمی و آمد بخش ت*لذ برایم بیرون خنک هوای

 ایگوشه که بودم داده ترجیح من اما دویدند،می اطراف در و بودند کائوری و سوباکی با کردن بازی مشغول شوق، و شور و خنده

 .کنم نگاه را آنان و نشسته

 را افص خط دو و کشیده بیضی یک. شدم نقاشی مشغول و گرفتم قرض را حیاط درون هایبچه از یکی نقاشی دفتر حین، این در

 رد را صاف خط دو. کنند بازی را مو نقش تا کشیدم، بیضی باالی در پراکنده و برهم درهم خط چند. کردم متصل آن به زیر، از

 .کشیدم نیز گردن از آویزان گردنبند یک. شود تشکیل هاشانه تا دادم، امتداد راست و چپ جهت

 کم کم. سپرد ماه دست به را آسمان و شد سفر راهی و بسته را خود چمدان کم کم خورشید که بودم، نقاشی مشغول همینطور

 سوباکی همراه. بود شده انداز طنین اطراف در هاملخ جیر جیر صدای و گرفته فرا را جا همه تاریکی. شد شب سپس و شده عصر

 .بود موهایم به زدن شانه مشغول او و بودیم نشسته اتاق در

 سیرم آهستگی با که ایشانه. کردمی را کار این برایم سوباکی اوقات، گاهی و نداشتم دوست را بلندم موهای کردن شانه وقت هیچ

 :فتمگ و کردم نگاهش زیرچشمی شود، باز صحبت سر اینکه برای. دادمی من به خوبی حس کرد،می طی پایین تا باال از را موهایم

 نرفتی؟ بیرون میزوکی با امروز چرا -

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

 .شهمی عوض هوات و حال برین، فردا -

 .شنیدم را سوباکی همیشگی شور پر و شاد لحن

 .دممی انجامش حتما گفتی تو چون -

 .است محیط جو کردن عوض برای و ساختگی سوباکی، شاد لحن این که دانستممی. کرد جاخوش لبم کنج کوچکی لبخند
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 .خوابیدیم سوباکی هم و من هم و شده هایمانچشم مهمان خواب که نکشید طولی

 کل دانای

 

 دلهره لبخند. کشید زمین روی بر را اشبرهنه پاهای! بود پنهان دیدگان از نور این که افسوس و گرفت بر در را جا همه نورش

 تسم به. شد ترعمیق لبخندش! کرد پیدا را دومش قربانی که بود گاهآن و چرخاند اطراف در نگاهی. دادمی زینت را لبانش آوری

 بر را دخترک. بردمی سر به خواب در و کشیده دراز خود تخت روی بر چیز، همه از خبربی که گناهیبی دخترک. رفت قربانی

 .شدنمی اطرافش رویداد متوجه هیچ داشت، سنگین و عمیق خوابی که دختر. برد کشان کشان به و گرفت خود دوش

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

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

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

 زا بهتر چیزی چه و کنهمی عوض رو کننده خسته شب این که رویایی! نکن فراموش رو رویا این شدی، بیدار که موقع هر ولی -

 !ماهه؟ نور زیر کردن بازی

 فرود زمین روی بر رحمانهبی که باران قطرات زیر دو هر شدن، وارد محض به. شد پرورشگاه حیاط وارد خود، قربانی با همراه

 اتاتفاق خاطر به! کردندمی گریه امشب خاطر به نیز ابرها گویا. خوردندمی زمین به شتاب با باران قطرات. شدند غرق آمدند،می

 :شدند جاری زبانش روی از کلمات! بود خواهد باور قابل غیر مرگش که کسی مرگ و رو پیش

 !داره رو مرگ هوای هوا، -

 راهشهم به که طنابی با و برد بسکتبال یمیله سمت به را قربانی. رساند تاریک آسمان گوش به را خود یقهقهه دوباره سپس

 بانیقر که بود گاهآن. گرفت فاصله او از قدمی چند رساند، اتمام به را خود کار که لحظه چند از پس. بست میله به را او بود، آورده

 انچن اشنه*سی به قلبش دید، میله به بسته و حیاط در را خود که وقتی. چرخاند اطراف در را رنگش آبی هایچشم و شد بیدار

 .بود مقابلش شخص یچهره بدتر، همه از. کند فرار خواهدمی گویا که کوبید

 اما یابد، نجات تا کردمی تقال. کردندمی برکنار پادشاهی تخت از را سکوت هایش،نفس صدای و زدمی نفس نفس درپیپی

 نکرد سوراخ قصد گویا قلبش و بود سرازیر اشپیشانی از سردی عرق. لرزیدندمی تعجب و ترس از بدنش تمام. توانستنمی

 .داشت را اشنه*سی

 و شاد ختر آن! سوباکی جز نبود کسی بود؟ کسی چه امشب، قربانی دختر، آن اما دوخت؛ دخترک چشمان در را خمارش چشمان

 .انداخته چنگ گلویش بر بغض و زندمی نفس نفس ترس از حال که مهربانی

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

 .انداخت طنین محیط در بچگانه صدای آن باز
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 !کنیم آمیزیش رنگ تو خون با باید رنگه،بی ولی! قشنگیه بارون -

 گوش هب را صدایش بلکه تا آورد زبان بر را "کمک" یکلمه فریاد، با سوباکی. شد سوباکی نزدیک دست، به چاقو و گفت را این

 !شنیدنمی هیچکس. نداشت ایفایده اما برساند، کسی

 فرو سوباکی بازوی در را دیگرش دست در موجود چاقوی سپس شود، فریادش مانع تا گذاشت سوباکی دهان روی بر را دستش

 رد سعی. شدند سرازیر رودی چون اشکانش. شکست و آورده کم درد، این برابر در بغضش. پیچید دخترک بدن تمام در درد. برد

 وشگ به را اشناله ضعیف صدای فقط و گرفته را فریادش مانع بود، شده گذاشته دهانش روی بر که دستی اما داشت، زدن فریاد

 .رساندمی

 .کند آمیزی رنگ را رنگبی باران امشب، بود قرار که خونی. شد سرازیر زخم محل از خون چاقو، رفتن فرو با

 تا را چاقو. بود دردش شدن بیشتر از نشان شد،می بیشتر رفته رفته که اشناله صدای. رفت فرو سوباکی بازوی در بیشتر چاقو

 راتقط. افتاد زمین روی بر و شده قطع شانه از سوباکی راست دست کهاین تا برد فرو سوباکی بازوی در داشت امکان که جایی

 ،سوباکی بدن درون دردِ. کردمی خودنمایی زمین روی بر حرکتبی طور به شده قطع دست. شستندمی را شده ریخته خون باران،

 .شدمی ترآهسته اشناله صدای و کمتر رفته رفته حال

 به را چاقو روی خونِ. مالید سوباکی صورت روی را چاقو و کرد ایخنده تک. دوخت چشم چاقو به آغشته خون به باز نیش با

 .شد منتقل سوباکی صورت

 ستشد. شدمی ترکیب چشمانش اشک با و کرده آرایش را صورتش خون،. شدند تروقفهبی کار این با دخترک یوقفهبی هایاشک

 .نزند فریاد تا بود سوباکی دهان روی همچنان

 ردد. برد فرو دیگر بار و آورده بیرون را چاقو. رسید گوش به سوباکی یناله و آه صدای دیگر بار. برد فرو اشنه*سی در را چاقو

 ختیس به هایشنفس صدای. بودند شدن بسته شرف در چشمانش و شده خم پایین به سرش. کردمی ناتوانش بدنش، در پیچیده

 .رسیدمی گوش به

 خمز سوباکی بدن در چاقو آن آنقدری! دیگر بار و دیگر بار همچنین رفت، فرو دخترک ینه*سی در دیگر بار رحمی،بی با چاقو

 و قطع را سوباکی نفس که بودند هازخم همین! شدنمی دیده اشنه*سی در سالم جایی! است شده سالخی گویا که کرد ایجاد

 .بود پا سر همچنان جسمش لیکن افکنده پایین به دخترک سر. کردند فوت را وجودش شمع

 لسنگد او. نبود قطعاً بود؟ انسان بود؟ چه بود؟ که دیگر او. دادمی راه آدمی دل به را وحشت که انگیز بر نفرت ایخنده خندید؛

 !نداشت انسانیت و بود

 خون بر دست. بود خون زیر شده غرق بدنش تمام حال. ریختمی زمین روی و شدمی سرازیر رودی چون سوباکی، بدن از خون

 .دوخت چشم بود، شده نقاشی قرمز مایع آن توسط که دستش کف به سپس. کشید سوباکی

 .کشید و کشید و کشید کشید، زمین روی بر را دستش و شده خم
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 !مرگ یکلمه کردند؛می نگاه بود، نوشته زمین روی که ایکلمه به عجیبی برق با چشمانش ایستاد، صاف و شد بلند که گاهآن

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

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

 .شد ناپدید و انداخته هاسایه ش*آغو به را خود. برگشت و گفت را این

 هینا

 

 دختر این! کردم تعجب. شدم مواجه سوباکی خالی جای با کردم باز را هایمچشم که وقتی و زدم چپ سمت به غلطی تخت روی

 شده؟ بیدار من از زودتر حال شد،می بیدار خواب از زور به که خوابالویی

 بح،ص نیم و هفت. دوختم چشم مقابل دیوار روی ساعت به و کرده خم باال به را سرم کمی. گرفت جای لبم کنج کوچکی تبسم

 .است شدن بیدار وقت

 اول، یطبقه به رسیدن و هاپله پیمودن اتاق، از شدن خارج از بعد. کردم حرکت در سمت به آرام آرام و شدم بلند تخت روی از

 و گذشت دیگر روز یک. شدم روانه حیاط سمت به و کشیده ایخمیازه دادم،می مالش را هایمچشم از یکی دستم با که حالی در

 .یابد بهبود پرورشگاه هوای و حال زمان مرور با امیدوارم. ایمداده دست از را چان میتسوبا که است روز دو حال

 انتک دست برایم و نشسته آسمان کنج در آفتاب. کرد عمیق نفسی کشیدن به وادار مرا صبح لطیف هوای حیاط، به ورود با

 .نیست توصیف قابل گونههیچ بارانی، شب یک از پس آفتابی هوای یک دلنشینی میزان. دادمی

 دختر نآ طرف به. بود داده تکیه بسکتبال یمیله به که شدند دختر یک تماشاگر هایمچشم کردم،می نگاه اطراف به که طورهمان

 با .آمدند آشنا برایم هایشلباس و دخترک رنگ ایسرمه موهای. رسیدم او به کهاین تا شدم ترنزدیک و ترنزدیک. برداشتم گام

 به متعجب چشمانی با و زدن پلک بدون. یافت تسلط وجودم بر وحشت مرگ، یکلمه طورهمین و زمین روی خون طرح دیدن

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

 قتل یک که ندارد امکان! ندارد امکان. شد برابر چند ترسم خورد، زمین روی یشده قطع دست به چشمم که بود لحظه همان

 است؟ خبر چه جااین متوالی؟ شب دو در قتل دو بعد؟ شب درست هم آن باشد، گرفته صورت دیگر

 قتولم ببینم تا آوردم باال را دختر سر و برده دست. کردم نگاه بود، شده افکنده پایین به سرش که دختری به و چرخاندم را سرم

 .انداخت چنگ را گلویم واحد آنِ در بغض. کشید تیر سرم و لرزید قلبم که بود گاهآن. کیست

 شدوست باز باشد، گونه هر که کسی دوستم، بهترین و کسم عزیزترین یچهره. بودم شده خیره سوباکی یچهره به ناباوری با

 تندنیس دیگر رنگ، آسمانی هایچشم آن. بسته فانی دنیای این بر را هایشچشم و شده جانبی و تاببی یچهره آن حال،. داشتم

 !فتر نیست، دیگر او. آورد زبان به را اسمم که نیست دیگر لطیف صدای آن. کنند نگاه من به شانهمیشگی شوق و شور با که
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 یغیج و نیاورده تاب قلبم بر حاکم اندوه این برابر در. شدند سرازیر هایمچشم از جویباری چون اشک هایقطره و پاشید فرو بغضم

 و کرده گریه بلند صدای با. آمدم در زانو به زمین روی و شد گرفته پاهایم از توان. برنجاند را آدمی هر دل توانستمی که زدم

 .زدممی نفس نفس

 قلب رب دست. کردمی انکارش قلبم و بود باور قابل غیر امر یک امر این باشم، داده دست از را سوباکی که کنم باور توانستمنمی

 !بود گرفته سوز! بود گرفته درد که نهادم خود

 ار سوباکی جسد و آمده نزدم به جیغم صدای با دیگر، هایبچه و سرپرست چند و سان جیوبا جمله از افرادی که نکشید طولی

 .دیدند

 .بردند داخل به را ترهاکوچک ترهابزرگ معمول، طبق

 .شد گوشم انداز طنین سان جیوبا صدای

 رو اجاین امنیتی سیستم باید شن؟می پرورشگاه وارد که شهمی طور چه آخه قتل؟ یک هم باز افتاد؟ چطوری اتفاق این! خدایا -

 .بدیم افزایش

 ین،غمگ جو آن باز. شدندمی لبریز چشمانش از قراریبی و ناباوری. داشت پریشان و آشفته حالی. کردم نگاهش چشم یگوشه با

 .شدمی استشمام فضا در که غمی بوی و مرده هوای و حال آن

 .کردمی سنگینی قلبم بر هوا و حال این چرا دانمنمی

 و ندمبخ بخندم، سپس و شوم دور غم این از بتوانم بلکه تا رفتم، داخل به و دویده پرورشگاه سمت به. شدم بلند و نیاورده تاب

 !نتوانستم نشد، که افسوس اما نبوده؛ بیش توهمی یک و خواب یک چیز همه بگویم

*** 

 و نشسته بود، حکمرانی حال در و شده اتاق فضای پادشاه که ایتاریکی در. گذشته زمان چقدر و شده چند ساعت دانستمنمی

 تاد،اف اتفاقی چه دیدند، را سوباکی جسد همه کهاین از بعد دانستمنمی. بودم بیرون از خبربی. بودم کرده جمع خود در را زانوانم

 .بدانم که نداشتم هم دوست

 با. کرده روشن را چراغ کسی چه ببینم تا کردم بلند را سرم. رساند ساحل به را من چراغ نور که بودم شده غرق خود افکار در

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

 :گفت آرامی صدای با

 یسوباک اگه ولی است، کننده ناراحت خیلی دارم قبول. نخوردی هم هیچی و نیومدی بیرون اتاق از صبح از. بودم شده نگرانت -

 شد؟می خوشحال کنی،می طوریاین کهاین از بود، جااین چان

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

 :داد ادامه کائوری



 

 
 

23 

  
 زندگی دو وجهی :رمان 

 :سوما غفاری نویسنده 
 کافه نویسندگان انجمن Cafe Writers 

 

 

 .شیمی مریض که نخوری چیزی بخوری؟ بیارم چیزی یک خوایمی -

 بر که باری به و آمدمی دهنده آزار نظرم در داشت، وجود اطرافم که چیزی هر. را حالش نه و داشتم چیزی ردن*خو حس نه

 .کشید بیرون به افکارم یسلطه زیر از را من کائوری صدای. افزودمی کرد،می سنگینی قلبم روی

 ارانگ جورایی یک و دننمی نشون رو شب نیمه از بعد قبل، یدفعه مثل. کرد چک رو امنیتی هایدوربین بازم سان جیوبا امروز -

 .ببندن رو پرورشگاه که ترسهمی سان جیوبا. بدن اطالع خواننمی هم پلیس به. بودن افتاده کار از

 وجود راهی هیچ یعنی. کردند ناراحتم پیش از بیش هاحرف این. دوخت زمین به را نگاهش و کشید آهی حرف، این پس در

 خالصی؟ برای راهی هیچ نداشت؟

 هایمچشم یروانه را هایشاشک و شکندمی زودی به که دانممی. شدمی ترقوی لحظه هر گلویم درون بغض. کشیدم آهی دل در

 خودم فقط که خواستمی آرام جای یک بلکه نه، کردن گریه دلم. شد نخواهم آرام باز کنم، گریه چقدر هر که دانممی. کندمی

 محدودیتی هیچ و باشم جااین از بیرون خواستممی. دادم دست از را سوباکی آن، در که پرورشگاهی این از دور جای یک. باشم

 .نداشتم کار این انجام برای هم

 .شد گوشم انداز طنین سرم پشت از کائوری صدای. کردم حرکت در سمت به و برخاستم تخت روی از آرامی به

 ری؟می کجا چان، هینا -

 .بیرون -

 الزم، مسافت کردن طی از پس و گشودم را اتاق در. باشد شنیده را صدایم کائوری که بودم امیدوار و آمدمی در چاه ته از صدایم

. زد سیلی صورتم به رحمانهبی و وزید بادی آمدن، بیرون محض به. شدم خارج پرورشگاه از. رسیدم پرورشگاه خروجی در به

 آرام طورهمین. رقصیدندمی شهر اطراف در بادها حال این با بود، شده نقاشی ماه و ستارگان توسط فقط و بود ابر بدون آسمان

 .بودند گرفته ش*آغو در را ذهنم افکارم. بود زمین معطوف فقط و فقط نگاهم و کردم زدن قدم به شروع آرام

 یک در هم آن متوالی، شب دو در قتل دو. باشیم بعدی هایقتل منتظر و بنشینیم گوشه یک که شودنمی. دهیم انجام کاری باید

 مطمئنم .است صفر نیز، باشند داشته متفاوتی قاتل یک هر کهاین احتمال حتی. باشد حادثه یک و اتفاقی تواندنمی قطعاً! مکان

 درون قتل انجام از او یانگیزه پرورشگاه؟ چرا که جاستاین سوال اما است، سریالی قاتل یک که شکبی و نفر یک دو، هر قاتل که

 چیست؟ ساده پرورشگاهی

 .شد هایمچشم مهمان اشک و پاشید فرو بغضم

 !سوباکی سپس و میتسوبا

 کاش؛ .است ردن*خو غصه و نشستن ایگوشه آید،می بر دستمان از که کاری تنها. کیست قاتل دانیمنمی ما و شدند کشته دو هر

 نم از را دوستم که کسی. است کسی چه سوباکی قاتل دانستممی کاش. داشت وجود شرایط این از خالصی برای راهی کاش ای

 بود؟ که گرفت،
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. دویدم و کردم تندتر را هایمقدم. کرد پیدا راه ذهنم به فکری ناگهان. نیست ساخته من از کاری اما کنم، پیدا را او خواهممی

 چطور. بغض با همراه تلخ ایخنده خندیدم،. ایستادم که بود لحظه همان. بخواهم کمک هاآن از و پلیس پیش بروم توانممی

 .کنند تعطیل را پرورشگاه و ببرد قضیه از بویی کسی خواهدنمی. شود مطلع پلیس خواهدنمی سان جیوبا! کردم؟ فراموش

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

 چرا؟ شود؟نمی چرا اما کنم، پیدا گرفت، من از را سوباکی که را کسی خواهممی من

 ،عقب به دستم شدن کشیده با توسط دستم صدا، آن پس در و آورد خود به را من مهیبی صدای ناگهان که بودم غرق افکارم در

 من که جایی از درست رنگی، سفید ماشین که دیدم لحظه همان. رفتم فرو کسی ش*آغو در و شدم کشیده عقب به نیز خود

 هنمذ در را آنان تحلیل تجزیه توان دیگر نگریستم، می اطرافم اتفاقات به فقط و بودم منگ و گیج. کرد عبور بودم، ایستاده

 سیاهی چون که شدم رنگی سیاه چشمان در خیره. برگرداند خود سمت به را من و نشست بازوانم روی بر دست دو. نداشتم

 .بود امچهره در خیره خود و رقصیدندمی باد آهنگ با سیاهش موهای. بود سرم باالی آسمان

 .پیچید گوشم در پسرک بلند نسبتاً صدای

 خیابون وسط چرا. بزنتت ماشین بود مونده کم. بدم نجاتت تونستم شنیدم که رو ماشین بوق کجاست؟ حواست! هوی -

 وایمیستی؟

 جدول روی بر او با همراه و برد ایگوشه به را من دید، را خرابم حال و هایمچشم اشک که پسر. ندادم هایشحرف به جوابی

 :فتگ و گرفته سمتم به را آنان. آورد در ایآبمیوه و کیک بود، لی اشپارچه جنس که اشپشتی کوله از پسر. نشستم خیابان

 .ایگرسنه معلومه پریده، رنگت بخور، بیا -

 و کردم خم پایین به را سرم گذاشت،می جای به سوزش باد، برخورد اثر در و شده خشک هایمگونه روی بر اشک رد که من

 !بخورم چیزی حتی یا بزنم حرف بخواهم که بود آن از تراب*خر حالم. نگفتم چیزی

 زنی؟نمی حرف چرا -

. است کردنم نگاه حال در و نشسته ابروانش روی اخمی دیدم که کردم نگاهش زیرچشمی. بود کنجکاو و جدی صدایش لحن

 ند،گذشتمی که هاییماشین و بودیم خیابان به خیره دو هر. داد مقابلش به و گرفت من از را نگاهش گویم،نمی چیزی دید وقتی

 :پرسید و کرد نگاهم باز پسر بعد، ثانیه چند. شدندمی گوشمان ملودی عبورشان صدای و دادندمی تکان دست برایمان

 بری؟ کجا خواستیمی -

 :کردم وا ب*ل و کشیدم عمیق نفسی لذا کرد، سوالش دادن جواب به وادار را من چیزی چه دانمنمی

 .کالنتری -
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 است بد حالم حد این در یعنی. شدم نیز اذیت بلکه کردم، تعجب تنها نه آرامم صدای این از خود آن، یک و بود آرام صدایم لحن

. زدم آرامی پوزخند نبازم؟ را خود و بایستم پا سر سابق مثل توانمنمی چرا ام؟شکسته حد این در آید؟می در گونه این صدایم که

 !نیست کمی چیز باشم، داده دست از را سوباکی کهاین! نتوانم که است طبیعی

 .داد باال تعجب با را ابروانش پسر

 !کالنتری؟ چرا -

 .شد کشیده عقب به کسی.کنم پیدا رو قاتل یک خواممی  خواستن، کمک برای -

 .زد شگفتی از حاکی بخندی

 چیه؟ ماجرا چی؟ قاتلِ حاال! شد هاداستان شبیه -

 ناراحتم، حال عین در و تفاوتبی صدای لحن زدن، حرف هنگام. نهادم خیابان جدول روی بر کنارم را دستانم و کشیدم هوفی

 .کرد جلب را پسر توجه

 .شدن کشته پرورشگاهمون دخترهای از دوتا که شبه دو -

 پرورشگاهتون؟ -

 وضیحت به شروع دوخت، خیابان به را گیجش و سردرگم نگاه و نگفت چیزی پسر که دیدم وقتی. دادم تکان سری اوهوم، گفتن با

 پرورشگاه مدیر کهاین. شوندمی غیرفعال امنیتی هایدوربین و میفتد اتفاق قتل شب نیمه از بعد کهاین. کردم ماجرا دادن

 !قتل یرحمانهبی یطریقه حتی و شود تعطیل پرورشگاه مبادا تا بدهد اطالع خواهدنمی

 کرف گویا کهاین تا بود زمین به خیره اخم با لحظاتی. رفت فرو فکر در و کشید عمیقی نفس پسر هایم،حرف شدن تمام از پس

 .چرخاند سمتم به را نگاهش باشد، کرده خطور ذهنش به مهمی

 چی؟ امنیتی هایسیستم یبقیه امنیتی؟ دوربین فقط -

 .دادم باال را ابرویم یک و شدم متعجب

 !امنیتی؟ سیستم -

 .شد خیره زمین به کردمی باز را هایشدست که درحالی

 .شنیم نخور درد به شرایطی چنین برای حسگرها یبقیه. کنن کمک و بیان کارِتون به توننمی صوت فرا و حرارتی حسگرهای -

 با و نشست ابروانم روی اخمی. کرد متمرکز موضوع این روی نیز را من پسرک، جدی یچهره. شدند گرد تعجب فرط از هایمچشم

 .کردم وارد آرامی هایضربه لبم یگوشه به ناخنم

 صوت؟ فرا حسگر یا ولی چیه، دونممی حرارتی حسگر -

 حال در اطراف در چیزی یا و کسی یعنی موقع اون باشن، داشته بازتاب امواجش این اگه و کنهمی صادر صوتی امواج خودش از -

 .صداست تولید
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 خواستمی و بود دوخته من به را منتظرش هایچشم پسر. کردم قفل دیگرم دست در و آورده پایین لبم یگوشه از را دستم

 .انداختم باال شانه ناامیدی با و کشیده هوفی. دهم نشان حرفش این به نسبت واکنشی

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

 .کنم کمک شممی خوشحال بخوای، اگه -

 .کردم نگاهش سوالی

 کنی؟ کمک چطوری چیه؟ منظورت -

 .بشیم قاتل اومدن منتظر و کنیم نصبشون پرورشگاهتون توی تونیممی. دارم رو الزم حسگرهای -

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

 .کنه غیرفعال رو هادوربین قراره فقط حسگرها، از بودن خبربی دلیل به قاتل و -

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

 .بگیریمش تونیممی و فهمنمی رو وجودش حسگرها صورت این در! دقیقاً -

 اب*خر حال از کامال. شدم بلند و کرده مشت را هایمدست شوق و شور با گنجیدمنمی خود پوست در خوشحالی از که درحالی

 ینا در حرکت الزم، کار تنها و شد آشکار نجات راه باالخره. کردممی فکر ماجرا این به فقط حال و آمده بیرون پیشم یدقیقه چند

 .بود راه

 .نداشتم بود، خوشحالی خاطر به که بلندم صدای در کنترلی هیچ. چرخیدم سمتش به. ایستاد و برخاست نیز پسر

 !ممنونم خیلی! وای -

 .کرد صورتش چاشنی را لبخندی پسر

 .نیست تشکر به نیازی کنم،می خواهش -

 مه کاسته شدتش از بلکه هیچ، که بود اندازه از بیش امخوشحالی. گرفتم آسمان روبه را سرم و نهادم امپیشانی روی را دستم

 !کن کمک شویم، موفق امیدوارم! خدایا شود؟ تمام پسر این کمک با چیز همه دارد امکان یعنی. شدنمی

 .آورد بیرون هایمخوشحالی از را من پسر صدای

 .کنیم ریزی برنامه باید االن... خب -

 و امکرده متمرکز موضوع روی دادمی نشان که اخمی. دوختم اشچهره در را هایمچشم و آورده پایین را سرم حرف، این با

 بود، مینز روبه نگاهم که درحالی و گذاشتم لبم از ایگوشه بر را شستم انگشت. بخشید زینت را ابروانم هستم، کردن فکر مشغول

 :گفتم



 

 
 

27 

  
 زندگی دو وجهی :رمان 

 :سوما غفاری نویسنده 
 کافه نویسندگان انجمن Cafe Writers 

 

 

 و بودن هگرفت فیلم شب یک ساعت تا اول شب هادوربین. بیفته اتفاق هم امشب ممکنه پس گرفته، صورت قتل متوالی شب دو -

 تساع از شنیدم، که چیزهایی طبق. کردن شروع رو گرفتن فیلم دوباره دو ساعت. بودن غیرفعال دو الی یک ساعت از هم بعدش

 .بود نیفتاده اتفاقی هم بعد به دو

 !دوم؟ شب یا -

 .انداختم او به نگاهی و کردم بلند را سرم

 .شدن فعال سه بعد و بودن غیرفعال سه الی دو ساعت بین هادوربین دوم شب گنمی هابچه -

 .برداشتم لبم روی از را دستم

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

 :پرسیدم

 کنیم؟می کار چی االن خب -

 .بده هم رو پرورشگاه آدرس... و باش منتظرم اما پرورشگاه بری تونیمی تو بیارم، رو وسایل رممی -

 زا آبمیوه، و کیک همراه به را خود پشتی کوله و شد خم پسر سپس. کردم تعریف برایش را پرورشگاه آدرس و دادم تکان سری

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

 .نشی حالبی دوباره وقت یک بخور، بیا -

 که برود تا برگشت پسر. گرفتم او از را آبمیوه و کیک. کرد زدن لبخند به وادار را هایمب*ل شوخش، لحن همچنین و لبخند

 .چرخاند سمتم به را سرش و ایستاد ناگهان

 .هستم ناتسونو من راستی، -

 .کردم حفظ را لبانم روی لبخندِ

 .هینا -

 .خوشبختم -

 .شد دورتر رفته رفته و گفت را این

 .گرفتم پیش در را پرورشگاه راه نیز من

 و شده شتهکا درونم امید هایدانه. کردممی هم فکر ببرم، ت*لذ آنان طعم از که طورهمان و خوردممی را آبمیوه و کیک راه در

 و دهیممی انجام را کار این امشب کهاین به امید کند، اب*خر را امیدم این چیزی هیچ خواستمنمی. بودند زدن جوانه درحال

 .گفتممی سپاس را خدا و بودم خوشحال بودم، کرده مالقات را ناتسونو کهاین از واقعاً. کنیممی دستگیر را قاتل
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. است عیطبی البته که نبود ناتسونو از خبری. چرخاندم اطراف در نگاهی. آمدم بیرون افکارم یسلطه زیر از پرورشگاه، به رسیدن با

 چنین من، سال و همسن تقریباً پسر یک بیاورد؟ خواهدمی کجا از را وسایل این او اصالً. بیاورد را وسایل تا کشدمی طول

 کرد؟ خواهد پیدا کجا از را چیزهایی

 به ام؟داده انجام درستی کار او به اعتماد با آیا که کرد پیدا راه ذهنم به سوال این آن، یک و شدند امذهنی یمشغله فکرها این

 چنین او، مثل پسری که شودمی چگونه. نکردم فکر موضوع این جوانب به اصالً و بودم حل راه دنبال به فقط بدم، حال دلیل

 باشد؟ داشته ابزاری

 ایگونه هب باید پس اعتمادیست، قابل فرد ناتسونو کهاین حساب به بگذاریم اگر. نیاید پیش مشکلی امیدوارم. کشیدم هوفی

 به. دیدم را سان جیوبا راهرو در که شدم پرورشگاه وارد دوان دوان و لبخند با. کرد خطور ذهنم به فکری ناگهان. کنم کمکش

 :کرد آغاز را گفتن سخن من از قبل و داد خرج به جدیت معمول طبق. ایستادم مقابلش و رفتم سمتش

 بودی؟ رفته کجا هینا، -

 :زدم را حرفم مظلومانه و آرام کنم، متقاعد را او و برسم خود یخواسته به مکالمه این آخرِ در اینکه برای

 .بخورم هوا بیرون رفتم یکمی -

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

 .خب بسیار -

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

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

 چیه؟ موضوع -

 بچینیم؟ حیاط توی رو شام تا کنیم کمک مونهمه و بریزیم برنامه شهمی -

 .نماند پنهان نظرم از صدایش درون تعجبِ

 بکنیم؟ کاری همچین باید چرا -

 .خوبه خیلی ما خود حتی و هابچه یروحیه برای بودن هم دور و شدیم ناراحت خیلی مونهمه روز سه دو این خب -

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

 .بشن آماده هابچه تا کنممی اعالم میکروفون طریق از و حیاط به بیارن رو غذا گممی آشپزها به! خوبیه فکر باشه، -

 :گفتم دل صمیم از و شد خم عمیقی لبخند با

 .ممنونم -

 .زد لبخندی. شدم بلند

 !ممنونم فکرت این بابت هم من -
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 دور همگی و کرده پهن فرش حیاط در. شدند برده حیاط به غذاها تک به تک و شد اعالم پرورشگاه در خبر این حرف، آن از پس

 مینز روی بر پایم با و داده تکیه درخت به ایگوشه من. بودند نشسته البته بودیم، نشسته خود یدوستانه جمع صورت به هم

 .بودم گرفته ضرب

 الاحتم. گذشتمی ناتسونو با دیدارم از ساعت یک و بود شب هشت. انداختم بودم، بسته دستم به که اممچی ساعت به نگاهی

 ونوناتس تا کنم خارج پرورشگاه از را همه که بود این امنقشه. باشیم داشته را ماندن حیاط درون وقتِ شب، ده تا نهایتاً که دادممی

 هنوز چرا رپس این که بودم نگران. شد خواهد آمیز موفقیت نقشه بیاید، ناتسونو که صورتی در ولی کند؛ نصب را حسگرها بتواند

 است ممکن دلیلی چه اما بوده؟ گرفته مسخره به را من یعنی ندارد؟ کمک قصد اصالً و بوده انداخته دست را من نکند. نیامده

 نرسیده؟ است ساعت یک که رفته کجا آخر ولی باشد؟ داشته کار این برای

 مسافت کردن طی از پس. بروم ساختمان طرفآن در حیاط خروجی در سمت به تا شدم خارج پشتی حیاط از و کشیدم هوفی

 که بروم، تا برگشتم و کشیدم دیگری هوف. نبود کس هیچ. انداختم اطراف به نگاهی و کرده باز را در. رسیدم در مقابل به الزم،

 .داشت نگه جایم سر را من پشت از صدایی

 

 چان؟ هینا -

. دمش مواجه بود، دستش در سیاه بزرگ پشتی کوله یک و بود سمت این به دویدن درحال دست دور از که ناتسونو با و چرخیدم

 به او وقتی. بودم خوشحال بود، کرده نقض را من جایبی هایقضاوت آمدنش با کهاین از. کرد آرایش را لبانم لبخندی دیدنش با

 :گفت و زد نفس نفس نهاده، زانوهایش روی را دستانش و شده خم که حالی در رسید، نزدم

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

 .نداره اشکالی -

 .داد خاتمه اشدرپیپی هاینفس به عمیق نفس یک با. ایستاد صاف و شد بلند

 چیه؟ برنامه االن خب -

 .کردم اشاره پشتی حیاط به

 عدب کنم فکر کن، عجله ولی خالیه؛ پرورشگاه نتیجه در کنی، نصب رو حسگرها بتونی تا کردم جمع حیاط توی رو همه من -

 .داخل بیایم ده ساعت

 .زد عمیقی لبخند

 !ایول -

 :گفتم و کردم ایخنده تک

 .باشی موفق باشه، جااون به حواسم برم من خب -
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 .همچنین -

 داخل سمت به او و پشتی حیاط سمت به من. گرفتیم پیش در را مختلفی هایراه و شده جدا یکدیگر از حرف، این از پس

 .رفت ساختمان

 تا و! نبود آرام هیچ من هوای و حال و امشب هوای اما بود، آرام هوا و وزیدنمی بادی دیگر. ایستادم رسیدم، که پشتی حیاط به

 .رفتم بقیه نزد و کشیده هوفی. بود خواهم قراربی گونهاین شویم، موفق و شود تمام کار این که زمانی

 نگران نبود، خودم دست خب ولی کردم؛می نگاه ساعت به و اطراف به درپیپی بودیم، حیاط در و خوردیم شام که مدتی طول در

 .بودند خبربی چیز همه از و خندیدندمی و گفتندمی دیگران که بود درحالی این و بودم دستپاچه و

 کهاین با. برگشتیم پرورشگاه داخل به و کردیم کمک وسایل کردن جمع به همگی دقیقه، پنج و چهل و نه ساعت باالخره

 رشگاهپرو وارد که زمانی باز ولی نبودم دانستم،نمی هم را نصبشان مکان حتی که کوچکی حسگرهای آن دیدن به قادر دانستممی

 .کردم نگاه اطراف به ناخودآگاه حسگرها، جوی و جست در شدیم،

 راچ بود؛ نگذاشته ثاثیری من روی بر اما بود، داده تغییر را همه یروحیه رفتن، حیاط به موضوعِ این و کردندمی رفتار عادی همه

 جیوبا که آمدم خودم به گاهآن. گذشت چگونه وقت و شد چه نفهمیدم هیچ و بود ماجرا این درگیر فکرم و حیاط در جسمم که

 :گفت سان

 .است ساختمان داخل به برگشتن وقت -

 از شدند هایشاناتاق یروانه همه که ده ساعت از بعد تقریباً. گشتممی راهروها در هدفی هیچ بدون و داشتم دلشوره همچنان

 .رفتم بیرون به ناتسونو دیدن برای و کردم استفاه آمده پیش فرصت

 در آبمیوه و کیک که درحالی و نشسته خیابان جدول روی بر که دیدم ایگوشه در را ناتسونو گذاشتم، پرورشگاه بیرون به پا وقتی

 .ایستادم مر*ک به دست سرش باالی و رفتم نزدش. است مشغول پایش روی لپتاپ با دارد، دست

 خوری؟می هم ایدیگه چیز آبمیوه و کیک جز تو -

 .خندید

 !نه که فعالً -

 :گفتم و برداشته کمرم از را دستانم

 .زدممی حدس -

 آن روی غریبی عجیب هاینوشته همراه به رنگ زرد و نارنجی های خط. کشیدم سرک لپتاپ یصفحه به و نشستم کنارش

 .بود نمایان

 چیه؟ دیگه چیزها این... خب -

 .زد حرف پر دهان با و زد اششکالتی کیک به گاز یک
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 .شهمی معلوم جااین بشه، دریافت چیزی اگه. دهمی نشون رو حسگرها عملکرد -

 زا هیجانم و شگفتی و کردم نگاهش بود، ناباوری و تعجب روی از که شده گرد هایچشم با. خورد سُر او سمت به لپتاپ از نگاهم

 .بود آشکار بلندم صدای لحن

 دونی؟می رو چیزها این کجا از! العادن فوق هااین سان ناتسونو -

 .انداخت باال شانه عادی، کامالً طور به و تفاوتیبی با

 یاد و کردم مطالعه که بعدشم و بیاره برام چندتا خواستم ازش. شهمی مربوط چیزها جوراین ساختن به کارش برادرم دوست -

 .گرفتم

 زهاچی این او کهاین از بودم کرده شک چقدر! بودم نکرده که فکرها چه من. شد ابروانم رفتن باال و تعجب اصلی عامل حرفش این

 .کرد خود آنِ از را توجهم صدایش. کردممی قضاوت نباید که فهمیدم دانم،می را حقیقت که حاال و آورده کجا از را

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

. دادم انتک را رویش خاک و گرد و کشیدم سفیدم پیراهن و جین شلوار به دستی. شدم بلند و دادم تکان تفهیم ینشانه به سری

 .پاشیدم رویش به لبخندی

 !باشی موفق -

 ردهنک اشتباه و باشد درست حدسم اگر. نمانده ماجرا این شدن تمام تا چیزی. رفتم پرورشگاه داخل به و برگشتم. زد لبخندی

 شیدم،ک عمیقی نفس! افتدمی چنگمان در که است گاهآن و آیدمی سوم قتل انجام برای دیگر ساعت چهار سه تقریباً قاتل باشم،

 در کسی هابچه از. رسیدم دوم یطبقه به هاپله گذاشتن سر پشت با. دارم مغزم در اکسیژن کمبود کردممی احساس که چرا

 و بودند شده روشنایی باعث روشن کوچک هایچراغ. چرخیدندمی اطراف در کارها انجام برای سرپرستان تنها و نبود اطراف

 سوباکی خالی جای. بودند یکدیگر با زدن حرف مشغول دیگر دختر دو. شدم وارد و رسیدم اتاقم به. زدمی قدم جا همه در سکوت

 قول! چان سوباکی کنممی پیدا را قاتلت امشب. کنم غلبه خود بغض بر کردم سعی و کشیدم آهی! زدمی را چشمم بدجور

 !دهممی

 هیجان. شدمی خوابم مانع وجودم در نهفته هیجان و آمدنمی خوابم که چند هر بستم، را هایمچشم و کشیده دراز تخت روی بر

 .نه یا شویممی موفق کهاین فکر و روپیش اتفاقات از ناشی

 و اندرفته خواب به همه که داد را این از نشان تاریکی، در پرورشگاه شدن دفن و هاچراغ شدن خاموش که گذشت چقدر دانمنمی

 .رفتم فرو خواب به ناخودآگاه و شده خسته نیز من کم کم. است وقت دیر

 

*** 
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 کل دانای

 

 هاسایه از آمدن بیرون وقت. ریزدمی اشک دیگری و خنددمی کسی که شد خواهد هاییشب آن از باز! مرگ وقت! رسید وقتش

 .دیگران وجود شمع تک به تک کردن خاموش و مرگ یدوره شده، شروع ترس یدوره. است

 هایقدم بود، کرده جاساز چاقو یک دستش دو هر در که درحالی و زدمی نفس نفس. شد بیدار او و گذشت شب نیمه از ساعت باز

 دتولی نور راهرو انتهای در کوچک چراغ یک فقط و بود تاریک و تاریک. شد باریکی راهروی وارد. نهادمی زمین روی بر را بلندش

 گذاشتند،می جای بر چاقوها که ردی. کشید دیوارها روی را چاقوها رفت،می راه که درحالی و گشود هم از را دستانش. کردمی

 یگوشه یک. داد زینت را لبش آوری دلهره لبخند. کشید بو را هوا و ایستاد ناگهان. دادندمی جلوه ناخوشایند را دیوار یچهره

 را منتظرش هایچشم و شد خم زمین روی بر عنکبوت یک چون پا، و دست چهار. کرد حبس تاریکی در را خود و برده پناه راهرو

 .دوخت راهرو به

 هک درحالی. بنوشد آب لیوانی تا بود حرکت در آشپزخانه سمت به چیز، همه از خبربی دخترک. شد راهرو وارد کسی بعد، چندی

 چرا بود، حسی گونه هر از عاری دخترک یچهره. بستمی را بلوندش موهای نیز دستش دور قرمز کش با کرد،می طی را راهش

 .شد کار به دست و نداد طولش این از بیشتر. نبود آگاه هاسایه در شده پنهان خطر از که

 دستانش. ترسید شد، متوجهش که دخترک. دوید دخترک سمت به تمام چه هر سرعت با پایش و دست چهار حالت همان در

 وا و شدمی سرازیر اشپیشانی از سردی عرق. بود مقابلش فرد یچهره در خیره سردرگمی و ناباوری با کردند، لرزیدن به شروع

 دستان در خود حال کرده، فروکش را همه ترس امروز به تا که دختری. کند چه دانستنمی و بود باخته ترسش به کامالً را خود

 سست زانوانش حال دارد، ایستادن پا سر در سعی شرایطی هر در که کسی بود، کائوری دختر آن! آری. شده اسیر وحشت و ترس

 .ندارند را وزنش تحمل و شده

. دکشی صورتش روی بر آرام را چاقو یلبه. کرد نزدیک کائوری صورت به آرام را چاقوهایش از یکی و شد بلند کائوری مقابل در

 را موهایش و شد خم. افتاد کائوری که داد هل زمین روی بر را او ناگهان. لرزیدمی خود جای در فقط و شده ناتوان کامالً کائوری

 بر را او تاریک، راهروهای در. کرد برکنار پادشاهی مقام از را سکوت دخترک، یناله و آه صدای. کشید و کرد اسیر خود چنگ در

 رد چاقویی برساند، دیگران گوش به را فریادش صدای خواست که همین کائوری. انداخت ایگوشه و برد کشان کشان زمین روی

 .پیچید خود به درد از زمین روی بر او و رفت فرو اششانه

 

 

*** 
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 ناتسونو

 

 یخمیازه. نشده کسی از خبری هنوز و بود دقیقه پنج و چهل و یک ساعت. کردم نگاه اممچی ساعت به و کشیدم ایخمیازه

 باز هم از هایمچشم صفحه، روی بر قرمزی اعالن دیدن با. بیندازم نگاهی لپتاپ یصفحه به تا چرخاندم را سرم و کشیدم دیگری

 درک را دیدممی که چیزی معنی من و شدندمی گردتر تعجب میزان از هایمچشم. شدم خیره صفحه به تعجب با و شدند

 کار از و شدن غیرفعال از خبر که اعالنی. زدمی چشمک من به واسطه بدین و شدمی روشن خاموش که قرمزی اعالن. کردمنمی

 .دادمی را حسگرها افتادن

 شوند؟ غیرفعال حسگرها که است ممکن چطور. داد زینت را ابروانم اخمی

 افتد؟می دارد اتفاقی چه است؟ خبر چه داخل آن. کردم نگاه بود، تاریکی در شده غرق که پرورشگاه ساختمان به

 را پرورشگاه در. شده چه کهاین از بودم نگران و رفتممی پیش تمام چه هر سرعت با. دویدم ساختمان سمت به و شده بلند سریع

 و شده هاپله همسفر. نبود کسی از خبری کدام هیچ در و راست و چپ در راهرو دو. کردم نگاه اطراف به. رفتم داخل به و کرده باز

 .نبود هیچکس اما هیچکس،. رفتم دوم یطبقه به

 که ودمب این فکر به تنها من و شدمی سرازیر امپیشانی از عرق. رسیدمی نیز خودم گوش به حتی قلبم تپش و زدممی نفس نفس

 شتپ که حقیقتی! دیدمش که بود گاهآن. نگریستم اطراف به و رفتم باال به دیگر یطبقه یک. است خبر چه جااین که بفهمم

 .شد روشن من هایچشم در بود، شده مخفی دیدگان از که چیزی. شد آشکار برایم بود، نهان پرده

 برابر صد را تپش میزان آن بودم، دیده که چیزی حال، ولی بود، زیاد قلبم تپش و زدممی نفس نفس همچنان دویدن خاطر به

. دآور در سر آن از بشود که نبود حقایقی حقایق، این. بودم شده سردرگم و کردممی نگاه رویم جلو یمنظره به ناباوری با. کرد

 سقف روی چراغ از و پیچیده گردنش دور طناب یک که درحالی خودش کرده، جاخوش اششانه در چاقو که را بلوندی مو دختر

 تادهایس کنارش که را دیگری دختر لیکن کردم،می درک است، دهانش روی نیز چسب یک و پایش زیر صندلی یک و شده آویزان

 و جین شلوار یک با ای،قهوه بلند موهای با دختری گر نظاره هایمچشم. کردمنمی درک کرد،می بازی دستش درون چاقوی با و

 ها،تلق این مسئول کردن پیدا برای که دختری. بودم کرده مالقات او با پیش ساعت چند همین که دختری. بودند سفید پیراهنی

 !بود هینا خود قاتل. بود کرده کمک تقاضای

 امکان چیزی چنین بیفتد؟ قاتل دنبال خودش بعد و برساند قتل به را دوستانش او که شودمی چطور است؟ ممکن چطور اما

 !ندارد

 .گرفتم را هینا دست و دویده سمتشان به سریعا کرد، دختر پای زیر از را صندلی برداشتن قصد و شد خم هینا دیدم وقتی

 روی بر را هایشدندان. دوخت امچهره در داشتند، ترسناکی نگاه حال که را هایشچشم و چرخاند را سرش کشیدم، که را دستش

 .بود حرفم اصلی عامل کرد، خطور ذهنم به که فکری. گرفت نشانه سمتم به را چاقو و سایید هم
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 !بیا من دنبال داری جرعت اگه -

 .شدمی عقب جلو تند تند اشنه*سی کشیدن، نفس بار هر با و کشید نفس پی در پی و نامنظم طور به هینا

 تانهخوشبخ و دویدم پرورشگاه خروجی سمت به. کردم دویدن به شروع بیفتد، من دنبال هینا کهاین امید به و کرده ول را دستش

 بالمدن به هینا شوم مطمئن تا کردم نگاه خود سر پشت به وقتی. رفتم پرورشگاه از خارج به دوان دوان. افتاد من دنبال به هینا

 .شدم مواجه باوری غیرقابل یصحنه با است،

 بر پا و دست چهار هینا. نه یا است انسان یک توان در کنم،می مشاهده که چیزی این دانستمنمی واقعاً و شدند گرد هایمچشم

 جودمو در خفیفی ترس یک. بود کردنم دنبال درحال ماند،می عنکبوت یک به شبیه بیشتر حالتش این که درحالی زمین، روی

 اسیر شهر تمام. شدنمی دیده هاخیابان در کسی و بود دیروقت که شکر را خدا. افزودم خود سرعت به. بود شدن شکوفا درحال

 .دادندمی جلوه ترترسناک را محیط زردشان نور آن با خیابان، در موجود هایبرق چراغ تیر و بود شده سنگینی سکوت

 توانممی که جایی تنها که دانستممی اما نه، یا است درست و مناسب بکشانم، جاآن تا را هینا دارم قصد که مقصدی دانستمنمی

 .جاستآن ببرم، پناه آن به

 تنکاس توان نیز شب خنک هوای حتی. بودند کرده داغ هایمنفس و دادمی سرب یمزه گلویم. نداشتم دادن ادامه برای نایی دیگر

 میک بتوانم تا دهم، انجام هینا سرعت کردن کم برای کاری گرفتم تصمیم. نداشت بود، کردن عرق اثر در که را بدنم زیاد دمای

 !شدنمی دیده او یچهره در خستگی از آثاری که بود جالب برایم. کردم نگاه عقب به. کنم تازه نفسی و ایستاده

 هلش توانم تمام با و رفتم سمتش به. دیدم بزرگ آشغال سطل یک چپ سمت در جلوتر، کمی موقع همان و کردم نگاه اطراف به

 استراحت کمی و کشیده عمیق نفسی. نهادم زانوانم روی را دستانم و شده خم. کرد سد را هینا راه و افتاد زمین روی بر که دادم،

 ایآشفته و مهربان یچهره با. بود ترسناک و خشمگین اشچهره. شد بلند که دیدم و کردم معطوف هینا سمت به را نگاهم. کردم

 !باشد هینا جسم در دیگری کس او که انگار. بود متفاوت دنیا یک دیدم، امروز که

 من همین و است زیادی راه بود، نظرم مد که مقصدی تا. گرفتم سر از را دویدن و کردم عجله. پرید آشغال سطل روی از که دیدم

 .بیفتد اتفاقی و نرسیم که کردمی نگران را

 شدن له صدای که تاریکی جنگل. رسیدیم مقصد همان یا جنگل به کهاین تا دویدیم گربه و موش چون هاخیابان در طورهمین

 دادندمی نشان متروکه را آن هایشکالغ صدای که جنگلی. کردمی ایجاد ترسناکی صدای هینا، و من توسط زمین روی هایچوب

 اب را تو و شدندمی گیرت دامن هایشوچوله چاله که جنگلی. شدندمی آسمان شدن دیده مانع کشیده، فلک به سر درختان آن و

 .کردندمی آشنا زمین ش*آغو

 دمش خاطر آسوده گرفت، قرار نگاهم رس تیر در چوبی ایکلبه که زمانی و دادم تاب و پیچ هادرخت میان در را او نیز دیگر اندکی

 یزن را در و برداشتم کلبه درون یشومینه کنار از طناب و چوب یک. شدم وارد و کردم باز را کلبه در سریعا. رسیدیم باالخره که
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 اهایمپ در حسی تنها نه دیگر که بودم دویده قدری و لرزیدندمی دستانم. ماندم آمدنش منتظر و شدم قایم در پشت. گذاشتم باز

 .کردمی اذیتم مزاجم در خون گس طعم و بود بریده را امانم نیز گلویم حتی بلکه نداشتم،

 رد و شد وارد در از هینا بعد، چندی و شد ترنزدیک و ترنزدیک صدا. فشردم دستم در را چوب و شدم آماده شنیدم، صدایی وقتی

 روی بر هوشبی طور به هینا. زدم گردنش در محکم چوب، با و کردم عذرخواهی او از کار این بابت دل در. چرخاند چشم اطراف

 .کرد جدا سردرگمی عالم از را من افتادنش صدای و افتاد زمین روی بر دستم از چوب. شد رها زمین

 در ار او سپس و بستم طناب با احتیاط محض را پایش و دست. رفتم بود، افتاده زمین روی آزاربی و حرکتبی که هینا سمت به

 پسس. کشیدم رویش را پتو و گذاشتم تخت روی را او. بردم کلبه در اتاقی سمت به و کردم بلندش زمین روی از. گرفتم ش*آغو

 .شدم خارج اتاق از

 و مگذاشت خود پیشانی روی بر را دستم. بودند یافته کاهش اندکی هایمنفس سرعت. کشیدم دراز و انداختم مبل روی بر را خود

 سپارد؟ گوش فریادشان صدای به که کیست و زدندمی فریاد را خستگی بدنم اجزای تمام. بستم را چشمانم

 برساند؟ قتل به را خود دوستان باید هینا چرا که فهمیدمنمی. آوردندمی هجوم ذهنم سمت به افکار از انبوهی و بودم سردرگم

 نکشت به میل و نبود خشم چهره آن در. دیدم اول بار که نیست ایچهره به متعلق هینا، کنونی یچهره شده؟ گونهاین امشب چرا

 اهین که چیست موضوع. نهادم مبل روی بر کنارم را دستانم و نشستم. شدم بلند و کشیدم هوفی. هست چهره این در اما نبود،

 فت؟گمی دروغ کرد، کمک تقاضای من از که زمانی یعنی است؟ خبر چه جااین افتد؟ قاتل دنبال به آنگاه و باشد قاتل باید خود

 زند؟می قتل به دست خودش خواستِ از خودش

 بکشد؟ را دوستانش باید چرا اما! است کارش متوجه خودش که است معلوم! مسخره چه

 .کندمی تعریف را قضیه اصل خودش آمد، هوش به وقتی. شدم کالفه نبودند، معلوم ذهنم درون سواالت جواب کهاین از

 د؟باش تواندمی کسی چه یعنی. رساند ساحل به و کرد خارج افکارم اقیانوس از را من در صدای لحظه همان

 یهدستگیر. شکست را خانه سکوت زمین، رنگ ایقهوه پارکت با پایم برخورد صدای. رفتم در سمت به و شدم بلند مبل روی از

 روی زخم از. شدم مواجه عسلی هایچشم و بلوند موهای با دخترکی یچهره با. گشودم را آن و کرده س*لم را در سرد و فلزی

 .کرد را جانش قصد هینا که بوده دختری همان فهمیدم، اششانه

 کرده؟ پیدا چگونه را جااین راه اصالً کند؟می چه جااین. رفت باال ابرویم تای یک

 .آورد بیرون سواالتم گرداب از را من صدایش

 جاست؟این چان هینا سالم، -

 و آرام صدای از را این شده؛ معذب و ترسدمی جااین در بودن از هم کمی کردم احساس. بود نگران و مضطرب صدایش لحن

 .فهمیدم بود، انداخته پایین را سرش و گرفته را دیگرش بازوی دستش با کهاین

 .جاستاین آره، -
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 :داد ادامه و آورد باال را سرش

 ببینمش؟ شهمی کجاست؟ -

 باز را قاتا در. رفتیم بود، درونش هینا که اتاقی تا. آمد دنبالم به نیز او و شدم امخانه وارد. پیچید گوشم در مصممش صدای باراین

 .شد خیره بود، کشیده دراز تخت روی حرکتبی که هینا به دختر. شدیم وارد و کرده

 شده؟ چش خوبه؟ حالش اون -

 !همین هوشه،بی فقط. نیست چیزی -

 .انداخت طنین گوشم در دارش بغض صدای. گذاشت سرش روی بر را هایشدست که دیدم چشم یگوشه از

 ... .و خوبیه دختر خیلی چان هینا. فهممنمی اصالً -

 .آورد پایین را دستانش و کشید عمیق نفسی

 بکشه؟ رو ما باید چرا آخه -

 شخود نفر یک چرا که بودم سردرگم دختر این همچون نیز من اما نبودم، ناراحت. زدمی فریاد را ناراحتی و سردرگمی صدایش

 بیفتد؟ قاتل دنبال حال عین در و باشد قاتل باید

 .بود گذاشته زخمش روی بر را دستش. کردم نگاهش و چرخاندم را سرم. شد بلند اشناله و آه صدای بعد، ثانیه چند

 داره؟ درد -

 .داد تکان سری

 .بیا دنبالم -

 پشت صندلی روی او داشتم،برمی کابینت داخل از را اولیه هایکمک جعبه داشتم که درحالی. شدیم آشپزخانه وارد هم همراه

 ،داشت قرار تاریکی ش*آغو در جنگل، میان در که ایخانه این در و بود سکوت غرق خانه. نشست آشپزخانه در نفره سه گرد میز

 !یابیم نجات تا برویم راه کدام از باید دانستیمنمی نیز خود و شد ترعجیب رفته رفته که شدیم عجیبی ماجرای درگیر نفر سه ما

 با ار بتادین که درحالی. کنم تمیز را زخمش تا برداشتم جعبه داخل از را بتادین. نشستم دختر کنار در و نهادم میز روی را جعبه

 :پرسید ضعیفی صدای با و کرد داشت، که سوزشی روی از اخمی او کشیدم،می زخمش روی پنبه

 کردی؟می کار چی پرورشگاه توی امشب -

 .دادم باال را ابرویم تای یک

 کنی؟می کار چی من یخونه توی االن تو بپرسم باید من -

 .اومدم دنبالتون جااین تا رفتنتون از بعد -

 .نگفتم چیزی

 .بگو تو حاال -
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 از پس و رسید اتمام به اششانه پیچی باند کار هایم،تعریف هنگام در. کردم تعریف برایش را یماننقشه و هینا با برخوردم یقضیه

 :گفتم گذاشتم،می جعبه داخل را لوازم که درحالی هایم،حرف

 که من... خب ولی کردم، متوقف رو خونریزیش من. بشه بدتر ممکنه بندازه، زخمت به نگاه یک بیاد گممی دکتره، داداشم -

 .نیستم ایحرفه

 .شنیدم سرم پشت از را دختر صدای. گذاشتم جایش سر را جعبه و شدم بلند

 .ممنونم کارهات این خاطر به -

 .پاشیدم رویش به لبخندی و برگشتم

 .کنممی خواهش -

 .ایستادم نه*سی به دست و دادم تکیه اپن به

 دوم اتاق به تونیمی داره، اتاق دوتا جااین. فهمیممی رو قضیه و زنیممی حرف باهاش اومد، هوش به چان هینا که موقع هر -

 .خوابممی مبل رو من. بری

 سعی و شدم خیالبی چی؟ خاطر به اما شده، معذب که بود معلوم کامالً حالتش و حرکات از. زد دانی قدر ینشانه به لبخندی

 .کنم ترشآرام کمی کردم

 .هستش ناتسونو اسمم راستی، -

 .کرد نگاهم

 .امکائوری منم -

 .کردم آرایش را لبانم لبخندی با

 .خوشبختم -

*** 

 

 هینا

 

 ایپنجره چوبی، دیوارهای و ایقهوه هایپارکت با اتاقی. یافتم خود اتاق از متفاوت اتاقی در را خود کردم، باز را هایمچشم وقتی

 رنگ شیری کمد یک. کردم نگاه روروبه به. اتاق یگوشه در رنگ سیاه تختی و تخت کنار در رنگ شیری هایپرده با کوچک

 روی که داشت وجود میز و مبل یک نیز اتاق چپ سمت در. بود آویزان دیوار از کمد کنار در آینه یک و داشت وجود اتاق طرفآن

 .ماندندمی ایتپه چون و بودند شده انباشته پسرانه هایلباس از تعدادی مبل
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 یهناحی در. نشستم و شدم بلند. نداشتم افتاد، اتفاقی چه دیشب و هستم کجا من کهاین از گمانی و حدس هیچ و بودم متعجب

 یداپ افزایش تعجبم خورد، پایم و دست دور طناب به که چشمم. چیست خاطر به دانستمنمی که داشت وجود دردی گردنم، پشت

 هستم؟ کجا من. کرد

 است؟ بسته پایم و دست حال که شد چه شد؟ چه دیشب مگر آمدم؟ جااین به چطوری و ؟شده بسته پایم و دست چرا

 :گفتم رسایی صدای با هستم؟ تنها من یا جاستاین کسی یعنی. کردم نگاه اتاق چوبی یبسته درِ به و کشیدم هوفی

 .جااین بیاد یکی هست؟ کسی آهای، -

 دو هر! شدند در چارچوب در کائوری و ناتسونو گرنظاره هایمچشم تعجب، کمال در و شد باز در که نگذشت چندی حرفم، این با

 در را نگرانش و مردد هایچشم و شد نزدیکم کمی کائوری. گذاشتند رنگی سفید پشمی فرش روی بر پا و شدند اتاق وارد

 .کرد متعجب را من لرزانش صدای. دوخت هایمچشم

 خوبه؟ حالت چان، هینا -

 کجاییم؟ ما کجاست؟ جااین کائوری -

 .گذاشت زانوهایش روی را دستانش آرنج. نشست تخت روی بر کنارم و شد نزدیکم قدم چند ناتسونو

 .اومد دنبالمون هم چان کائوری و جااین آوردمت من. منه یخونه جااین -

 را مهایدست! ندارند را چیزی گفتن میل که فعالً و هستند مطلع چیز همه از دو این که آمدمی نظر به و بودم شده سردرگم کامال

 :گفتم بودم، داده باال را ابرویم تای یک که درحالی و بردم باال هایممچ دور طناب به کردن اشاره قصد به

 جا؟این اومدیم چرا است؟ بسته هامدست چرا من... خب -

 .کرد نگاهم سوالی ناتسونو

 نداری؟ خبر خودت -

 .دادم باال را هایمشانه

 شده؟ چیزی مگه! چی؟ از -

 .گشت هویدا وسطشان چینی و دادند هم دست به دست ابروهایم. شد بدل و رد ناتسونو و کائوری بین نگاهی

 .شده خبر چه جااین بگه بهم یکیتون -

 و شیدک عمیقی نفس ناتسونو. دادمنمی صدایم لحن به اهمیتی و بودم شده کالفه خب اما داشت، دستوری لحن و بود بلند صدایم

 گوشم ملودی آرامش صدای باالخره. کند شروع کجا از و بزند چگونه را حرفش داندنمی که بود معلوم. انداخت پایین را سرش

 .شد

 .فهمیدیم رو قاتل هویت هینا، -

 .کردم گرد را هایمچشم کنجکاوی سر از و شدم جاجابه خود جای سر کمی
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 کیه؟ قاتل خب؟ -

 .زدمی موج سردرگمی و ناامیدی هایسچشم در. کرد نگاهم

 !خودتی قاتل -

 کائوری به ناتسونو از نگاهم. بگیرم فاصله ناتسونو از تا شدم خم عقب به کمی. گرفت جا لبم یگوشه تعجب از حاکی پوزخندی

 .شدمی دیده هایشانچهره روی اخمی و بودند جدی دو هر. لغزید

 !شوخیه؟ جور یک! ؟منم قاتل که چی یعنی -

 .نگفتند چیزی

 .کنید تمومش شوخیه اگه -

 امانج را کارش که هنگام همان در. شد پاهایم کردن باز مشغول و زد زانو زمین روی بر مقابلم. شد بلند و کشید هوفی ناتسونو

 :گفت داد،می

 .دیممی توضیح االن. نیست شوخی متأسفانه -

 عنیی. بودم گیج اما کنند؛می شوخی دارند که گفت بشود که نبود صدایش در طنز از ایرگه هیچ. بود جدی کامالً صدایش لحن

 لممقاب و شد بلند کرد، باز هم را هایمدست کهاین از پس ناتسونو رساند؟می را معنایی چه حرف این ؟هستم من خود قاتل که چه

 .کردند دیشب اتفاقات دادن توضیح به شروع هم همراه دو هر که بودم دوخته چشم آنان به منتظر. ایستاد کائوری کنار در

 رس. شدمی افزوده تعجبم میزان بر لحظه هر. رفتممی فرو عظیمی شوک در گفتند،می که ایجمله هر با و رفتندمی پیش چه هر

 ندارم؟ یاد به خود چرا پس ام،کرده حمله کائوری به دیشب اگر هستم؟ من قاتل که چه یعنی. آوردمنمی در

 درد سر. کردم ایجاد سرم دور حصاری دستانم با و نهادم زانوانم روی را هایمدست آرنج و شده خم هایشان،حرف اتمام از پس

 .بودم شده خیره زمین به فقط و داشتم پیشانی روی بر پررنگی اخم. بودم گرفته

 دارن؟ حقیقت گفتین، که هاییاین -

 .پیچید گوشم در کائوری صدای. لرزیدمی صدایم

 ؟نیست یادت هیچی اصالً تو آخه ولی... آره -

 .دادم تکان طرفین به نفی ینشانه به را سرم

 گی؟نمی دروغ بدونیم کجا از -

 شده مشت دستان با و برگشت ناتسونو سمت به کائوری که دیدم چشم یگوشه از. شد پوزخندم باعث ناتسونو مشکوک صدای

 :داد را ناتسونو جواب من از قبل. کرد نگاهش

 .گهنمی دورغ وقت هیچ هینا -
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 ار دستگیره و رفتم خروجی در سمت به. رفتم بیرون اتاق از و شدم بلند نفر، دو آن به توجهبی. بود مطمئن و بلند صدایش

 .شد شنیده سرم پشت از کائوری صدای. کردم س*لم

 کجا؟ -

 نگلج درون باید چرا کهاین به نسبت. نهادم بزرگی جنگل درون به پا. شد باز در و کردم خم را دستگیره. ندادم حرفش به جوابی

 .ندآیمی دنبالم آرام آرام نیز کائوری و ناتسونو که دانستممی. بود درگیر ذهنم و رفتممی راه طورهمین. بودم توجهبی باشیم،

 چرا سپ منم، سوباکی و میتسوبا قاتل اگر نیست؟ یادم چیزی چرا اما هستم؟ من اصل در قاتل دارد؟ حقیقت آنان یگفته یعنی

 اگر اند؟شده آلوده خون به واقعاً هادست این. کردم نگاه دستانم به و کرده خم را سرم ندارم؟ یاد به را آنان کشتن زمان خودم

 ندیدم؟ را شده ریخته خون چرا نکردم؟ مشاهده آنان در را خون رد وقتهیچ خودم چرا پس است، طوراین

 رد هاچوله چاله روی از و رفتممی راه آرام آرام. کردمی سخت برایم را کشیدن نفس بود، انداخته چنگ گلویم بر که بغضی

 .دادمی من به را ناراحتی حس نشاط، حس انتقال جای به و زدمی صورتم و سر بر صبحگاهی نسیم. شدممی

 .پیچید سرم در صدایشان. فهمیدمنمی را ناتسونو و کائوری هایگفته فهمیدم؛نمی

 ."بکشیش خوایمی و کردی آویزون سقف از طناب با رو چان کائوری دیدم اومدم، پرورشگاه داخل دیشب وقتی"

 ."بودم گنگ یعنی چیه، ماجرا که نفهمیدم هم خودم حتی من و چان هینا کردی حمله بهم تو"

 ."باشه تو دست به هم بودی گفته بهشون راجع که دختری دوتا اون قتل کنم فکر"

 تم؟کش را کوچک دختر آن من میتسوبا؟ و سوباکی یعنی بود؟ من دست به قتلشان. شد بغضم پاشیدن فرو باعث آخر یجمله

 داشت؟ ایگانه بچه آرزوهای اشآینده برای که دختری پروراند؟می سرش در را پرورشگاه از رفتن بیرون خیال و فکر که دختری

 کشتم؟ را آرزوها آن من

 هک افتادم روزی اولین یاد به. بوده کنارم حال همه در و بوده دوستم پرورشگاه در کودکی همان از که دختری چطور؟ سوباکی یا

 .آمد پرورشگاه به سوباکی

*** 

 

 قبل سال هشت

 

 رنگش آبی هایچشم با زیبایی عجیب هارمونی رنگش ایسرمه موهای که کوچکی دختر همراه به سان جیوبا و شد باز اتاق در

 با تا شد خم زانو روی بر. آورد تختم کنار خالی تخت سمت به را او و گرفت را دختر دست سان جیوبا. شد وارد بودند، ساخته

 .بود سازگار محبتش پر صدای با که پاشید رویش به لبخندی و کشید موهایش روی بر نوازش دست. شود قد هم دخترک

 باشه؟ توئه، یخونه جااین بعد به این از عزیزم -
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 .داد تکان سری دختر

 .بگو خودم به خواستی چیزی هر -

 :گفت دیگر دختر و من به خطاب شد، بلند سان، جیوبا. داد تکان سری باز دختر

 باشه؟ کنین، رفتار خوب باهاش جدیدتونه، اتاقی هم -

 زمین به را نگاهش و کرده خم را سرش. کردم نگاه دختر به و چرخاندم را سرم. رفت سان جیوبا که دادیم تکان سری دو هر

 روی زا. بود آویزان هایششانه از هم سفید پشتی کوله یک همچنین داشت، تن به جینی شلوارک و صورتی شرتتی. بود دوخته

 .رفتم دختر سمت به و شدم بلند خود تخت

 .سالم -

 .پاشیدم رویش به لبخندی. آورد باال را سرش

 چیه؟ اسمت -

 .کشدمی خجالت کمی که دادمی نشان آرامش صدای. گرفت من از را نگاهش

 .سوباکی -

 .بگو بهم داشتی الزم کمکی جااین اگه. هینام هم من -

 .شنیدم را سوباکی صدای که بنشینم تخت روی بر خواستم. رفتم تختم سمت به و برگشتم. داد تکان سری

 کنیم؟ نگاه رو اطراف بریم شهمی -

 در کشیدمی خجالت اما بود، اطراف دیدن کنجکاو کهاین. دوختم زیبایش و معصوم یچهره در را نگاهم و چرخاندم را سرم

 .برداشتیم قدم راهرو در. شدیم خارج اتاق از هم با و گرفتم را دستش. رفتم سمتش به و دادم تکان سری. شدمی دیده اشچهره

 یتنهای و غریبگی احساس ناآشنا محیط این در که کنم حس توانستممی. نگریستمی اطراف به کنجکاوی با. کردم نگاهش

 .کندمی

 سالته؟ چند -

 .کرد نگاهم

 .هفت

 .سالمه هشت من ترم،بزرگ ازت سال یک من پس

. دوختم متعجبش یچهره در را درشتم هایچشم و گرفتم طرفش به را اماشاره انگشت. ایستادم مقابلش و کردم ول را دستش

 .اوست کردن شاد و کردن شوخی جهت خیالم،بی و مغرور صدای لحن که دانستممی خودم فقط

 !ایبچه خیلی هنوز من برابر در -

 .داشت وا خنده به را من اشحرصی و بلند صدای. شود بلندتر قدش تا ایستاد پاهایش نوک روی و کرد مشت را دستانش
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 !نیستم بچه من هینا -

. رفتم سمتش به و کردم متوقف را خود یخنده. گرفت من از را رویش و کرد اخم که خندیدممی و گذاشته دهانم روی را دستم

 .دادم تذکر او به امجدی صدای با. گذاشتم هایششانه روی بر را هایمدست

 فهمی؟می باشیم، خودمون زندگی بزرگ آدم باید. نیستیم بچه دیگه ما بعد به حاال از -

 کی سنی اختالف. بودم بچه نیز من گرچه بود، بچه هنوز او. بود طبیعی و جا به سکوتش. کرد نگاهم گیجی با و نگفت چیزی

 جیوبا یگفته طبق. آمده جااین به اکنون و شده بزرگ مادرش و پدر ش*آغو در سالگی هفت تا او ولی نیست، چیزی که سال

 دم.آم جااین به که بود سالم یک من سان،

*** 

 

 حال زمان

 

 را او که شد چگونه. کشتم را سوباکی من. بود کرده سرازیر هایمگونه از را هایماشک شوم، متوجه خود کهآن بدون خاطره، این

 کشتم؟ را او و شدم رحمبی که شد چطور کشتم؟

 او؟ چرا چرا؟. بود دوستم بهترین که او

 ویر بر مرگ یکلمه آن یا. ریختم را خونش خودم هایدست با برسانم؟ قتل به را دوستم توانستم که هستم کسی چه دیگر من

 نوشتم؟ را آن سوباکی خون با من است؟ من کار هم آن زمین،

 .پیچیدمی جنگل یگوشه به گوشه در هقم هق صدای

 نیارم؟ یاد به چیزی حتی و نفهمم خود و شوم قاتل کهاین است؟ بازی یک این

 نگچ پیراهنم بر. بود شده شرمنده و متنفر خود از بود، گرفته سوز بود، گرفته درد که قلبی. گذاشتم قلبم روی بر را دستم

 در که گاهآن چه؟ که شده شرمنده حال. بودم متنفر او از نیز من و خود از او. فشردممی را قلبم خود گمان در و انداختم

 اهنگ و نشسته ساکت گاهآن چرا نبود؟ قلبم از خبری چرا کردم، قطع را نفسشان و کردم نگاه سوباکی و میتسوبا هایچشم

 گفت؟نمی چیزی چرا کرد؟می

! تولینمق. کرد آرایش را لبانم تلخ ایخنده. نه یا کردم نگاه مقتولینم چشمان در که دانمنمی حتی من. شد بیشتر امگریه شدت

 !امشده قاتل پا یک خودم برای! مناسبی یکلمه چه

 خود هب را من کردند سعی نکشم؟ را هاآن که کردند التماسم کنند؟ فرار کردند تالش کردند؟ گریه میتسوبا و سوباکی یعنی

 آورند؟
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 را آسمان دل که زدم فریادی و کردم بلند آسمان به رو را سرم. نیاوردم طاقت دیگر زمین، روی بر افتادنم و پایم ردن*خو پیچ با

. زد زانو زمین روی بر مقابلم و آمد کنارم آمدند،می سرم پشت ناتسونو با همراه مدت این تمام در که کائوری ناگهان. لرزاند

 .شد گوشم انداز طنین دارش بغض صدای. بیایم خودم به تا داد تکان را من و گذاشت بازوهایم روی را هایشدست

 میتسوبا و سوباکی گریه با تونینمی. کنهنمی دوا رو دردی تو یگریه ولی ناراحتی دونممی. بیا خودت به لطفاً! بسته چان، هینا -

 .برگردونی رو

 !است من خاطر به فقط این و برگردند توانندنمی دیگر هاآن آری،. شد بیشتر هقم هق و گریه شدت حرف، این با

 :داد ادامه کائوری

 از ور خودت طوریاین فقط تو کنیم،می پیدا رو اتفاقات این علت ما. شهمی درست چیز همه که دممی قول داخل، بریم بیا هینا -

 .نده دست

 و آرام صدای و کرد زمزمه گوشم کنار. کشید ش*آغو در را من زنم،نمی حرفی دید وقتی. بود شده نیز او هایچشم یروانه اشک

 .کرد آرامم شده که هم اندکی مطمئنش،

 .بینیمی حاال شه،می درست چی همه -

 .داشت ب*ل بر لبخندی. نشست زمین روی و آمده کنارمان نیز ناتسونو. کرد جدا خود از را من حرفش، این دنبال به

 .بگیره گریم منم که کنین کاری تونستین اگه حاال -

 مابین و کرد بلند را دستش ناتسونو. نشست لبانم روی ایخنده تک خودم، یاراده بدون که کرد نگاهش چپ چپ کائوری

 .کشید آهی. داد بازی موهایش

 .تمنیس بردارتون یا پدرتون من باشین، خودتون مسئول خودتون بگم االن از بشم؟ همخونه دختر دوتا با باید چطوری من آخه -

 ناتسونو. کردمی سرکوب را دلمان غم فقط که ایخنده تلخ، ایخنده بغض، با همراه ایخنده خندیدیم؛ کائوری هم و من هم

 .شد جدی پیش، لحظه چند خالف بر اشچهره حالت. کشید عمیقی نفسی

 هم االن و نشده متوجه خودش ولی زده قتل به دست چرا هینا که فهمیممی. برمیایم عهدش از ما که باشین مطمئن دخترها، -

 .نیست ساخته دستم از کاری تنهایی من باشین، قوی پس. کنیممی حلش رو قضیه و فهمیممی. نیست یادش اصالً

 هزارتو از و کرده حل را معما این باید. بود هاآن با حق. کردم پاک را هایماشک و برده دست. داشت شوخی لحن آخرش یجمله

 .کردم گاهن دو آن یچهره به لبخند، با و کشیدم عمیقی نفس. دادنمی تغییر را گذشته و نداشت ایفایده غصه و غم. بیاییم بیرون

 امعلومن که ایآینده مقابل در هم با گرفتیم تصمیم و شدیم شرایطی هر در هم گاهتکیه و حامی نفر، سه ما که بود بعد به جاآن از

 .بایستیم بود،

 نگر نارنجی ینفره سه مبل دو مابین که ایچوبی میز روی از را امقهوه لیوان و شده خم. گذاشت مقابلمان قهوه لیوان دو ناتسونو

 هال انتهای و داشتند قرار هال وسط هامبل. بود در ورودی در کوچک هال یک با کوچکی یکلبه کل در. برداشتم داشت، قرار
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 رایب در یک کلبه راست سمت. بود شده مزین سیاه و سفید پشمی فرش یک با رویش جلو زمین که شدمی دیده شومینه یک

 .داشت وجود اتاق دو برای در دو چپ سمت و آشپزخانه

 که او معطوف را نگاهم کائوری، صدای با. شد سردم دستان مهمان قهوه گرمای. کردم ایجاد لیوان دور حصاری هایمدست با

 .کردم بود، نشسته رویمروبه

 کنیم؟ شروع باید کجا از االن -

 زا که ایصندلی به کشیدمی عمیقی نفس که درحالی ناتسونو. چرخاند ناتسونو و من میان را اشسوالی و سردرگم هایچشم

 جوابش لیکن بود، خوبی سوال. شدم خیره نامعلوم ینقطه یک به و گرفتم دندان به را لبم یگوشه. داد تکیه بود، آورده آشپزخانه

 تصمیم و خوردم را امقهوه از جرعه یک کنیم؟ پیدا باید کجا از را هایمانسوال جواب کنیم؟ شروع باید کجا از واقعاً. نبود مشخص

 .کنم آغاز اول قتل از گرفتم

 .خوبه شروع برای اول قتل -

 :گفت ناتسونو

 .شاید -

 :پرسید و کرد ریز را چشمانش. گذاشت زانوهایش روی بر را دستانش آرنج و شد خم جلو به حرفش، این پس در

 بود؟ کی اول مقتول! خب -

 داد یهتک مبل به نه*سی به دست کائوری. کرد زنده ذهنم در را کارآگاه یک تصویر اش،جدی العاده فوق و پرسشگرانه صدای لحن

 .زد نفسش کردن فوت با را حرفش و

 .بود سالش ده میتسوبا، -

 .کرد شکار را من یچهره دفعهاین ناتسونو نگاه

 میاد؟ یادت چیزی هینا -

 :گفتم و دادم تکان طرفین به را سرم

 .دیدم رو جسدش صبح که دونممی فقط -

 درسته؟ بود، شده بریده هم سرش و اومده در چشمش شده، کنده موهاش که بودی گفته -

 :گفتم سختی به و کردم اخمی

 .آره -

. کرد نخواهم فراموش را خود دست به سوباکی و میتسوبا شدن کشته وقت هیچ باز شود، حل موضوع این و بگذرد زمان چقدر هر

 آغاز را زخم آن ریزیخون آوردنش، یاد به بار هر با و یافت نخواهد بهبود گاههیچ که کرد، حک قلبم روی بر را زخمی واقعه این

 .داد خواهد افزایش را درونم وجدان عذاب این آوردنش، یاد به بار هر با. کرد خواهد
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 .کرد خارج افکارم عالم از را من ناتسونو صدای

 دوم؟ قتل یا -

 :گفت هنگام این در. برداشت را آن و برد دست اشقهوه سمت به کائوری

 .داشت اشنه*سی روی زخم شماریبی تعداد و شده قطع دستش. بود سالش پونزده سوباکی، -

 .داد باال را ابرویش تای یک ناتسونو

 .نباش رحمبی انقدر مقتولینت به نسبت! هینا -

 .زدم تشر او به و شدم خم سمتش به کمی. شد ترپررنگ امپیشانی روی اخم

 بگی؟ چان هینا که شهنمی سرت احترام چیه؟ هینا هم بعدش. شو خفه -

 ندبل و کردم نثارش ایغره چشم. کرد نگاهم نیست، قائل اهمیتی و گرفته مسخره به را هایمحرف دهد نشان که طوری ناتسونو

 کردم،می نگاه دو آن به و داده باال را ابروهایم که درحالی و کردم باز را هایمدست. نهادم میز روی بر را لیوان و شده خم. شدم

 :گفتم

 کنیم؟می کار چی حاال خب -

 .گذاشت اشچانه زیر را دستش ناتسونو

 کنه؟ توجیه نیاد، یادش بعدش اما بکنه کاری هینا که رو وضعیت این تونهمی چیزی چه آخه -

 :گفت و زد بشکنی باشد، رسیده ذهنش به مهمی چیز گویا که کائوری

 !بیماریه جور یک شاید -

 !بیماری؟ -

 .نشستم مبل روی بر آرام. کند تأیید را حرفم تا داد تکان سری من به خطاب

 :پرسید کنجکاو ناتسونو

 ای؟بیماری جور چه -

 .انداخت باال شانه کائوری

 جا یک. داده انجام کاری چه دیگش شخصیت که مونهنمی یادش بعدش و دهمی شخصیت تغییر فرد! شخصیتی بیماری مثالً -

 .بودم دیده چیزی همچین

 :گفتم ناباوری با و کردم باز را هایمدست

 بشم؟ چیزی همچین دچار باید چرا آخه ولی -

 :گفت شد،می سرگرم گوشی با که درحالی و کشید بیرون شلوارش جیب از را اشگوشی ناتسونو

 .فهمیممی بیماری این به راجع رو چی همه االن -
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 خم جلو به کمی و گذاشت مبل روی بر را دستش. دوخت ناتسونو به بود، تعجب خاطر به که را اششده گرد هایچشم کائوری

 .شد

 داره؟ دسترسی جااین مگه -

 .زدم پوزخندی. داد تکان سری ناتسونو

 جنگله؟ جااین مطمئنی -

 راجع یزیچ اینترنت در ناتسونو تا. بست را چشمانش و داده تکیه مبل پشتی به را سرش نگفت، چیزی کائوری اما خندید ناتسونو

 اما بود، دست از را اشمزه و شده سرد نسبتاً. کردم مزه آن از کمی و برداشته را امقهوه لیوان نیز من کند، پیدا مسأله این به

 .شد متحد افکارم با معمول طبق ذهنم. نداشت اهمیتی

 راه اصالً شدم؟ چیزی چنین دچار که شده چگونه اما است، درست کائوری حدس که بگوییم! شخصیتی چند بیماری پس

 روانشناس؟ به مراجعه چیست؟ درمانش

 کائوری او، صدای با و انداخت طنین محیط در ناتسونو صدای که خوردم را امقهوه از ایجرعه دوباره و کشیدم دل در آهی

 .آورد پایین را سرش و کرده باز را چشمانش

 .کنین گوش خونممی. کنن کمکمون شاید کردم، پیدا که چیزهایی این -

 و پایین سرش ناتسونو. کردیم ناتسونو معطوف را کنجکاومان هایچشم و شدیم جاجابه خود جای سر کمی کائوری هم و من هم

 :کرد شروع را خواندن حال همان در. بود اشگوشی به خیره

 ارهاش بدن از خارج هایتجربه و خلسه زمان، از درک نداشتن فراموشی، سردرد، به توانمی شخصیتی، اختالل هاینشانه دیگر از -

. دهدنمی انجام عادی حالت در که بزند کارهایی به دست است ممکن برد،می رنج شخصیتی چند بیماری از که کسی یعنی کرد؛

 یگرد شخصیت شدن نمایان با کردن صبحت یشیوه و رفتار و است دیگری از متفاوت هاشخصیت این از کدام هر جنسیت و سن

 .کندمی تغییر

 .کرد نگاه کائوری و من به و متوقف را خواندن

 ... .بیمار شخص روی بر اثراتش از یکی اما و -

 .دوخت گوشی یصفحه به را نگاهش دوباره

 آن روی بر را معمولی فراموشی نام تواننمی که است گسترده حدی به فراموشی این! است اطالعات آوردن یاد به در ناتوانی -

 انیه،ث یک طی در یا و کنند فراموش را صحبت موضوع گفتگو هنگام است ممکن شخصیتی، چند بیماری به مبتالیان. گذاشت

 .ببرند یاد از را ایحادثه محتوای
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 قغر افکارم کرانبی دریای در و دوختم زمین به را نگاهم. شدند خیره من به دو هر. کرد تمام را متون خواندن عمیق، نفس یک با

 حل را مشکل این باید چگونه چگونه؟ اما شده، البته! شود؟می مگر شخصیتی؟ اختالل دهیم؟ انجام باید کاری چه حال. شدم

 کنیم؟

 تا که دانممی کند؟می متفاوت مرا ام،شده ایبیماری چنین دچار کهاین. بودم شده ناراحت نوعی به و کردممی ناتوانی احساس

 .بود نخواهم سابق آدم آن دیگر شدن، خوب زمان

 بودم که کسی چشم به را من دارند؟ من به نسبت حسی چه هاآن. دوختم چشم کائوری و ناتسونو به و کرده بلند را سرم

 هک مشکلی از چی؟ از اما کشیدم،می خجالت و شده معذب. داد زینت را ابروانم اخمی شخصیتی؟ بیمار یک چشم به یا بینند،می

 از شتربی متاسفانه. کشیدم دل در آهی. شود تمام زودی به امیدوارم که است بیماری یک. باشم داشته احساسی چنین نباید دارم؟

 مرگ به منجر که ایبیماری. نیست ساده این. گرفت ساده را آن و شد رد کنارش از حرف این زدن با تواننمی! بود بیماری یک

 :گفتم ناتسونو به خطاب و شدم افکارم این خیالبی! نیست ساده شود،می دیگران

 ننوشته؟ درمانش به راجع چیزی -

 در و هگذاشت دیگرم پای روی بر را پایم. دادم تکیه مبل به نه*سی به دست و کشیدم هوفی. داد تکان نفی ینشانه به را سرش

 :گفتم وار مسخره و کردم هایمب*ل مهمان را پوزخندی. دادم تکانش هوا

 !عالیه واقعاً این و نیست کوفتی این درمان برای راهی هیچ! عالیه -

 .هست که البته نباشه؟ راهی چرا. نباش بدبین چان، هینا -

 :داد ادامه کائوری دنبال به ناتسونو. کردم نگاهش چشم یگوشه ا

. نهک اتمعاینه بیاد امروز گممی داداشم به ببین! هازنیمی هاییحرف باشه؟ نداشته راهی هیچ شهمی مگه. چانه کائوری با حق -

 .یرهبگ وقت برات روانشناسش همکارهای از یکی از و کنه کمک بتونه شاید خب ولی نیست، روانشناسی تخصصش کهاین با

 مه االنش همین که کسی بدهد؛ دست از را اشزندگی و شود کشته من دست به بود نزدیک که کسی کائوری،. کردم نگاهشان

 بیش ایغریبه و شناسدمی را من است روز دو تازه که کسی ناتسونو،. است کرده دریافت من جانب از اششانه روی بر زخم یک

 گچن را گلویم بغض. کنندمی را خود تالش و هستند کنارم مشکل این کردن برطرف در و کمک برای دو هر حال این با نیست؛

 و لبخندزنان. کنم جلوگیری لرزششان از تا فشردم و کردم هم قفل را دستانم کنم؟ جبران را هاآن کمک باید چگونه من. انداخت

 :گفتم دار بغض

 .کنم جبران رو کمکتون باید چطوری دونمنمی واقعاً من. کنیدمی کمکم کهاین از ممنونم خیلی هابچه -

 .کرد نگاهم تفاوتبی کائوری

 .کافیه ما برای نگو هاپرت و چرت این از فقط -

 .شد بلند و کرد ایخنده تک ناتسونو
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 .بزنم زنگ داداشم به من تا بخورین صبحونه برین دخترها -

 .شد خارج کلبه از بالفاصه حرفش، این از بعد

 

*** 

 

 ناتسونو

 

 در گردش یانگیزه پرندگان، آواز صدای و آسمان کنج در درخشان خورشید صبح، خنک هوای. ایستادم در جلوی و بستم را در

 تماس از قبل. گذاشت وقت گذرانیخوش برای تواننمی. داریم گردش از تریمهم مسائل خب اما کرد، ایجاد درونم را جنگل این

 .بردمی سر به بیمارستان در االن احتماالً. بود صبح ده. کردم نگاه ساعت به ابتدا برادرم، با

 .پیچید گوشم در اشجدی و مردانه صدای بوق سه از بعد. ماندم دادنش جواب منتظر مر*ک به دست و گرفتم را اششماره

 الو؟ -

. دهدمی باال اشاشاره انگشت با را عینکش و کرده ریز را چشمانش که کرد زنده ذهنم در را اشچهره آن یک اشجدی صدای

 .انداخت طنین گوشم در اشحرصی و متعجب صدای باراین. زدم خنده زیر بلند

 خندی؟می چی به داری! کوفت -

 .دادم تکیه کلبه در به سپس و کشیدم امخنده کردن متوقف برای عمیق نفسی

 بری؟می سر به عمل اتاق توی تو تاتسومی، -

 چطور؟ بیمارستانم، تریای کافه توی نه -

 !ببیند را امچهره تا نبود تاتسومی که حیف و شد تفاوتبی امقیافه

 !زده زنگ داداشت مثالً. بذار کنار رو پروفسوریت حالت این ای،کافه توی اگه خب -

 .کشید عمیقی نفس تاتسومی

 .شمنمی مرگ ذوق صداش شنیدن از دیگه همین برای پالسه، بیمارستان این توی روز هر که داداشم واال -

 :شنیدم خط پشت از را تاتسومی صدای. کرد پیدا را تفاوتیبی حالت بیشتر امچهره

 زدی؟ زنگ چرا حاال -

 :گفتم بود، زمین معطوف نگاهم که طورهمان و گرفتم بازی به را زمین روی سنگ پایم با

 .بندازی بهش نگاه یک خواممی که هست یکی -

 چیه؟ مشکلش -
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 .شدم خیره جلو هایدرخت به و آورده باال را سرم

 همکار از وقت یک و کنی کمک بتونی شاید ولی نیست، تخصصت که دونممی. شخصیتیه چند اختالل روی حدسمون -

 .بگیری براش روانشناست

 داره؟ شخصیتی چند اختالل گیمی مدرکی چه با -

 من برادر و اعتماد قابل فرد تاتسومی کهاین با. نکنم بیان را قتل موضوع گرفتم تصمیم و کردم تر را هایمب*ل زبانم با بار یک

 .بود بهتر آن نگفتن و شودمی محسوب هینا شخصی حریم جزء موضوع این خب ولی است،

 .رهمی یادش هم بعدش و کردهنمی قبالً که کنهمی کارهایی -

 .زنممی سر یک میام عصر من داداش، باشه -

 .داد زینت را لبانم لبخندی

 .ممنون -

 .شدم کلبه وارد و کرده خداحافظی تاتسومی از حرف، آن از پس

*** 

 مقابل مبل روی هم تاتسومی و تخت روی هینا شدم، اتاق وارد وقتی. رفتم اتاق به و شدم خارج آشپزخانه از آب لیوان یک با

 .هیناست هایحرف یادداشت درحال که آمدمی نظر به نیز تاتسومی و زدمی حرف هینا. بود نشسته

 از من از نگهداری چون هم بابام و میرهمی بیماری اثر در مامانم گفته، پرورشگاهمون مدیر که طوراون ولی دونمنمی کامل من -

 .رهمی و برهمی پرورشگاه به بود سالم یک وقتی رو من برنمیاد، عهدش

 ناراحت شود؟ ناراحت چیزی چنین یادآوری و بازگویی خاطر به نباید احیاناً. داد قرار تأثیرم تحت هینا، خیالبی و عادی صدای

 دارد؟ن اهمیتی برایش موضوع این یعنی کند،می برخورد عادی کامالً! باشد شده اذیت که رسدنمی نظر به حتی پیشکش، شدن

 .ردک نگاه هینا به گرفت،می من دست از را لیوان که طورهمان تاتسومی. گرفتم تاتسومی سمت به را آب لیوان و شدم متعجب

 کنه؟نمی ناراحتت موضوع این -

 و شدم بزرگ قضیه این دونستن با من خب ولی شممی ناراحت آره باشم، فهمیده رو موضوع این سنم این توی االن، اگه خب -

 .کنهنمی ناراحتم نه... االن و پذیرفتمش. کردم عادت بهش

 که طوراین ولی است، سخت خیلی هاآدم بعضی برای اوقات گاهی زندگی بد اتفاقات و گذشته پذیرفتن. کردم تعجب دیگر باری

 اتسومیت. اوست برای مثبت ینکته یک واقعاً دارد، شخصیتش که ایویژگی این. نیست و نبوده سخت هینا برای آیدمی نظر به

 :گفت سپس. کرد یادداشت را هینا آخر هایحرف و داد دستم به را لیوان آبش، ردن*خو از بعد

 !خب بسیار -
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 کتش، برداشتن از بعد و گذاشت کیفش درون را خودکارش و دفترچه تاتسومی. کردمی حفظ را خود جدی لحن معمول طبق

 :گفت کرد،می تن بر را رنگش ایقهوه کت که درحالی تاتسومی. برخاست نیز هینا او همراه. شد بلند

 .نپرسیدم چیزی کردی،نمی قبالً که کنیمی کاری چه کهاین به راجع ندارم، زمینه این در اطالعاتی چون من -

 جذابی یچهره و داده سیاهش موهای دست به دست که را رنگش عسلی به مایل ایقهوه چشمان و کرد تمام را کتش پوشیدن

 .کرد ما معطوف بودند، ساخته او برای

 امکان که پرسیدم ازت چیزهایی فقط من پس روانیه، بیماری جور یک شخصیتی چند اختالل که دونیممی همه خب ولی -

 !بشه محسوب روحی آسیب یک تو برای بتونه که نبود هیچی تعجب کمال در که بزنه آسیب روانت و روح به داشت

 .برداشت مبل روی از را کیفش و شد خم

 .ما نه کنه قضاوت داره تخصص که اونی تا دممی نشون دوستم به رو هااین هم باز من ولی -

 :داد ادامه لبخندزنان و کرد خم هینا سمت به را سرش

 .خداحافظ. رممی دیگه من بشه، حل مشکلت امیدوارم -

 و رفت در سمت به تاتسومی. گفت آرامی خداحافظ جا،این به آمدنش بابت تشکر از بعد و داد را جوابش لبخندی یک با هینا

 :گفت در کردن باز از پیش. گرفت را دستگیره

 .شهنمی بد کنی تمیز رو اتاق این اوقات گاهی! ناتسونو -

 هکرد عبور هال از. شدم خارج اتاق از او دنبال به و شدم بگذارد، سرم به سر خواهدمی بود معلوم که شوخش لحن و تیکه خیالبی

 .دوختم اشچهره در را نگرانم چشمان. رفتیم بیرون کلبه از هم با و

 شه؟می خوب حالش نظرت به -

 .داد تکان سری

 .نباشین نگران پس شدن، خوب هم همشون که خورده چشمم به بیمارستان توی بیمارهایی چنین حاال تا. شهمی خوب آره، -

 .گذاشت امشانه بر دست. زدم لبخندی و کشیدم عمیقی نفس. کرد آرامم مطمئنش صدای

 .باش خودت مراقب! داداش -

 :گفت و برگشت که چرا باشد؛ کرده خطور ذهنش به مهمی چیز گویا ولی برود، تا برگشت حرف، این از پس

 شد الزم که موقع هر یعنی... مراتب به شد خوب زخمش که زمانی تا رو زخمش باندپیچی بگو دوستت یکی اون به راستی، -

 .کنه عوض

 .دادم تکان سری

 .اومدی که ممنون. باشه -

 .خدمتم در داشتی، الزم کمک موقع هر -
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 نگاهی ساعتش به و آوردم بیرون جیبم از را امگوشی. شدم کلبه وارد. کرد پنهان دید از را خود هادرخت مابین و گفت را این

 .شد خانه انداز طنین نشاطم پر و بلند صدای. بود عصر هفت. انداختم

 .شد گشنم من کنیم، درست شام بیاین کجایین؟ دخترها -

 .داد باال را ابرویش تای یک کائوری. آمدند بیرون اول اتاق از هینا و دوم اتاق از کائوری

 !بلدی؟ آشپزی مگه تو -

 !دارم آسمان هفت به اعتماد گویا که زدم را حرفم طوری و کردم نگاهش مغرور

 .هستم ایحرفه -

 .پیچید گوشم در هینا زدن دست صدای

 !آفرین -

 .افتاد راه به آشپزخانه سمت به خیالبی و تفاوتبی خیلی سپس

 .گشنمه هم من بریم، بیاین -

 .بردم کار به صدایم لحن در ساختگی دلخوری یک. دوختم هینا به پشت از را شکاکم نگاه

 کردی؟ مسخره یا کردی تعریف هینا، -

 .نگفت چیزی ولی خندید، هینا

*** 

 با اهین شام، از پس. کردیم سپری یکدیگر کنار در را روزمان اولین نفر سه ما ترتیب، بدین و شد سپری زدن حرف در نیز شام

 تا مانندب اتاق یک در دو هر که شد گرفته تصمیم و کرد همراهی را او نیز کائوری. رفت اتاق به دارد نیاز استراحت به کهاین گفتن

 .نشوم اذیت مبل روی بر خوابیدن با نیز من

 شب سیاه مانآس به را نگاهم و نشستم بود، کلبه کنار که بزرگی سنگ روی بر. کنم خلوت خود با اندکی تا رفتم کلبه از بیرون به

 چشم اطراف در و کشیدم عمیقی نفس وزید، که بادی با همراه. دوختم بود، شده داده زینت ستارگان و ماه نور با تنها که

 بیشتر را محیط تاریکی کشیده، فلک به سر و بلند هادرخت و بود تاریک کرد،می کار چشم که جاآن تا جنگل. چرخاندم

 یک زا صحنه یک مانند درست بود، بارانی و سرد اگر بود، گرم هوا که شکر را خدا. افتادم ترسناک هایفیلم یاد آن یک. کردندمی

 .دادم تکیه کلبه دیوار به و زدم اممسخره افکار به لبخندی. شدمی ترسناک فیلم

 چیست؟ علتش که داندمی کسی چه و کندمی ایمسخره فکرهای تنهایی هنگام در ذهن آری؛

 .کردم نگاه کلبه در به و چرخاندم را سرم

 .برداریم جلو به قدم یک قصه این در بتوانیم تا بگیرد هینا برای دوستش از وقت یک بتواند تاتسومی امیدوارم
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 لقات سر آخر و بودیم ناشناس قاتل یک دنبال به که بود مواقع همین دیشب. است شب یکِ. انداختم اممچی ساعت به نگاهی

 کشت را خود دوستان شده؟ دچارش دختر این که است ایگرفتاری چه دیگر این. زدم تعجب روی از پوزخندی! درآمد هینا خود

 کنیم سعی و باشیم کنارش چقدر هر ما. گذردمی چه درونش در و است ناراحت موضوع این بابت چقدر داندنمی کسهیچ و

 .کنیم درک را او توانیمنمی هم باز شویم، او همدرد

 را ودب آشپزخانه درِ کنار که یخچال درِ شدم، که وارد. رفتم آشپزخانه سمت به و برگشته کلبه داخل به. شدم بلند و کشیدم آهی

 یک ات گذاشتم بود، ظرفشویی سینک و گاز به چسبیده که یخچال کنار اوپن روی بر را بطری. برداشتم را آب بطری و کردم باز

 .انداختم او به گذرایی نگاه. آمد آشپزخانه داخل به کائوری که بودم، لیوان برداشتن حال در. بخورم آب لیوان

 نخوابیدی؟ هنوز چرا -

 .نبرد خوابم -

 :گفت و کرد غل*ب را خود دستانش با

 ... .راستش -

 :گفتم بودم، داده باال را ابرویم تای یک که درحالی و برگشتم او سمت به. دادمی شدنش اذیت و نگرانی از نشان آرامش صدای

 شده؟ چیزی چان، کائوری -

 .انداخت پایین را سرش و کشید عمیقی نفس

 .شبه یک ساعت. بده شخصیت تغییر دوباره هینا ترسممی -

 عنیی گاهآن بدهد، شخصیت تغییر هینا گذشته شب سه مثل اگر. بودم نکرده توجه موضوع این به. داد زینت را ابروهایم اخمی

 بود گاهآن و کشیدم هوفی بگیریم؟ را آن جلوی باید چگونه شود، قاتل یک به تبدیل باز اگر. باشیم ما است ممکن بعدی مقتولین

 فتل وقت بدون دو هر. شد بدل و رد کائوری و من بین نگرانی نگاه. رسید گوش به هینا اتاق داخل از فریادی صدای ناگهان که

 .دویدیم هینا اتاق سمت به کردن

 دور ذهنم از را آنان داشتم سعی ولی آوردند،می هجوم ذهنم سمت به منفی افکار. بود چه جیغ صدای آن که بودم شده نگران

 .کنم

 هم با دو هر. آمد داخل به نیز کائوری دنبالم به و شدم وارد. کردم باز را آن سرعت به و گرفتم دستگیره از رسیدیم، که اتاق در به

 شههمی که نبود چیزی دیدیم،می که چیزی. دهیم نشان واکنشی چه که دانستیمنمی و بودیم باور غیرقابل ایصحنه به خیره

 .دید بتوان

 مشاهده چشمانم که چیزی ترسِ از. کردممی خستگی احساس تپیدن از او جای به من که بود، شده تند چنان قلبم تپش

 چشمان. لرزیدمی بدنش تمام. انداختم کائوری به نگاهی. بود ترسیده من مانند که هم کائوری. زدممی نفس نفس کردند،می

 واه در اتاق درون وسایل یهمه. کردم نگاه اطرافم به دیگر بار یک و چرخاندم را سرم. بود دوخته مقابل به را نگرانش و ترسیده
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 هایپنجره باد میان، این در و شدمی سرازیر دیوارها روی بر خون،. بود کرده محاصره را آنان رنگی قرمز نور و بودند شده معلق

 چرخاندن چشم از پس. شدمی محیط در ایدهنده آزار صدای شدن پخش موجب و کردمی بسته و باز مکرر طور به را اتاق درون

 .ماند ثابت هینا روی بر چشمم اتاق، درون

 .بود پایین سرش و بود شده معلق هوا در نیز او

 این از سواالتی. چرخیدندمی گردبادی چون ذهنم درون سواالت و بود گرفته بر در را وجودم سراسر ترس. بودم شده سردرگم

 چیزی چنین اصالً اند؟شده معلق هوا درون اتاق وسایل تمام عالوه به و هینا چرا چیست؟ موضوع و شده خبر چه جااین که قبیل

 دارد؟ امکان

 .انداخت طنین گوشم در کائوری آرام و لرزان صدای

 کنیم؟ کار چی باید االن -

 :گفتم آرام

 .دونمنمی -

 کامالً. رسیدنمی ذهنم به دهیم، انجام باید کاری چه و شده خبر چه جااین کهاین به راجع فکری هیچ. دانستمنمی هم واقعاً و

 و مانده معلق هوا در حرکت بدون که هینایی بود؛ هینا به شدن خیره ترس با آمد،برمی دستم از که کاری تنها و بود زده خشکم

 .انداخته پایین را سرش

 ایونهگ به شد، تندتر زدنم نفس روند و شده برابر چند ترسم صورتش، دیدن با. کرد نگاه ما به و آورد باال را سرش هینا باالخره

 .رفتمی عقب و جلو شتاب با امسینه که

 سرسره هایشگونه روی بر چشمانش، از سرازیر خون و شده سفید گچ چون که ایچهره کردیم،می نگاه هینا یچهره به بهت با

 و کرده قفل را زبانم بودند، داده دست از را رنگش ایقهوه یتیله و سفیدی و شده سیاه که چشمانش دیدن. کردندمی بازی

 چنگ بازویم به ایگونه به دیگر چان کائوری. دادم قورت لرز و ترس با را دهانم آب. گرفتمی من از را گفتن سخن توانایی

 نگاه و زده یخ و لرزان تن با داشت؛ حق البته! باشد نخراشیده را پوستم هایشناخن اگر کردممی تعجب که بود، انداخته

 .داشت حق اشترسیده

 بیشتر خوف تنها صدا، این شنیدن از حاصل ینتیجه و شد انداز طنین محیط در هینا، یدورگه حال عین در و بچگانه صدای

 .بود دلمان

 گاهآن باشید، مراقب! رسیده شما باخت وقت و دارد بازنده یک بازی هر! کردید متوقف را من بازی و گرفتید را من جلوی شما -

 .گرددمی آغاز من حکومت شود،می افکنده شهر بر تاریکی که
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 نگاه ابلمق به امشانه باالی از و انداخت چنگ لباسم به دفعهاین کائوری. بایستد من پشت تا کردم هدایت عقب به را کائوری کمی

 قطعاً هم او پس شدم،می ترسم متوجه خود لرزانم، حال عین در ولی بلند صدای از که زمانی. کردم تر را لبانم زبانم با. کرد

 .کند حس را ترس این توانستمی

 هستی؟ کی تو چیه؟ اسمت -

 .داد جلوه معصوم یبچه یک مانند صدایش، چون را اشچهره و زد نمایی دندان لبخند. کرد خم من سمت به کمی را سرش

 .شده حبس که کسی سوناکو، -

 .داد زینت را ابروانم اخم و شدم کنجکاو

 کجا؟ شده؟ حبس -

 او اما بیم،یا رهایی مشکل این از و کرده کمک هینا به بتوانیم بلکه تا کنم کسب اطالعات او از داشتم سعی سواالتم، پرسیدن با

 .شد گوشمان ملودی بلندش صدای. کرد باز را دستانش و گرفت باال را سرش من، سوال به توجه بدون

 !گرددبازمی همیشه مرگ چون بینید،می را من که نیست باری آخرین این باشید، داشته یاد به را هایمحرف -

 نفس نفس چی؟ خاطر به درد اما کشد،می درد دارد که کردمی آشکار جیغش صدای. زد جیغ و گرفت باال را سرش هینا سپس

 قرار معلق حالت همان در هنوز اطرافمان چیز همه. بودم شده خیره لرزاند،می را آسمان جیغش صدای که هینا به و زدممی

 .بود گرفته شدت وزید،می پنجره از که بادی و داشتند

. شود خالی خشمم بلکه تا فشردم، و کردم مشت را دستانم. کرد ایجاد امپیشانی روی بر را اخمی هینا، دردناک صدای شنیدن

 دنب از که رنگی قرمز نور طورهمین و صدایش شدن بلندتر. دهیم انجام کاری او به کمک برای توانیمنمی کهاین خاطر به خشم

 خارج بدنش از که نوری! چیست؟ موضوع! افتد؟می اتفاقی چه جااین. بودم شده سردرگم. کرد جلب را توجهم شد، خارج هینا

 ترس از. بسوزاند را ما تواندمی آن هر و شده روشن آتش یک نزدمان کردم،می حس که گرما قدری! داشت گرما نوعی به شد،می

 .نگفت چیزی اما کرد، نگاهم متعجب کائوری. بستم محکم را در. شدیم خارج اتاق از هم با و گرفتم را کائوری دست فکر، این

 .کشیدم عقب به را او و گرفتم دستش مچ از که برود هینا نزد به خواست و گذشت کنارم از سپس

 .پیشش بریم تونیمنمی االن نه، هنوز -

 .بودند نهفته دارش بغض صدای در جهان فریادهای تمامی گویا. دوخت امچهره در را خیسش چشمان

 .کشهمی درد داره ولی -

 :زدم فریاد او چون و شد ترپررنگ اخمم

 برم؟می ت*لذ موضوع این از من کنیمی فکر و -

 هب. انداخت پایین را سرش و کرد مشت را هایشدست. رفت عقب قدم دو و شده منصرف اما بگوید، چیزی دوباره خواست کائوری

 نگاهم در را اشسؤالی چشمان و آورد باال را سرش سریعاً کائوری. شد قطع هینا جیغ صدای که بود گاهآن دادم، تکیه اتاق در
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 قطع هینا جیغ صدای باره یک به کهاین. بود هویدا نگاهم از شدنم مشکوک. کردم نگاه در به دیگر بار یک و او به بار یک. دوخت

 چیز اتاق خلدا کهاین از ترسیدم؛می! آری. بود ترسم ینشانه تپید،می تند تند که قلبم. گرفتم دستگیره از بد؟ یا بود خوب شود،

 دستانم اختیاربی. فشردم هم روی بر محکم را چشمانم و دادم قورت سختی به را دهانم آب. ترسیدممی باشد، انتظارمان در بدی

. دوختم چشم داخل به در الی از. کردم باز را چشمانم و گشودم اندکی را در. بود سرازیر امپیشانی روی از عرق و لرزیدندمی

 دراز حرکتبی و افتاده زمین روی بر هم هینا. نبود دیوارها روی بر خون رد از اثری و بودند افتاده زمین روی بر وسایل، یهمه

 بر را سرش و برگرداندم را او. زدیم زانو هینا سر باالی. رفتیم داخل به دوان دوان و عجله با و کردم باز کامل را در. بود کشیده

 .کشیدم کنار صورتش مقابل از را موهایش و برده دست. گذاشتم زانوهایم روی

 بریده ،بودند شده دریاچه یک به تبدیل چشمانش اشک دیگر که کائوری. بودند بسته چشمانش و برگشته اول حالت به اشچهره

 :گفت بریده

 !مرده؟... مر -

 دمدی وقتی. کنم چک را نبضش تا کردم دراز گردنش سمت به آرام را دستم و شد حبس امنه*سی در نفس حرف، این شنیدن با

 :گفتم راحت خیال با و کشیدم آسودگی روی از نفسی زند،می نبضش

 .است زنده نه، -

 و ریخت شوق اشک خنده با همراه داد،می تکیه سرش پشت دیوار به که درحالی و کرد رها را خود نفس آسودگی با هم کائوری

 :گفت

 !شکرت خدایا -

 خود کردن آرام برای عمیقی نفس. است سالم او و نیفتاده هینا برای اتفاقی کهاین از بودم خوشحال خیلی نیز من او، همراه

 :گفتم و کشیدم

 .ببریمش اتاق یکی اون تا شو بلند -

 و هگذاشت تخت روی بر آرام را هینا. رفتیم دوم اتاق به. شدم بلند و گرفته آغوشم در را هینا نیز من. شد بلند و داد تکان سری

 .بود کرده قفل هم در را دستانش و داده تکیه دیوار به. چرخیدم کائوری سمت به سپس

 چان؟ کائوری -

 .کرد نگاهم و آورد باال را سرش صدایم با

 میشه؟ خوب اون -

 به ایمصد لحن با کردم سعی و کردم بسته و باز حرفم تأیید معنای به را چشمانم بار یک. کنم دعوتش آرامش به تا زدم لبخندی

 .دهم اطمینان او

 .کنیم حلش و چیه مشکلش بفهمیم بیفته، اتفاقی چنین دوباره کهاین از قبل باید فقط خوبه، االنشم همین اون -
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 .انداخت پایین دوباره را سرش

 نه؟ مگه نیست، شخصیتی اختالل -

 :گفتم محکم

 !نیست قطعاً -

 .پیچید گوشم در بلندش و دار بغض صدای

 افتاده؟ هینا جون به که چیه کوفتی این پس -

 و منداشت نظری موضوع این به راجع هم من. کرد قبل از ترکالفه مرا شد، آشکار برایم صدایش لحن در که عصبانیت از هاییرگه

 افتادم راه به پنجره سمت به آرام آرام. داشتم را خالء یک درون بودن احساس و بودم سردرگم. کردمی عصبی و کالفه مرا همین

 .دادم تکیه آن به را سرم و گذاشتم پنجره روی بر را دستم. ایستادم پشتش و

 رحالید و بود دسترس از دور به امید نور و نجات راه. شویم پیروز آن در چگونه دانستیمنمی که بودیم افتاده گیر ایبازی یک در

 :گفتم. بودیم شده غرق ناامیدی در که

 .دونمنمی هم من -

 به که طورهمان. گرفتم فاصله پنجره از و کوبیدم شیشه روی بر آرام را مشتم. کشید آهی کائوری صدایم، ناامیدی شنیدن با

 :گفتم رفتم،می در سمت

 .خوابیب نتونی و بشی اذیت ممکنه. دارم کار یکم هال توی من. بخواب جاهمین پس بیفته، ایدیگه اتفاق صبح تا نکنم فکر -

 .باشه -

 هب خودم، برای قهوه لیوان یک کردن درست از پس و رفتم آشپزخانه سمت به. بستم خود سر پشت هم را در و شدم خارج اتاق از

 آن. اورمبی بیرون درونش از را تاپم لپ تا برداشتم، را امپشتی کوله مبل یگوشه از و نشستم مبل روی میز پشت. برگشتم هال

 روی ار تاپ لپ. بودم گذاشته امپشتی کوله داخل را تاپم لپ جا،این به آمدن و کردن فرار سپس و پرورشگاه به ورود از قبل شب

 عادت. خوردم داغ داغ را آن و برداشتم را امقهوه لیوان شود، روشن تا بودم منتظر که که طورهمان. کردم روشنش و گذاشتم میز

 .بنوشم گونهاین را قهوه که داشتم

 نای. بزنم سر دری هر به و کرده آوری جمع اطالعات توانستم که کجا هر از و کنم تحقیق هینا مشکل درمورد داشتم قصد امشب

 .بدهیم هدر را وقت و کنیم دست دست نباید رسید،می نظر به که بود آن از ترجدی موضوع

 .شدم کار به دست تاپ، لپ شدن روشن با

*** 

 

 هینا
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 روی بر را دستم و کشیدم آهی. داشتم سردرد و بودم منگ و گیج. کردم باز را چشمانم داد، قلقلک را چشمانم نور که همین

 یدنخواب برای که هم بعد و شام سپس و چان تاتسومی با هایمحرف. بیاورم یاد به را دیشب اتفاقات کردم سعی. نهادم امپیشانی

 چیست؟ دیگر سردرد این. فشردم و بستم بار یک را چشمانم. آمدیم اتاق به

 دوم اتاق جااین. نشست ابروهایم روی اخمی و شدند گرد چشمانم بودم، آن در که اتاقی دیدن با. کردم نگاه اطرافم به و شدم بلند

 اقات این به که شده چه حال اما خوابیدیم، جاآن دیشب. رفتیم دیگر اتاق به دیشب که کائوری و من اما بود؛ خانه این در موجود

 آمدیم؟

 جان باراین شدم؟ قاتل یک به تبدیل باز افتاد؟ اتفاقی هم باز دیشب یعنی! ندارم یاد به چیزی هیچ هم باز. زدم دردناکی پوزخند

 ود،ب خوابیده زمین روی بر که کائوری به را نگرانم و ترسیده چشمان و کردند لرزیدن به شروع دستانم گرفتم؟ را کسی چه

 و وبیچ هایپارکت روی بر پا و کشیدم کنار رویم از را پتو سریعاً کجاست؟ او ناتسونو؟ اما بود، جااین سالم و صحیح که او. دوختم

 ار جسمم اراده، همین و ببینم را ناتسونو که بودم مصمم اما نداشتم، را بودن پا سر توان و لرزیدمی بدنم. گذاشتم اتاق سرد

 رسیدم، که در به. خورندمی صورتم به آنان از برخی و آمدنددرمی ص*رق به هوا در دویدن، هنگام نامرتبم موهای. دادمی حرکت

 آن بود، ناتسونو شود، آرام قرارمبی دل تا ببینم خواستممی که چیزی تنها. برداشتم گام اتاق از بیرون به و کردم باز را دستگیره

 :گفتم بلندی نسبتاً صدای با اختیاربی شدم، خارج اطراف از وقتی. سالم وضعیت در هم

 !ناتسونو -

 هم و کائوری هم. شدم خاطر آسوده دیدنش با. بود خوابیده اتاق، کنار مبل روی که خورد ناتسونو به چشمم حرفم، این پس در

 دهش طوری امزندگی کهاین از! خوردمی هم به خودم از حالم. زدم پوزخندی باز افتاده؟ اتفاقی چه دیشب پس بودند، سالم ناتسونو

 مادر و پدر و خانواده من. دارم نفرت ام،شده دیگران ترس دلیل کهاین از. آیدمی بدم ندارم، یاد به را آن مراحل نیز خود حتی که

 دارم، ار ناتسونو و کائوری فقط حال،. گرفتم خودم از را او خودم. رساندم قتل به خود را او که بوده، سوباکی کسم عزیزترین ندارم،

 باشم کشته من را سوباکی کهاین. بچشم را عزیزم دادن دست از درد دیگر باریک خواهمنمی. بدهم دست از هم را هاآن توانمنمی

 .کرده اندوهگین را قلبم کافی یاندازه به

 .شد ریخته مقابلم موهایم کار این با. انداختم پایین را سرم و کردم مشت را دستانم. بود کرده سد را گلویم راه بغض

 .شوم تنها دیگر باریک خواهمنمی

 خواهد تمام زمانی چه مشکل این. شد هایمچشم یروانه اشک. افتادم زمین روی بر و گرفتند من از را ایستادن توان زانوهایم

 اتلق باراین. میرممی شکبی نیز من برسد، روز آن اگر شدم؟ خودم زندگی فرد تنهاترین و گرفته راه همه جان من که زمانی شد؟

 .شوممی خود
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 عجله اب دید گریه حال در مرا که همین نشست، و شد بلند. کرد باز را چشمانش و خورد تکانی ناتسونو ام،گریه صدای شنیدن با

 و زدندمی سو سو قرارشبی و نگران چشمان. گرفت را لرزانم بازوهای دستانش با و نشست زمین روی بر نیز او. آمد سمتم به

 .انداخت طنین گوشم در نگرانش صدای زد، فریاد وقتی. کاویدندمی را صورتم اجزای

 کنی؟می گریه چرا شده؟ چی هینا -

 بر را دستانم. کشید ش*آغو در مرا ناتسونو. بدهم کاهش را هقم هق شدت تا گذاشتم دهانم روی را دستم. شد بیشتر هقم هق

 گریبان که وجدانی عذاب این خاطر به. بودم شده دچارش که دردسری این خاطر به ریختم،می اشک و گذاشته اشنه*سی روی

 :پیچید گوشم در ناتسونو صدای. بود شده گیرم

 کنی؟می گریه چرا شده؟ چی بگو بشکن، رو سکوتت طلسم بزن، حرف باهام هینا -

 !آمددرمی چاه ته از گویا ضعیفم و لرزان صدای

 افتاد؟ اتفاقی چه دیشب -

 .شد خیره چشمانم به اطمینان با. کرد جدا خود از مرا

 .نکن گریه االن گم،می بهت بعداً -

 .انداختم پایین را سرم

 .وجهیه چند نیست معلوم که غریب و عجیب آدم یک. کشته رو هاشدوست که رحمبی آدم یک نه؟ قاتلم یک من -

 .بود بخش آرامش و مطمئن صدایش. آورد باال را سرم و گذاشت امچانه زیر بر دست

 قیقاًد خب... تو مشکل. باشه کشته آدم قصد از که بزنه خودش روی تونهمی کسی رو هابرچسب این. نیستی طوریاین تو هینا -

 .نبودن تو تقصیر اتفاقات این. بدونی مقصرش رو خودت نباید هست که هرچی ولی چیه، دونمنمی

 اتسونون و نشستم میز پشت. رفتیم آشپزخانه سمت به هم با. کرد شدن بلند به وادار مرا و گرفت را هایمدست که نگفتم چیزی

 چیز هیچ اما سوزاند؛می را هایمگونه شده، خشک اشک رد. نشست رویم به رو نیز خودش. گذاشت مقابلم آب لیوان یک

 به تبدیل را روحم هم و را جسمم هم و گرفتندمی شدت آرام آرام داشتند که هاییشعله. کند برابری دلم هایشعله با توانستنمی

 !نرسید توانش اما کند، خاموش را دلم آتش بلکه تا خوردم و برداشتم را آب. کردندمی خاکستر

 او و مبخوان چیزی توانستمنمی اشچهره از. بود نشسته من به خیره همچنان. انداختم ناتسونو به نگاهی و کشیدم عمیقی نفس

 :پرسیدم. کردنمی شکار دیگری چیز نگاهم! همین بود، نگران و سردرگم فقط

 بودی؟ خوابیده مبل روی چرا -

 روف عظیمی شوک در هایش،حرف تک تک شنیدن با. دیشب اتفاقات دادن توضیح به کرد شروع ابتدا حرفم، جواب در ناتسونو

 هم در را دستانم میز، زیر و نشاندم امپیشانی روی بر اخمی. شدمی حبس امنه*سی در نفس لحظه هر و گردتر چشمانم. رفتممی

 .کردممی خالی پوستم در هایمناخن بردن فرو و دستانم فشردن هم به از را خشمم و بودم خشمگین. کردم قفل
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 گفت،می او که لحظه هر و گفت مرگ به آنان کردن تهدید درنهایت و امخونی چشمان و هوا در بدنم ماندن معلق از برایم ناتسونو

 کاره چه دقیقاً زمین یجاذبه پس! ندارد امکان که چیزی چنین بود؟ چه دیگر هوا در ماندن معلق. شدممی ترزدهشگفت من

 است؟

 متعجب بسیار اما نمرده، و ندیده آسیب کسی که بودم خوشحال حتی بودند، نکرده ناراحتم دیشب اتفاقات. گرفتم دندان به را لبم

 و مگذاشت میز روی بر را هایمدست آرنج. شد بیشتر تعجبم برد، نام "سوناکو" نام به کسی از ناتسونو که زمانی و بودم شده

 ام؟کرده معرفی سوناکو نام با را خودم دیشب چرا کیست؟ دیگر سوناکو. بردم فرو یکدیگر در امچانه زیر نیز را هایمدست

 :گفت آخر در ناتسونو

 .برده خوابم مبل روی که گشتم،می نشونه یک دونممی چه حل، راه یک دنبال داشتم صبح تا منم -

 .گذاشتم میز روی و آوردم پایین را دستانم. بست نقش لبانم روی لبخندی

 .ممنونم خیلی ناتسونو -

 یآرام یخنده تک. نکنم تشکر بگوید که دوخت من به را پوکرش یچهره ناتسونو صدایم، یشرمنده و قدردان لحن شنیدن با

 داشت که کنجکاوی از حاکی اخمی شد؛ امپیشانی روی اخمی به تبدیل امخنده کرد، خطور ذهنم به که چیزی با سپس و کردم

 .زدمی گره هم به را ابروانم

 :پرسیدم

 کردی؟ پیدا هم چیزی -

 :گفت جدی خیلی ریخت،می خودش برای آب لیوان یک میز روی پارچ از که درحالی و داد تکان سری

 .بگم تا بیاد هم کائوری بذار ولی آره، -

 .کرد خود آنِ از را توجهمان کائوری صدای لحظه همان

 .بخیر صبح -

 با مالد،می را آلودش خواب چشم دستش یک با که درحالی و ایستاده در چارچوب در که دیدیم و چرخاندیم سمتش به را سرمان

 دمانن حالت این در. زدم رویش به لبخندی. کشدمی پایین و گرفته را رنگش کرمی بافتنی و زانو تا پیراهن دیگرش دست

 !بود شده ساله ده دخترهای

 :کرد عمل من از قبل ناتسونو اما بزنم، حرفی تا کردم وا ب*ل

 !دختر هستی ایزاده حالل عجب! کائوری -

 نظر از. کردمی نگاه را کائوری نیز او و را او من. شده فعال کردنش شوخی وجه باز که دادمی نشان ناتسونو، بلند و زده ذوق صدای

 و کردمی تمرکز موضوعی روی. شدمی باهوش و جدی اوقات گاهی که چرا داشت؛ شخصیتی چند اختالل خودش ناتسونو که من

 اوقات گاهی دیگر، طرفی از اما. است هم اهدافش به پایبند و کوشسخت که یعنی. کردمی تالش سخت جوابش، کردن پیدا تا
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 عمام یک یا پازل یک مانند. شد نمایان لبم بر دوباره لبخندم. دادمی جلوه هوا به سر فردی و انرژی پر و شوخ االن، مانند یعنی

 !بود

 و کرد درشت را چشمانش بود، کرده خداحافظی چشمانش از خواب بارهیک به که کائوری. کردم کائوری معطوف دوباره را نگاهم

 :پرسید

 زدین؟می حرف من به راجع داشتین مگه! چرا؟ -

 :داد ادامه کشدار

 زدین؟می حرفی چه داشتین -

 :کرد اشاره کنارش صندلی به و خندید ناتسونو

 .فضول بچه بشین بیا -

 .شدند آویزان اشلوچه و ب*ل. نشست ما میان صندلی روی بر آمد و رفت او به ایغره چشم کائوری

 !خودتی فضول هم و بچه هم -

 .گذاشت میز روی بر آرنج از را دستانش. شد جدی و داد حالت تغییر آن یک در کائوری

 چیه؟ موضوع بگین خب -

 .دوخت میز به را نگاهش و شد خم جلو به کمی ناتسونو

 یزچ هر و رسیدمی ذهنم به که چیزی هر به راجع. کردم تحقیق دیشب اتفاق و هینا مشکل به راجع و نشستم صبح تا دیشب -

 .کردم پیدا چیزی یه کارها، این ینتیجه در و کردم جمع اطالعات جایی هر از بشه، ما برای کمکی داشت امکان که کوچیکی

 :پرسیدم ناتسونو به خطاب کنجکاو،. کرد نگاه او به متعجب کائوری

 کردی؟ پیدا چی و -

 .چرخاند کائوری و من میان را مرددش نگاه و آورد باال را سرش ناتسونو

 .بشه مربوط ماوراء به موضوع این که کنممی فکر من -

 .دادم تکان طرفین به حرفم مطابق را سرم. کرد جاخوش لبم کنج پوزخندی و شدند گرد چشمانم حرف، این شنیدن با

 .نبود جالبی شوخی ناتسونو، -

 قرار تأثیرتحت که زد حرف جدی قدر آن و کرد نگاهم تیز ناتسونو. داشتم موضوع این انکار در سعی که دادمی نشان صدایم لحن

 .گرفتم

 .نداره اشکالی باشه شوخیه، یه این که کنی فکر داری دوست اگه -

 .داد تکان تأسف با را سرش

 .نیست شوخی متأسّفانه ولی -
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 را وعموض این چرا او که بفهمم و بدانم را جزئیات خواستممی. دادم تکیه صندلی به نه*سی به دست و دادم باال را ابرویم تای یک

 .کندمی مرتبط ماوراء با

 زنی؟می رو حرف این اساسی چه بر و -

 به اشانیپیش روی اخم. کرد باز را چشمانش و داد بیرون فوت با را نفسش. بست را چشمانش و داد تکیه صندلی به کالفه ناتسونو

 !نبود چشم از دور

 هک رو هاییچشم یا و کنه؟ توجیه هوا توی رو اجسام موندن معلق تونهمی ایبیماری یا و منطقی دلیل جور چه. کن فکر یکم -

 ایاشاره حتی شدنشون ناپدید یهو و دیوارها از سرازیر خون به کنه؟می خونریزی و شده آمیخته هم در مردمکش و سفیدی

 !کنمنمی

 را هاحرف این که شدمی باعث وجودم اعماق در چیزی لیکن هستند، منطقی هایشحرف که دانستممی. انداختم پایین را سرم

 .بگویم چیزی چه دانستمنمی. گرفتم دندان به را لبم یگوشه. کنم انکار

 .کرد وا ب*ل باالخره بود، ساکت کنون تا که کائوری

 .موافقم ناتسونو با جورایی یک -

 باور را حرفش کسی که بود این روی از ناتسونو، لبخند که نیست ذکر به الزم. کردیم نگاهش لبخندزنان هم ناتسونو و متعجب من

 !خوشحال و زده شگفت لبخند جور یک دارد؛

 :داد ادامه آرام و شد خیره زانوهایش به کائوری

 یا و ماوراءالطبیعه به ربطی ممکنه هینا مشکل که رسید، ذهنم به فکر این منم بوده، ماجرا شاهد دیشب که کسی عنوان به -

 !باشه داشته ارواح حتی

 فقط چیست، خاطر به تعجبم همه این دانستمنمی نیز خود حتی. کردممی نگاهش متعجب بودم، کرده اخم که درحالی

 .شدم بلند صندلی روی از آنی حرکت یک در. کنندمی اذیتم هاحرف این که دانستممی

 .منه به مربوط موضوع این. نکنین درست قصه خودتون برای طوریهمین -

 هچ و بپذیرم را چیزی چه دانمنمی و قرارمبی که بود فهمیده. بود فهمیده حرکاتم از را دلم حال او. آمد نزدم و شد بلند کائوری

 رمس بر نفرتم حال،. دارم نفرت خالء در بودن از! بیزارم سردرگمی این از من و امشده سردرگم که بود فهمیده. کنم باور را چیزی

 .کشیدم دل در آهی! نفرین؟ جور یک چیست؟ دیگر این و آمده

 .کرد ایخنده تک کائوری

 !باشی تودار نیستی بلد اصالً هینا، -

 .کند آرام مرا تا یافت تغییر صدایش لحن. گذاشت امشانه روی بر را دستش
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 و دیدیم ور افتاد که اتفاقاتی یهمه. دیدیم ما ولی نیست، یادت چیزی دیشب از تو. میگه راست ناتسونو. کن فکر منطقی هینا، -

 .گیممی رو حرفمون اساس این بر

 :گفتم و کردم باز را دستانم. خندیدم وار هیستریک

 دیدین؟ چی دقیقاً بگی شهمی و -

 .برداشت امشانه از را دستش

 به که ستینی آدمی. داره واقعیت که زمانی بدی تغییرش تونینمی اما کنی، تکذیب رو موضوع این و شی عصبانی تونیمی ببین، -

 زا ماجرا این به اگه که بینیمی موقع اون. باش آروم لطفاً االن پس بدونه، خرافات رو هااون و باشه نداشته اعتقاد چیزها جور این

 .شهمی جور هم با چی همه و گیرنمی قرار جاشون سر بهتر پازل هایتکه کنیم، نگاه ارواح با ارتباط دید

 در را دستانم. انداختم پایین را سرم و دادم تکیه اوپن به. بودند داده کاهش را درونم اضطراب و تنش هایشحرف. کشیدم آهی

 .هایمانگشت با کردن بازی به کردم شروع و کردم قفل هم

 یفرضیه با هنوز من که درحالی شه،می مربوط ارواح به من مشکل کهاین به راجع زدن حرف به کردین شروع دفعه یک شما -

. نهمی کنم باور تونمنمی فقط من هستن، درست هاتونحرف که دونممی. رفتم در کوره از همین برای. بودم نیومده کنار بیماری

 که دونمنمی حتی. نه یا هستم هینا همون هنوز براتون و بینینمی چشمی چه به رو من شما دونمنمی. شدم خسته ماجرا این از

 .نه یا داره وجود موضوع این برای حلی راه

 آمد و دش بلند صندلی روی از. کردم نگاه ناتسونو به و کردم بلند را سرم. کرد جلب را توجهم کشید، ناتسونو که عمیقی نفس

 .بود مهربان و جدی نگاهش. ایستاد مقابلم

 .دوختم چشم او به منتظر لذا بزند؛ حرفی خواهدمی که دانستممی

 اندازه یک به هممون شد، تموم ماجرا این وقتی و شدیم خسته هم ما. باشی شده خسته و نکنی باور که داری حق هینا، -

 هم من برای. شناختمی مدت همه این که هستی هینایی همون هنوز کائوری برای. نکردی تغییر ما برای تو. شیممی خوشحال

 شه،می درست چیز همه که بدم قول بهت تونمنمی حرفت، آخرین با بطه*را در و. دیدم شب اون که هستی دختری همون هنوز

 .شیممی موفق ما که بدم امید بهت تونممی ولی

 در اشک شد باعث ها،حرف این شنیدن. داشت صادقش و مهربان لحن با زیبایی عجیب هماهنگی لبش، روی زیبای لبخند

 رایب من. بود کنارم در کائوری و ناتسونو داشتن خاطر به که ایخوشحالی. بود خوشحالی خاطر به که اشکی. شود جمع چشمانم

 ذهنم به که را کاری و گرفتم دندان به را لبم یگوشه. کردندمی کاری هر برایم هاآن اما کردم،می درست ترس و دردسر هاآن

 کائوری دست از و کردم دراز عقب به را دستم سپس. انداختم ناتسونو ش*آغو در را خود. دادم انجام تردید بدون رسید،می

 !ساختیم را امید هم، ش*آغو در نفر سه ما ترتیب بدین. کردم بغلش و کشیدم جلو به را او. گرفتم

*** 
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 درختان میان در را نورش و بود نشسته آسمان کنج در خورشید. جنگل در زدن قدم به کردیم شروع کلبه، از شدن خارج از بعد

 را آرامش این که چیزی و داشتند آرامش گیاهان و درختان بوی. بود دلنشین برایم پوستم، با نور آن برخورد. آوردمی در بازی به

 .بود جنگل سکوت کرد،می بیشتر

 .رفتیممی راه کنارش در نیز ناتسونو و من و وسط در کائوری

 :کرد باز را سخن سر ناتسونو

 درسته؟ باشه، داشته غریب عجیب دلیل یک باید ماورایی، اتفاق یک -

 را رشس سپس. داد تکان ناتسونو حرف تأیید ینشانه به سری کائوری. بدهیم را سؤالش جواب تا کرد نگاه ما به حرفش، پس در

 .چرخاند من سمت به

 بوده؟ ماورایی و غریب عجیب بگیم بتونیم که افتاده برات اتفاقی هینا،

 .نکنم فکر دونم،نمی -

 .بیاری یاد به کن سعی -

 .نشست امپیشانی روی اخمی. شدم خیره هایمقدم به و گذاشتم امچانه زیر را دستم. کشیدم عمیقی نفس

 مربوط اوراءم به گفت بتوان که باشد افتاده اتفاقی کنمنمی فکر لذا بود؛ عادی خیلی من زندگی پرورشگاه، در هاقتل شروع از قبل

 ...یاد به چیزی چنین. است

. آورمیم یاد به خوبی به را روز آن. است افتاده اتفاقی چنین. شد سابقم فکر ماندن نصفه باعث رسید، ذهنم به ناگهان که فکری

 کرده فکر و هشد بیخیالش که اتفاقی. کنم باورش بودم نتوانسته که اتفاقی. شد رد چشمانم مقابل از فیلم همانند اتفاق، آن ناگهان

 .نیست بیش خوابی بودم

 .کردم نگاه بودند، دوخته چشم من به منتظر که کائوری، و ناتسونو به و کردم بلند را سرم

 .افتاد یادم چیزی یک -

 :پرسید سریع ناتسونو و شدند کنجکاو دو هر

 چی؟ -

 .کردم نگاه او به بود، کائوری حرفم مخاطب که جاییآن از

 کنیم؟ تمیز رو انباری بود گفته بهمون سان جیوبا یادته کائوری، -

 چنین چرا که بفهمد خواستمی ناتسونو، مانند نیز او احتماالً. است شده سردرگم که بفهمم نگاهش و اشچهره از توانستممی

 .نیست ربطبی که هرچند. امکشیده پیش را ربطیبی حرف

 :دادم ادامه که داد تکان سری کائوری
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 توی جااون. کردم تمیز رو انباری یادامه خودم من هم همین برای کنی؛ کمک بهم و بیای نتونستی شدی مریض تو چون -

 کهاین امید به. شدم تاریک خیلی محیط یک وارد بعدش. افتادم توش اتفاقی طور به و کردم پیدا زمین روی دریچه یک انباری

 نور یک ولی بردارم، رو سنگ اون خواستممی. دیدم سنگ یک که جا،اون توی رفتن راه به کردم شروع کنم، پیدا خروج راه یک

 تنها و شدم هوشبی کرد،می وارد دستم به نور اون که دردی خاطر به. شد وصل من دست به و اومد بیرون سنگ توی از قرمز

 .دیدم اتاقم توی رو خودم بعدش که اینه میاد، یادم که چیزی

 سپس و همدیگر به نگاه یک طورهمین. بود شده گرد چشمانشان و بودند رفته فرو تعجب در دو هر شدند، تمام هایمحرف وقتی

 ود،ب شده دیدنی واقعاً شانچهره! بودند داده دست از را زدن حرف توان گویا. کردم ایخنده تک. انداختندمی من به دیگر نگاه یک

 .بودم گیج و متعجب قدر همین نیز من افتاد، اتفاق این وقتی. داشتند حق خب اما

 :گفت باالخره. آمدمی خودش به داشت کار این با گویا. زد پلک بار چند ناتسونو

 بشه؟ ماجرا این شدن شروع باعث تونهمی اتفاق این مطمئنی -

 .دادم تکان سری

 .گرفت صورت قتل اولین که بود اتفاق این شب چون چیزه؛ همه سرآغاز اتفاق این که مطمئنم. اوهوم -

 :پرسید کائوری

 نگفتی؟ چیزی کسی به اتفاق این به راجع چرا هینا، اما -

 .انداختم باال شانه تفاوتبی

 .دیدم خواب کردم فکر که بعدشم باشه، افتاده اتفاقی چنین که نکردم باور اولش -

 :گفت ناتسونو

 .داریم برش و پرورشگاه اون به بریم باید کنه، کمک بهمون خیلی تونهمی سنگ این -

 .داد باال را هایششانه و ابروها کائوری

 برداریم؟ رو سنگ اون قراره چطوری دقیقاً و -

 وعموض ولی بیاوریم، دست به را سنگ آن باید حتماً. بود سخت دادنش انجام لیکن راحت، گفتنش کار این. کردم فکر اندکی

 که دبو گاهآن. شناسندمی را ما جا،آن افراد یبقیه و سان جیوبا چون برویم، پرورشگاه به توانیمنمی کائوری و من که جاستاین

 !تواندمی که ناتسونو ولی برویم، توانیمنمی ما. شد زده ذهنم در ایجرقه

 که یچشمان با. هستم ذهنم در عالی فکر یک پروراندن حال در دهد نشان که زدم بشکنی. نشست لبم روی بر پهنی و پت لبخند

 دلم من اما. کردندمی نگاه من به منتظر و دارم حلی راه که بودند فهمیده دو هر. شدم خیره دو آن به درخشیدند،می خوشحالی از

 .کنم اذیت را هاآن خواستممی. بود شده فعال ناگهان وجودم شیطنت حس. بگذارم منتظر بیشتر را هاآن خواستمی

 :گفتم بودم، گرفته خود به جانبی به حق یچهره که حالی در و ایستادم نه*سی به دست
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 .گمنمی اما دارم، عالی حل راه یه من -

 .کرد ایخنده تک کائوری

 .کنی اذیت خوایمی که زنهمی داد قیافت -

 یبج در را دستانش که دیدم را ناتسونو کردم، باز را چشمانم کهاین از بعد. دادم تکان حرفش تأیید در سری و بستم را چشمانم

 ام،یسؤال نگاه. کردم ریز را چشمانم اندکی و دادم باال را ابرویم تای یک. کندمی نگاهم تفاوتبی خیلی و گذاشته اشلی شلوار

 .بود عجیب برایم تفاوتی،بی همه این. کاوید می را اشچهره

 .کنیم پیدا راهی یک تونیممی خودمونم. کرد نخواهد فرقی نگی چه بگی چه -

 .کردم حرکت آنان از جلوتر و دادم ادامه راهم به ناتسونو، به حسابی یغره چشم یک از بعد و شد پوکر امچهره حرف، این با

 .مخمه رو اخالقت این ناتسونو، -

 دیگرهم یشانه به شانه سه هر و رسیدند من به کائوری و ناتسونو که ثانیه چند از پس. درآورد را حرصم ناتسونو، یقهقهه صدای

 :گفتم افتادیم، راه به

 .بشه کار به دست باید ناتسونو سنگ برداشتن برای -

 .کرد نگاهم ناتسونو

 چطوری؟ -

 هم اب شما کنی، راضی رو برادرت بتونی اگه تو ولی شناسن،می رو ما چون بشیم، پرورشگاه وارد تونیمنمی که کائوری و من -

 قبول دیفرزن به رو یکی خوادمی که بگه و جااون بره قانونی، سن از گذشتن دلیل به برادرت که اینه نقشه. جااون برین تونینمی

 .داریبرمی رو سنگ و انباری به ریمی تو کنه،می گرم رو سان جیوبا سر برادرت که حین اون در. کنه

 .کردمی نگاهم داشت زده برق چشمانی با. نشست کائوری لبان روی عمیقی لبخند

 !خوبیه خیلی فکر هینا، -

 یچهره تا شدم خم جلو به کمی. بود دوخته چشم روروبه به و کرده اخم اندکی که خورد، ناتسونو به چشمم. زدم کوچکی لبخند

 .را رخش نیم فقط نه ببینم، را کاملش

 کنی؟می فکر چی به داری -

 خوشش آن از نیز کائوری. برداریم را سنگ آن توانیممی نقشه این با که بودم مطمئن. بود درونم کنجکاوی نمایانگر صدایم لحن

 .نداد نشان واکنشی ناتسونو که بود عجیب برایم. بود آمده

 :داد را ذهنم درون سؤاالت جواب و کرد وا ب*ل ناتسونو

 .کنه کمک بهمون بخواد و کنه باور رو ماجرا این تاتسومی که نیستم مطمئن -

 .کشیدم آرومی آه. کردم نگاه جلو به و ایستادم صاف
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 .نداریم ایدیگه یچاره چون کنه، کمکمون و کنه باور که کنی کاری باید تو هم، نکنه باور خودش اگه حتی -

 ت،اس نامعلوم که ایآینده برای کردمی بیان که نامعلوم چیز یک. بود دو این میان چیزی یک. ناامید نه و بود امیدوار نه صدایم

 قدرچ سنگ، آن آوردن دست به در تاتسومی و ناتسونو که دانستمنمی هم باز باشد، خوبی ینقشه من، ینقشه چقدر هر. نگرانم

 .دارند شانس

 .کرد خارج افکارم عالم از مرا ناتسونو صدای

 .کنممی رو خودم سعی باشه، -

 :پرسید کائوری

 !کنن عملی ششدادا و ناتسونو واقع در کنیم؟ عملی رو نقشه باید کی... االن خب، -

 کرد،می گاهن باال به که درحالی و گذاشت شلوارش جیب درون را دستانش. بایستیم نیز ما شد باعث که ایستاد، مقابلمان ناتسونو

 :گفت

 .پرورشگاه ریممی بعدشم زنم،می حرف باهاش و رممی بشه، تموم بیمارستان توی تاتسومی شیفت کهاین از بعد -

 :پرسیدم

 شه؟می تموم کی شیفتش -

 .شهمی خارج عصر شیش یا پنج امروز -

 :گفت و انداخت نگاهی دستش درون مچی ساعت به کائوری

 .نیمه و نه تازه ساعت -

 مدستان. کردمی اشکالفه زمان، کند فرایند و شود عصر ترسریع هرچه خواستمی زنممی حدس. بود عجول و کالفه صدایش لحن

 :گفتم بیخیال و کردم ایخنده تک رفتم،می راه آنان از جلوتر که درحالی و کردم قالب هم در گردنم پشت را

 !نیست چیزی که ساعت هشت هفت. نباشین عجول انقدر! اوه -

 :گفتم تلخندی با خودم به خطاب نشنوند، دو آن طوری به تر،آرام سپس

 نه؟ مگه -

*** 

 ناتسونو

 

 یستادها مقابلش اکنون که شد، پرورشگاهی ساختمان معطوف دیگر بار نگاهم. بود نمانده هفت به چیزی. انداختم ساعت به نگاهی

 .شد گوشم سمفونی تاتسومی صدای. بودیم

 بود؟ چی مدیره اسم گفتی -
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 و کت. بودند شده هدایت عقب به و شده زده شانه مرتب رنگش، ایقهوه موهای. کردم نگاهش. بود نگران و مضطرب صدایش

 دور رنگ طوسی کراوات به دستی بود، دوخته پرورشگاه به را نگاهش که تاتسومی. درخشیدمی تنش در چرمش رنگ سیاه شلوار

. ودمب خرسند بسیار بود، آمده جااین تا ما به کمک برای و کرده باور را هایمحرف کهاین از. کرد شل اندکی را آن و کشید گردنش

 فکر و دخندی درآید، اشکش که جایی تا او کردم، تعریف تاتسومی برای را چیز همه بیمارستان در وقتی که است ذکر به الزم البته

 و برداشت خنده از دست دارم، باور عمیقاً را هایمحرف و هستم جدی بسیار دید که زمانی اما. امکرده تعریف جوک برایش که کرد

 و نمک تعریف چه برایش که کندنمی فرقی و دارد اعتماد من به او. کند باور را هاآن و کند فکر منطقی هایمحرف به گرفت تصمیم

 هم االن. نیستند دلیلبی کارهایم که داندمی و کندمی حمایتم همیشه تاتسومی باشد، که چه هر بخواهم، او از چیزی چه یا

 ایزاویه هر از را قضایا همیشه او. باشد دروغ تواندنمی دارم، باور قدراین که چیزی که دانستمی چون کرد، باور را حرفم

 رب چه بدانیم که نیستیم آنان جای ما زیرا مدرک؛ بدون حتی بشماریم، دروغ را دیگران حرف نباید که دارد اعتقاد و سنجدمی

 .اندشنیده چیزی چه و دیده چیزی چه و آمده سرشان

 گفت توانمی پس. باشد خوب مردم با کردن قرار بر ارتباط در و باشد داشته باور بیشتر را حرفش این که بود شده باعث شغلش

 من، با بطه*را در. گرفت جای لبم کنج کوچکی لبخند. کردنمی قضاوت زود و داشت نظم کارش در. بود ایاجتماعی آدم که

 .بودم اشدارایی تمام کوچکش برادر عنوان به و بود حساس بسیار تاتسومی

 :گفتم و آمدم بیرون افکارم یسلطه زیر از

 .سان جیوبا میازاوا -

 میگر لبخند با و دادم تکانی امشانه روی بردم،می خود با جا همه که را سیاهم پشتی کوله. داد تکان تفهیم ینشانه به سری

 :گفتم

 کنم تکرار مجدداً رو بکنیم باید که کارهایی باشه الزم نکنم فکر -

 :گفتم خنده از پس. گرفت امخنده که کرد نگاهم چپ چپ تاتسومی

 بریم؟ -

 .بریم -

 ام روی بر رفتند،می راه یا و نشسته اطراف در که هاییبچه نگاه شدن، وارد محض به. شدیم پرورشگاه وارد هم یشانه به شانه

 ما ورود به راجع ندارم شک که کردند،می زمزمه چیزی هم گوش در گاهی و کردندمی نگاهمان کنجکاوی با آنان یهمه. شد قفل

 اب. ماند ثابت درخشید،می آن روی بر مدیریت ینوشته که دری روی نگاهم اطراف، در چرخاندن چشم از پس. کنندمی نظر اظهار

 نانلبخندز رسیدیم، در جلوی وقتی. رفتم دنبالش به. رفت در آن سمت به و نگفت چیزی تاتسومی. کردم اشاره در آن به چشم

 :گفتم

 .باشی موفق داداش، -
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 هایانت در رنگی ایقهوه در به چشمم. کردم بررسی را اطراف چشمانم با و ایستادم در مقابل نیز من. شد اتاق وارد و گفت ممنونی

 ن،دوربی یک فقط خوشبختانه. کردم نگاه را در اطرافش و کرده ریز را چشمانم. بود انباری در هینا، یگفته طبق که خورد، راهرو

 متوجه هادوربین رود، داخل به و کند باز را در کسی اگر یعنی. گرفتمی فیلم جلو از هم آن که بود کنارش فاصله اندکی با

 لبانم روی بر عمیقی لبخند. گرفتندمی فیلم در ورودی از هم هاآن که داشت، وجود دوربین دو دیگر، سمت در. شد نخواهند

 وسط رنگ سبز هایمبل روی نفر پنج چهار فقط. کردم نگاه هابچه به! شد ترآسان بودم، کرده را فکرش که چهآن از. نشست

 .نبود من به حواسش کسی و بودند نشسته سالن

 هب عادی خیلی کردممی سعی که درحالی. دهم دست از را فرصت این نباید. باشد کار شروع برای فرصت بهترین تواندمی حال

 که کردممی وانمود داشتم هم، دوربین خاطر به. افتادم راه به انباری سمت به کنم، کنترل را قلبم نامنظم و تند تپش و برسم نظر

 گرفتنمی فیلم آن از دوربین که ایناحیه به و کردم رد را دوربین که زمانی. هستم دیوار روی هایپنل به کردن نگاه درحال

 .بستم سرم پشت هم را در. شدم انباری وارد سریع طور به و کردم حبس امنه*سی در نفس رسیدم،

 پر و همم کار یک هم باز ولیش نبود، سری فوق و محرمانه مأموریت یک کار این کهاین با. دادم تکیه در پشت به در، بستن از پس

. ودب چسبیده امنه*سی به سیاهم شرتتی و کرده عرق بدنم شود، فاش دروغمان یا و ببیند مرا کسی کهاین ترس از. بود خطر

 سومیتات مالقات که نیست معلوم. شوم کار به دست ترسریع هرچه باید. دادم بیرون آسودگی با را امنه*سی در شده حبس نفس

 لیدک به. کنم تمام را کارم او از قبل باید پس شوم، خارج جااین از توانمنمی من تاتسومی بدون. بکشد طول چقدر سان، جیوبا با

 .کردم روشن را چراغ و برده دست برق

 ابیکت یقفسه سمت به و گذشتم مقابل یپله سه دو از. کرد ترروشن را جااین محیط شد، ساطع انباری انتهای چراغ از که نوری

 .بود وسایل از انبوهی با متوسط انباری یک. رفتم بود، چپ سمت در که

 .بوده سختی کار کائوری و هینا برای جااین کردن تمیز مطمئنم

 .برداشتم را زمین روی فرش و شدم خم ایستادم، که قفسه مقابل. زدم اممسخره فکر برای ایمسخره لبخند

 باز را آن و چرخاندم حدقه در را چشمانم. زدمی لبخند من به زمین روی حال بود، زده را حرفش هینا که ایدریچه بود؛ جا همان

 ار خوف جورهایی یک. شدنمی دیده چیز هیچ و بود تاریک. دوختم چشم دریچه پایین خالی فضای به و کردم کج را سرم. کردم

 !بود ترسناک و سرد تاریکی یک ولی بود، تاریکی فقط. کردمی ایجاد دل در

 یگره ود با را طناب سر یک. آوردم بیرون را کلفتی طناب و کردم باز را امپشتی کوله. شدم کار به دست و کردم تر ب*ل زبانم با

 کنم یداپ را برگشت راه توانستممی کار این طریق از. کردم وصل انباری در جایی یک به نیز را دیگر سر و بستم کمرم دور محکم

 .نشوم گم و

 من. مکشید عمیقی نفس. بودند شده گم مطلق تاریکی آن در پاهایم که طوری نشستم، دریچه یلبه در و برداشتم را امقوه چراغ

 را انتظارم چیزی چه جاآن که دانمنمی. ترسممی که کردممی اعتراف لذا. نداشتم دوست را جابی غرور و نبودم مغرور خود با
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 هب من و شد حبس امنه*سی در نفس دیگر بار. بستم را چشمانم و فشردم قوه چراغ دور را دستم. ترساندمی مرا همین و کشدمی

 .پریدم داخل

 همچنان چشمانم اما بودند، کرده پر را مشامم که خاکی و گرد بوی همچنین و کردممی حس را سراشیبی یک از شدنم سرازیر

 هب باالخره برخوردها، این از ناشی درد و زمین با متعدد برخوردهای گذاشتن سر پشت و طوالنی سفر یک از بعد. بودند بسته

 هب نداشت ایفایده. کردم باز آرام آرام را چشمانم. شده تمام سراشیبی که بفهمم شد باعث زمین، روی ماندنم ثابت. خوردم زمین

 .بود تاریک جا همه چون کنم، نگاه جایی

 را مکمر دور طناب و برگشتم عقب به. کرد روشن را فضا از بخشی رنگی سفید نور یباریکه. کردم روشن را قوه چراغ و شدم بلند

 .بود کرده درست زمین در برگشت راه یک که دیدم

 .آمد پدید لبم روی رضایتمندی لبخند

 عمیقی نفس. نداشت وجود چیزی هیچ و بود خاکی جا همه. چرخاندم اطراف در را قوه چراغ نور. برداشتم گام جلو به و برگشتم

 بود؟ سرد قدراین تا هوا یعنی. آمد در ص*رق به هوا در دهانم بخار که کشیدم

 یدنکش نفس حتی که داشت مرده هوایی پایین این که چرا بود؛ اشتباه پایین این هوای برای "هوا" یکلمه بردن کار به البته

 .بفرستم هایمریه در را جااین هوای کهاین تا شوم، خفه دادممی ترجیح. بود آور زجر درونش

 اشتد امحوصله کم کم! نبود که نبود چیزی. رفتممی راه و رفتممی راه طورهمین. رود بیرون سرم از فکر این تا دادم تکان را سرم

 .گرفت قرار نگاهم تیررس در مجهول قرمز نور یک جلوتر، کمی که رفت،می سر

 اب گرفتم، قرار مقابلش درست وقتی. شدم ترنزدیک آن به آرام هاییقدم با. دوختم چشم نور آن منبع به و کردم ریز را چشمانم

 .دوختم چشم داشت، عجیبی خوف حال عین در و انگیز حیرت زیبایی و ماندمی الماس چون که شفافی قرمز سنگ به تعجب

 سرآغاز است ممکن که سنگی. است چشمانم یمنظره اکنون هم داده، قرار وضعیتی چنین در را هینا که سنگی. شدنمی باورم

 .بودم متعجب چیزی هر از بیشتر حال اما بودم، کرده تعجب گفت، سنگ این به راجع برایمان هینا وقتی. باشد چیز همه

 آن که ندک س*لم را آن خواستمی که بود گفته هینا. برداشتم امپشتی کوله از کوچک یبیلچه یک و پالستیکی یکیسه یک

 !موقوف کردن س*لم لذا افتاد؛ اتفاق

 کوله داخل در را کیسه کهاین از بعد. انداختم کیسه داخل به و برداشتم بیلچه با سنگ، خود همراه به را سنگ اطراف خاک

. نیفتاد برایم هم اتفاقی هیچ و شدم سنگ برداشتن به موفق کهاین از بودم خوشحال. زدم عمیقی لبخند انداختم، امپشتی

 .کند کمکمان داریم، را انتظارش که چهآن از بیشتر تواندمی سنگ این کنممی احساس

 و اکیخ محیط آن از و کردم پیدا را برگشت راه بودم، بسته کمرم دور که طنابی از استفاده با و آمدم بیرون افکارم یسلطه زیر از

 ام،تهبرداش را سنگ که حاال. انداختم کیفم داخل و کردم باز را طناب زیاد یعجله با انباری، به ورودم با. رفتم بیرون غریب عجیب

 .کنم عجله بیشتر باید
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 وراهر در کسی امیدوارم. دادمی شدنم دستپاچه و اضطراب از نشان قلبم، پی در پی و نامنظم تپش. رفتم در سمت به دوان دوان

 نفس .برویم لو نباید بودیم، رسیده آخرش به تقریباً و داده انجام را کار که االن. نبیند انباری از شدن خارج هنگام در مرا و نباشد

 دیلبخن ندیدم، را کسی و کردم نگاه اطراف به وقتی. شدم خارج انباری از و کرده باز را در آنی تصمیم یک در و کشیدم عمیقی

 ظرمنت باید فقط حال. رسید پایان به کار این که شکر را خدا. نیست کسی که شکر را خدا. کشیدم آسودگی روی از آهی و زدم

 .شوم تاتسومی آمدن

 به کسی کمتر آیدمی نظر به. بود خالی اول یطبقه. کردم نگاه اطراف به. ایستادم در جلوی و رفتم مدیریت اتاق سمت به

 .دارد عالقه طبقه این در خود وقت گذراندن

 .افتاد دنبالم به هینا که شبی آن. بود کرده را کائوری جان قصد هینا که شبی آن. افتادم بودم جااین که باری آخرین یاد

 .انداختم پایین را سرم و کشیدم عمیقی نفس

 !است عجیب کمی این و شودمی شروع پرورشگاه این از چیز همه

 دیگر جاهای در را خود صحبت اندگرفته تصمیم شاید. آیدنمی اتاق داخل از صدایی. کردم خارج ذهنم زندان از را افکارم

 .دهند ادامه پرورشگاه

 .شدم مشغول آن با و درآوردم شلوارم جیب در را امگوشی هنگام، این در

 ایینپ در کنار هایپله از بود، ورزیده اندامی و سیاه موهای با قدبلند زنی که پرورشگاه مدیر و تاتسومی دیدم که نگذشت چندی

 اشتم،د کنترلش در سعی و بود هیجان خاطر به که لرزانی صدای با ایستادند، مقابلم دو آن و شد تمام هاپله کهاین از بعد. آمدند

 :گفتم لبخندزنان

 شد؟ تموم کارت داداش، -

 :گفت و نشاند لبانش روی لبخندی. کرد نگاه سان جیوبا به و داد تکان سری

 .کنیم اعالم رو نهایی تصمیم موقع اون و بیام همسرم با دیگه بار من بدین اجازه سان، میازاوا -

 !همسری؟ چه. بود مجرد تاتسومی! همسرم؟. نخندم تا بودم گرفته را خود ولی گرفت امخنده همسرم، یکلمه شنیدن با

 .داد تکان سری سان جیوبا

 .نداره اشکالی هیچ حتماً، -

 .خداحافظ فعالً. آیممی دویاره بعداً پس -

 .خداحافظ -

 :پرسید آرام تاتسومی. افتادیم راه به خروجی در سمت به سان، جیوبا حرف این از بعد

 برداشتی؟ رو سنگ -

 :گفت که دادم تکان سری
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 !خوبه -

. کرد وجودم یهدیه را آرامش صورتم، پوست با خنک نسیم برخورد شدن، خارج از پس بالفاصله. شدیم خارج پرورشگاه از

 .کشیدم عمیقی نفس و کردم بلند را دستانم

 !شد تموم باالخره! آخیش -

 یکمنزد قدم چند آورد،درمی را کتش که درحالی تاتسومی. بود امخوشحالی نشانگر که دادمی آرایش را لبانم پهنی و پت لبخند

 .شد

 خونه؟ به ریمی االن -

 :گفتم شوخی با. بدهم را سؤالش جواب تا کردمی نگاهم منتظر و انداخته دستش روی را کتش

 !کرد حساب خونه شهنمی رو کلبه اون گفتیمی تو میاد یادم که جایی تا! خونه؟ -

 .کرد ایخنده تک تاتسومی

 !هرچی حاال -

 :دادم ادامه قبل از ترجدی و کشیدم عمیقی نفس

 .تنهان دخترها. خونه رممی آره -

 :گفت کرد،می حرکت من از جلوتر که درحالی و خندید تاتسومی

 .نشی یکیشون عاشق پا به -

 .رفتم سمتش به و کردم مشت حرص از را دستانم

 !خفه -

 !رسید نیز آسمان گوش به حتی تاتسومی یقهقهه صدای حرفم، جواب در

 

*** 

 هینا

 

 نکند هک بودم این نگران. کنم آرام را قرارمبی دل توانستمنمی و بودم نگران. گذشتمی بود، رفته ناتسونو که وقتی از ساعت سه

 فاقاتات نشوند، موفق اگر اما شود،نمی چون شود، کشیده پلیس به ماجرا دارم شک خب چه؟ بیفتند گیر اگر نشوند؟ موفق دو آن

 .افتدمی بدتری

 بمل به ناخنم با و بودم گرفته ضرب زمین روی پایم با. بود شام پختن مشغول آشپزخانه در کائوری و بودم نشسته مبل روی

 .کردممی وارد آرامی و متعدد ضربات
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 پزآش یک مانند را او و کردمی ترجذاب را اشدخترانه یچهره بود، پوشیده که سفیدی پیشبند. آمد بیرون آشپزخانه از کائوری

 .دادمی جلوه

 .شهمی عادت به تبدیل داره کارت این -

 .چرخاندم حدقه در را چشمانم و آوردم پایین را دستم. بود ناخنم با لبم به زدن ضربه منظورش

 !ده؟می اهمیت کی -

. ردک نوازش را پوستم خنکی باد شدم، خارج کلبه از که همین. رفتم کلبه بیرون به و کردم باز را در. شدم بلند و گفتم را این

 .شود بارانی هوا زودی به زنممی حدس. بودند آسمان تصرف درحال ابرها. چرخید آسمان سمت به نگاهم

 در که جنگلی. بود شهر هوای و شهر مردم از دور. بود شهر از دور که پهناوری جنگل. دوختم جنگل به را نگاهم. زدم لبخندی

 .نشستم کلبه کنار سنگ روی. کردمی پادشاهی خود برای شهر از دور اینقطه

 را چیز همه و شویم دور چیز همه از. شویم دور گاهی که داریم نیاز ما یهمه. باشد خوب خیلی تواندمی گاهی بودن شهر از دور

 !چیز همه نه! زندگی نه دورم، شهر از فقط چیز؛ همه از نه اما ام،شده دور هم من. کنیم رها خود سر پشت

 رییادآو من به و کنندمی تعقبیم سایه مانند داشتم، سوباکی با که خوبی هایخاطره. آیدمی دنبالم هنوزه که هنوز امگذشته

 !بودم من او مرگ عامل که کنندمی

 زمانی در و. هخبر چه جنگل این توی ببینیم بریم بیا! بابا بیخیال گفت،می احتماالً گفت؟می چه بود، جااین سوباکی اگر دانمنمی

 .کردمی صورتش یروانه را هایشاشک و شکستمی را بغضش هم دیگر

 .شکست گلویم درون بغض که زدم لبخندی

 وقت دیر تا که زمانی آن برای دلم. شده تنگ کردنش حرفی پر و شوق و شور و هاخنده برای دلم. بود شده تنگ برایش دلم

 .شده تنگ دوید،می دنبالم بالشت با کردنش بیدار از بعد و خوابیدمی

 .من اشک اولین با بود برابر باران یقطره اولین

 راه هیچ و بمانم شکل این به خواهمنمی دیگر. شود موفق ناتسونو امیدوارم. انداختم پایین را سرم و پیچیدم خود دور را دستانم

 من و بزنند پنجه و دست برایم هاآن خواهمنمی. بکنم مشکالتم درگیر را ناتسونو و کائوری خواهمنمی. باشم نداشته هم ایچاره

 .برنیاید دستم از کاری عوض در

 .شد بیشتر هایماشک ریزش شدت

 .شود تمام چیز همه خواهممی فقط. آورده و برداشته را سنگ آن که درحالی ببینم، را ناتسونو خواهممی فقط

*** 
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 که داشتیمن لباسی هیچ جااین متأسفانه. رفتم اتاق به کائوری، به توجه بدون. برگشتم کلبه داخل به شدن، خیس حسابی از بعد

 راهنپی و شلوار. رفتم آنان سمت به. افتاد ناتسونو هایلباس به نگاهم لحظه همان. کشیدم هوفی. کنم عوض را خیسم هایلباس

 !بودند شیک اما گشاد تنم به. کردم عوض لی شلوار و سیاه و قرمز پیراهن یک با را خودم

 ه،گری آن از پس. بودم حوله با موهایم کردن خشک مشغول کردم،می نگاه پنجره بیرون به داشتم که درحالی. کردم ایخنده تک

 انج کلی و حسابی طوفان یک از بعد که گونه آن درست. کردمی عمل طوفان از بعد آرامش مانند مغزم. نداشتم حسی هیچ دیگر

 دلبخن. کنیمی نگاه را عمرت شدن سپری و نشینیمی گوشه یک فقط. کنینمی کاری هیچ و شویمی خسته دیگر کَندن،

 .آیدبرنمی دستت از دیگری کار و! همین کنی،می نگاه فقط و زنیمی جانیبی

 .کرد جلب را توجهم اتاق، بیرون از صدایی که کشیدم آهی

 کجاست؟ هینا -

 .اتاق تو -

 خارج که اتاق از. بدوم اتاق از بیرون به و کرده رها تخت روی بر را حوله شد موجب بیرون، از کائوری و ناتسونو صدای شنیدن

 :گفتم و رفتم سمتشان به. بودند شده آب خیس باران خاطر به که دیدم را تاتسومی و ناتسونو شدم،

 گذشت؟ چطور -

 :گفت و داد باال را ابرویش تای یک. کرد نگاه پایم سرتا به خنده با و متجعب ناتسونو

 !شدی خوشتیپ -

 :گفتم و انداختم نگاهی بودند، تنم در که او هایلباس به

 برداشتین؟ رو سنگ شد؟ چی بگو. زهرمار -

 :داد پاسخ ناتسونو جای به تاتسومی

 .بزنیم حرف بیایم بعد و کنیم عوض رو هامونلباس اول باشه بهتر کنم فکر چان، هینا -

 د،بع لحظاتی. نشست کنارم هم کائوری و نشستم مبل روی بر. بستند هم را در و رفتند اتاق داخل به دو آن. دادم تکان سری

 دیگر که دآم تاتسومی دنبالش به. شد هال وارد بود، پوشیده رنگ ایسرمه راحتی شلوار با سفید شرت تی یک که درحالی ناتسونو

 .بود گرفته را آنان جای رنگ سبز پیراهن و جین شلوار یک و نبود اشرسمی هایلباس آن از اثری

 .کشید هوفی ناتسونو. نشستند مقابلمان دو هر

 .شه تموم بارون بمونیم منتظر کهاین یا بدیم، ادامه دونستیمنمی. بارید راه وسط درست نبارید، نبارید بارون -

 نفس. ماندمی صحنه پشت در ایموسیقی چون و شدمی شنیده خوبی به باران صدای. کردم خم در سمت به اندکی را سرم

 .کردم دو آن معطوف را نگاهم و کشیدم عمیقی

 برداشتین؟ رو سنگ -
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 :فتگ. گذاشت میز روی بر و آورد بیرون خاک حاوی کیسه یک آن داخل از. کرد باز را اشپشتی کوله زیپ و زد لبخندی ناتسونو

 .نزنیم دست بهش ما تا داری برش خودت باشه بهتر شاید -

 دوجو چیزی دیگر اما. بیفتد هم هاآن برای افتاده، من برای که اتفاقی است ممکن کنند، س*لم را سنگ هاآن اگر. بود او با حق

 !شودنمی اب*خر دیگر است، اب*خر که چیزی. بیندازد خطر به مرا بخواهد که ندارد

 درست هم روز آن. دوختم چشم آن به حیرت با و درآوردم را سنگ کیسه، درون هایخاک میان از. برداشتم را کیسه و شدم خم

 چیز یک زیبایی، این پشت که دانستممی کاش. داشت ایکننده خیره زیبایی و گیر چشم درخشش هم روز آن. بود طوریاین

 !زندگی هایکاش ای و اگر و اما از امان و! کردمنمی س*لم را سنگ این و نرفته جاآن وقت هیچ کاش! شده پنهان وحشتناک

 .شکست را میانمان سکوت تاتسومی

 کنیم؟ شروع کجا از رو تحقیقات حاال خب -

 .داد باال را ابرویش تای یک کائوری

 کنیم؟ شروع -

 :گفت و داد باال را هایششانه. کرد قفل هم در را هاآن و گذاشت زانوهایش روی را دستانش

 .خطرناکه بدین، انجامش تنهایی کهاین برای کار این -

 .زدم لبخندی

 .سان تاتسومی ممنونم -

 ایم،کرده داپی ناتسونو نبود در که را چیزی و کنم شروع گرفتم تصمیم سکوت، ثانیه چند از پس. داد لبخند یک با را جوابم نیز او

 :گفتم و انداختم کائوری به گذرایی نگاه. کنم بیان هاآن برای

 .مکردی پیدا چیزی یه که کردیم،می تحقیق اینترنت توی داشتیم کائوری و من پرورشگاه، به بودین رفته وقتی ها،بچه -

 .داد باال را ابرویش تای یک ناتسونو

 !چی؟ -

 ازب را مربوطه یصفحه و کردم روشن را آن. کشیدم خود سمت به بود، میز روی بر که را ناتسونو لپتاپ و شدم خم میز سمت به

 کهاین تا بودند، دوخته چشم لپتاپ یصفحه به متعجب و سردرگم دو هر. برگرداندم دو آن سمت به را لپتاپ سپس. کردم

 :پرسید تاتسومی

 چیه؟ این -

 .بستم را چشمانم و دادم تکیه مبل به. کردندمی نگاه بود، آمده فرود زمین روی که سنگ شهاب یک عکس به هاآن

 .کرده ویران جااون رو مدرسه یک و اومده فرود... یمنطقه تو قبل سال هفتاد که سنگی شهاب -

 :داد ادامه مرا حرف کائوری
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 بعداً هک بود، جا بر پا قبل سال سی تا آپارتمان این. کردن مسکونی آپارتمان یک به تبدیل رو جااون خالی یمنطقه بعد سال ده -

 .قبل سال پنج و بیست یعنی ساختن، پرورشگاه جاش به و کردن خرابش

 .کردندمی نگاه لپتاپ یصفحه به و ما به شده گرد چشمان با دو هر. شدم خیره تاتسومی و ناتسونو به و کردم باز را چشمانم

 :گفتم

 .دهش ساخته ما پرورشگاه بوده، سنگ شهاب یک برخورد محل قبل سال هفتاد که ایمنطقه اون توی قبل، سال پنج و بیست -

 :گفت بود، نفهمیده چیزی هایمانحرف از که ناتسونو

 !خب؟ -

 هب را لپتاپ و نشستم ناتسونو کنار. رفتم هاآن نزد و شدم بلند. چرخاندم حدقه در را چشمانم و دادم بیرون حرص با را نفسم

 چیز رنگ، چند جز و بود شده تار بسیار عکس که کردم زوم قدری به. کردم زوم را سنگ شهاب عکس. کشیدم خود سمت

 .نبود مشخص دیگری

 .کرد اشاره تار عکس به ناتسونو

 کنیم؟ نگاه این چیِ به باید و -

 .کن صبر -

 که یرنگ قرمز شیء به رفت، باال کیفیتش و شد واضح عکس وقتی. شود خارج بودن تار حالت از تا کردم شفاف را شده زوم عکس

 .کردم اشاره بود، سنگ شهاب روی

 !سنگه کدوم بزنین حدس بینین؟می رو قرمز سنگ این -

 .کرد نگاه عکس به دیگر بار یک و دستم، درون سنگ و من به بار یک بود، مانده باز دهانش که ناتسونو

 :گفت. گرفت دست در و درآورد را عینکش بود، نشسته ابروهایش روی غلیظی اخم که تاتسومی

 .شده سوءتفاهم شاید سنگه؟ همون این مطمئنی -

 سری. کند پیدا اطمینان موضوع از اول خواهدمی و ندارد نظری مورد این در فعالً که دادمی نشان و بود سردرگم صدایش لحن

 :گفتم مصمم و دادم تکان

 .مطمئنم -

 دستم درون سنگ همین عکس، در قرمز شیء این که گفتمی وجودم اعماق در چیزی. داشتم باورش هم و بودم مطمئن هم

 .دوختم عکس بر را نگاهم و فشردم بیشتر را سنگ. است

 .دانممی آمده، زمین به سنگ شهاب آن با سنگ این. بودم مطمئن. بود مشخص عکس از

 :پرسید و کرد اشاره او به. کرد نگاه کائوری به تاتسومی

 کنی؟می فکر چی تو چان، کائوری -
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 .برگشت ما سمت به و ایستاد به دست شومینه مقابل. رفت هال دیگر سمت در موجود یشومینه سمت به و شد بلند کائوری

 زیر و کرده برخورد منطقه اون به سنگ شهاب با سنگ اون کهاین. درمیاد جور ماجرا با فرضیه این چون موافقم؛ هینا با من -

 .مونده جااون سنگ اون و شده ساخته ما پرورشگاه جااون بعداً و رفته، فرو خاک

 :گفت و آمد بیرون شوک از باالخره ناتسونو

 سنگ این کهاین حتی. بشه مشکوک اوضاع که شهمی باعث سؤال این نشده؟ متوجهش کسی مدت همه این که شده چطور اما -

 نکرده؟ پیدا ندیده؟ رو دریچه اون سال پنج و بیست این طول در کس هیچ یعنی. مشکوکه هم بوده شما پرورشگاه زیر

 سؤال یک! است عجیب باشد، نشده دریچه آن متوجه کس هیچ کهاین. بود ناتسونو با حق. کرد درگیر را فکرم هاحرف این شنیدن

 را ذهنم جواب،بی سؤال همه این. کشیدم هوفی. بودیم نکرده پیدا را قبل هایسؤال جواب هنوز که درحالی شد، اضافه دیگر

 .کنم فکر کدامشان به دانستمنمی حتی. کردمی خسته

 اتسونون جواب برای مناسبی حرف دنبال رسدمی نظر به. کرد نگاه اطراف به بار چند بود، شده متعجب ناتسونو حرف از که کائوری

 ندارد، نداد برای جوابی کهاین از کالفه کائوری. کردمی نگاه کائوری به جانبی به حق یقیافه با همچنان که هم ناتسونو. گرددمی

 .نشست مبل روی بر آمد و داد بیرون را اشنه*سی در شده حبس نفسش. گرفت دندان به را لبش یگوشه

 ایینپ را دستم. شد اخمم باعث کرد، خطور ذهنم به که فکری. بودم دوخته زمین به را نگاهم و گرفته ضرب لبم روی بر ناخنم با

 .کردم نگاه بقیه به و آوردم

 باشه؟ خبر با سنگ وجود از سان جیوبا که ممکنه ها،بچه -

 :گفت رفت،می آشپزخانه سمت به که درحالی. شد بلند و کشید موهایش به دستی تاتسومی

 .زیاده احتمالش -

 از تاتسومی. کردیممی نگاه آشپزخانه ورودی به همچنان آشپزخانه، به شدنش وارد از بعد و کردیم نگاه رفتنش مسیر به همگی

 :داد ادامه رسایی صدای با آشپزخانه درون

 یچیز از بگیم کهاین. داره خبر نیست چی و هست چی پرورشگاه اون توی کهاین از همه از بیشتر. جاستاون مدیر سان میازاوا -

 .حماقته نداره، خبر

 .دادم تکیه مبل به کالفگی با. آمد بیرون آشپزخانه از بعد، ثانیه چند

 .بخوایم کمک ازش بتونیم دونممی بعید باشه، نداشته چه باشه، داشته خبر سنگ وجود از چه سان جیوبا -

 .رفتم عقب کمی و ترسیدم که برگشت سمتم به سریعاً ناتسونو

 نتونیم؟ چرا -

 :داد ادامه و کرد مکثی
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 کنه کمک تونهمی. داره اطالع سنگ به راجع ما یهمه از بیشتر یعنی پس باشه، داشته خبر سنگ وجود از سان جیوبا اگه -

 .کنیم حل رو مشکل

 :گفتم و کردم ایجاد سرم دور حصاری هایمدست با. انداختم پایین را سرم و کشیدم هوفی

 .است پیچیده خیلی چی همه. دونمنمی دونم،نمی -

 :گفت جدی خیلی. آمد جلو قدم چند و گرفت دیوار از را اشتکیه بود، داده تکیه دیوار به که تاتسومی

 انجام یکار نتونستین هم خودتون شما. خواستی کمک ناتسونو از همین برای بکنی، کاری نتونستی تنهایی به تو چان، هینا -

 مکک کنه، کمک تونهمی که یکی از باید پس بکنیم، کاری تونیمنمی هم ما حاال و خواستین، کمک من از همین برای بدین،

 .بخوایم

 :گفتم سپس و شدم خیره او به ثانیه چند

 .باشه -

 :فتگ شادی لحن با محیط، جو کردن عوض برای و کرد نگاه اشمچی ساعت به ناتسونو. دیدم چشم یگوشه از را ناتسونو لبخند

 کنیم؟ درست شام نباید نظرتون به. نیمه و نه ساعت! اوه -

 .زد مرموزی لبخند کائوری

 .حاضره شام -

 :گفت کشداری صدای با. شد خم جلو به کمی و زدند بیرون حدقه از چشمانش ناتسونو

 !واقعاً؟ -

 :گفت حالت همان در و افتاد راه به آشپزخانه سمت به. شد بلند و خندید کائوری

 .کردمی درست شام باید هم یکی بودین، رفته سنگ برداشتن برای شما وقتی خب! که نداره تعجب -

 نوناتسو یا و کائوری بودیم، آمده جااین به وقتی از. شدیم شاممان ردن*خو مشغول و رفتیم آشپزخانه به همگی ترتیب بدین

 هم االن. است مزهخوش بسیار دو هر پختدست که بودم شده متوجه مدت این در. نبودم بلد زیاد من که چرا کردند؛می آشپزی

 .شدمنمی سیر خوردنش از که بود لذیذ قدری بود، پخته کائوری که غذایی

 شتمدا نیز من. بنوشد چای لیوان یک تا ماند آشپزخانه در کائوری و رفت اتاق سمت به ناتسونو سفره، کردن جمع و شام از پس

 .کرد جلب را توجهم سرم پشت از تاتسومی صدای که رفتم،می اتاق سمت به

 چان؟ هینا -

 .برگشتم سمتش به و ایستادم

 بله؟ -

 .دوخت زمین به را نگاهش و کشید موهایش به دستی
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 .بدم بهت چیزی یک خواستممی -

 زنجیر نآ او، با صحبتمان طول در. برد دست بود، گردنش دور که ایزنجیری گردنبند به. شد کنجکاوم و منتظر نگاه قفل نگاهش

 نشگرد از را زنجیر. دار طرح گردنبند یک یا است، ساده زنجیر یک که دانستمنمی لیکن بود، کرده جلب را توجهم گردنش دور

 سومیتات یچهره به. بود زیبا و براق. دوختم چشم داشت، صلیب کوچک پالک که ایفلزی زنجیر به. گرفت سمتم به و کرد خارج

 .زد لبخندی که کردم نگاه

 .نینک تغییر امشب تا کنه کمکت تونهمی صلیب این موقع اون ارتباطه، در ارواح با تو مشکل که بذاریم این فرض بر اگه -

 لیبشص به دستی. انداختم گردنم دور و گرفتم او از را گردنبند. داشت چشمانش محبت با زیبایی همخوانی صدایش، درون محبت

 :گفتم و کشیدم

 میاد؟ بهم -

 .داد تکان سری و خندید تاتسومی

 

 .ممنونم -

 .کنممی خواهش -

 هم تاتسومی و ناتسونو و اتاق یک در کائوری و من. بخوابیم گرفتیم تصمیم همگی بعد، مدتی. رفتم اتاقم به و نگفتم چیزی دیگر

 .ماند پیشمان را شب همین خاطر به و ندارد شیفت فردا که گفت تاتسومی. خوابیدند دیگر اتاق در

 

 ناتسونو

 

 داده کارش به را حواسش همیشه مثل. کردم نگاه کرد،می پهن جا خود برای زمین روی که تاتسومی به و کشیدم دراز تخت روی

 .رفتارش هم و اشچهره هم داشت، خاصی گیرایی تاتسومی. کردم ایخنده تک. بود

 همان. کردم نگاه سقف به و چرخاندم را سرم. انداختم باال شانه هیچی معنای به. کرد نگاهم سؤالی دید، را امخیره نگاه وقتی

 باز را در تاتسومی. کردم نگاه در به. نشست ابروانم روی کنجکاوی از حاکی اخمی. کرد خود آنِ از را توجهمان در صدای لحظه

 .شد اتاق وارد کائوری و کرد

 .است شده معذب شب، وقت این هم آن پیشمان، به آمدن از که دادمی نشان آرامش صدای

 کنیم؟ صحبت یکم شهمی -

 .زدم لبخندی. نشستم و شدم بلند

 چی؟ به راجع صحبت. شهمی که البته -
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 :گفت و بست را در کائوری

 ... .راستش خب -

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس

 .کردمی گریه و بود نشسته کلبه بیرون هینا که دیدم امروز -

 بلند تخت روی از و کشیدم هوفی. دهد بیشتری توضیحات کائوری که نبود نیازی دیگر و فهمیدم را موضوع حرف، این شنیدن با

 .شدم

 .ادبی کنار خودش با هینا که کنیم کاری یک باید. ببخشه رو خودش تونهنمی کرده، کرده کارهایی خاطر به هینا ناتسونو، -

 .باشد خوب حالش او که خواهدمی و است هینا نگران حد چه تا که فهمیدم کائوری صدای از

 .گذاشتم امپیشانی روی بر را دستم و کردم خم را سرم

 .نهست ناراضی کارش این از هم میتسوبا و سوباکی و کنه درمان رو چیزی تونهنمی خودش کردن ناراحت با که بدونه باید اون -

 .داد باال را ابروهایش کشید،می عمیقی نفس که درحالی تاتسومی

 !باشیم بلد روح احضار که درصورتی داد، انجام شهمی رو گفتی که چیزی این -

 .کردم نگاهش حرص با

 !داداش -

 .انداخت باال شانه

 !چیه؟ -

 :گفت کائوری به نگاه با که نگفتم چیزی

 .ببریم روانشناس یک پیش رو اون مشکالت، این شدن حل از بعد بتونیم شاید -

 :گفت کائوری

 ... .خب ولی باشه مسخره تونهمی هرچند دارم، فکری یک من راستش -

 .کردم قطع را حرفش

 فکری؟ چه -

 ژاپن مردم از ایعده. ) کنیم اجرا رو ناگاشی شورو مراسم بتونیم شاید که کردممی فکر داشتم. هستش اُبُن روز اولین فردا -

 مدت به اُبُن. کنند مالقات را آنان تا روندمی خود عزیزان نزد به و آیندمی دنیا این به مردگان ارواح اُبُن، روزهای در که معتقدند

 از شود،می انجام هاآن مشایعت و ارواح به گذاشتن احترام جهت در مختلفی هایمراسم آن، طی در و کشدمی طول روز چند

 این مراسم، اتمام از پس و کنندمی روشن شمع یا فانوس هایشانخانه مقابل ایعده مراسم این در. ناگاشی شورو مراسم جمله

 .(خوانندمی دعا ارواح برای و کنندمی رها رودخانه روی بر شود،می جمع آنان دور رفتگان روح که باور این با را ها فانوس
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 از شبخش طلب یا و کردن دعا و هامرده کردن یاد برای ناگاشی شورو مراسم از بهتر چیز هیچ. رفتم فرو فکر به حرفش، شنیدن با

 یرتأث هینا روی بر بتواند شاید است، خوشحال روحش که بداند و کند حس کنارش در را سوباکی روح هینا کهاین! نیست آنان

 .کردم نگاه تاتسومی یچهره به. شدم بلند و کشیدم موهایم به دستی. بگذارد مثبت

 چیه؟ تو نظر داداش، -

 .کرد نگاهم زیرچشمی تاتسومی

 وجدانش عذاب و بیاد بیرون درونیش حالت از یکم تا کنه کمکش بتونه شاید ولی نه، قطعی جواب البته. بده جواب بتونه شاید -

 .خوبه روحیش برای که شهمی هم تفریح نوع یک. بشه کم

 .کرد هم قفل اشچانه زیر را دستانش. خندیدند نیز چشمانش که زد لبخندی کائوری

 مراسمه؟ وقت فردا پس -

 :گفتم خنده از پس. داشت وا خنده به مرا شوقش و شور پر لحن

 .آره کهاین مثل -

 :گفت و شد خم

 .ممنونم -

 .رفت در سمت به و ایستاد صاف سپس

 .بخیر شبتون -

 :دادیم را جوابش هم با تاتسومی و من

 .بخیر شب -

 .بخوابیم گرفتیم تصمیم نیز ما اتاق، از کائوری رفتن با

 

 هینا

 

 یوارد روی ساعت دیدن با بعداً اما بپردازم، خوابم یادامه به و نکنم بازشان گرفتم تصمیم ابتدا. خوردند اندکی تکان هایمپلک

 .شدند باز هم از بارهیک به چشمانم

 ام؟خوابیده االن تا یعنی. مالیدم را چشمانم کشیدم،می خمیازه که درحالی. دادندمی نشان را صبح ده ساعت هاعقربه

 زمین روی بر من و تخت روی بر کائوری دیشب. شدم بلند زمین روی از اطراف، در چرخاندن چشم و عمیق نفس یک از پس

 .رفتم بیرون اتاق از تخت، روی بر هاآن گذاشتن و بالش و پتو کردن جمع از پس. بودم خوابیده

 .شدنمی دیده تاتسومی و ناتسونو از اثری هم دیگر اتاق در. نبود هال در کسی
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 :گفتم آرامی صدای با

 رفتن؟ کجا هااین -

 یک و نشستم میز پشت. بود شده چیده میز روی بر صبحانه. نبود کسی اما رفتم، جاآن به باشند، آشپزخانه در کهاین امید به

 قاشق با. داد بودنش تازه از خبر غذا، گرم دمای که بردم فرو دهانم در را قاشق اولین. ریختم خودم برای میُوزو سوپ از ظرف

 .شدند آشکار دهانم در سریعاً سوپ، درون جلبک و قارچ طعم دیگر،

 هک بردارم، هم را دیگر قاشق خواستم. بود صبحانه برای من یعالقه مورد غذاهای از میوزو سوپ. زدم لبخندی و بستم را چشمانم

 !بودند رفته کجا که داندمی خدا. باشند هابچه کنم فکر. کرد جلب را توجهم در صدای

 سفید هایکیسه زد،می نفس نفس که درحالی. شد خانه وارد پر دست با ناتسونو کردم، باز که را در. رفتم در سمت به و شدم بلند

 شده قرمز اشچهره. کرد پاک را اشپیشانی از سرازیر عرق دستش با. انداخت مبل روی هم را خودش و میز روی را دستش درون

 .است خسته دادمی نشان که بود

 .انداختم هاکیسه به کنجکاوی نگاه

 چین؟ هااین -

 :گفت و کرد نگاهم پوکر. نشست و شد بلند ناتسونو

 .سالم اول -

 !داد نخواهم سالم او به گاه هیچ که فهماندمی او به درارم، حرص حال درعین و بیخیال صدای. چرخاندم حدقه در را چشمانم

 .ببینی خواب تو مگه -

 .خندید

 .داری مشکل دادن سالم با کالً -

 ردگ تعجب از چشمانش که ناتسونو. کردم نزدیک سرش به را سرم و شدم خم مقابلش. رفتم او سمت به و کردم ریز را چشمانم

 به مرموزی لبخند. نداشتند را پیش لحظه چند شیطنت حال سیاهش، چشمان. کردمی نگاهم سردرگم طورهمین بودند، شده

 .باشد مرموز لبخندم مانند آرامم صدای کردم سعی و پاشیدم داشت، فاصله امچهره با سانت چند فقط که اشچهره

 .دارم مشکل تو با نه، سالم با

 .گرفتم فاصله او از و زدم ایقهقهه. کردمی نگاهم سردرگم، نگاهی و اخم با بود، نشده امشوخی متوجه که ناتسونو

 .بود شوخی -

 و شمع چندین و لباس کوچک، یمجسمه چند تزئینی، هایچراغ میوه،. کردم نگاه داخلشان به و رفتم هاکیسه سمت به

 .هاشمع برای مخصوصی هایمحفظه

 .داد تکیه مبل به نه*سی به دست. کردم نگاه ناتسونو به سؤالی و متجعب و دادم باال را ابرویم تای یک
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 .هستش اُبُن روز اولین امروز که رفته یادت کنم فکر -

 ؟ودب کی کردم، اجرا را ابن مراسم که باری آخرین ندارم یاد به اصالً. نداشتم یاد به هم واقعاً. نشست لبم روی ایزده حیرت لبخند

 .نشود کاری شلوغ تا شدنمی اجرا پرورشگاه در زیاد هامراسم گونهاین! قبل سال چهار شاید

 هداد انجام سوباکی برای کاری دیگر بار خواستممی. دهم انجام است، مردگان برای صرفاً که را مراسم این خواستمی دلم امروز اما

 شروع برای مرا که شادی نوع یک. شد ساکن قلبم در عجیبی شادی آن یک چرا دانمنمی. کنم حس خود کنار در را او حضور و

 نیاز ما یهمه درواقع داشتم، نیاز چیزی چنین به. بودم شده خسته اخیر روز چند هایدرگیری از. کردمی زده هیجان مراسم

 !باشیم خوش هم اندکی که داشتیم نیاز. داشتیم

 .شد روحم تاریکی در نور یروزنه یک مانند درست کرد، خواهیم اجرا را مراسم گفت که ناتسونو خبر

 .کرد پاره را افکارم یرشته ناتسونو صدای

 .شه عوض هوامون و کنیم تفریح یکم اگه شهمی خوب گفت. بود کائوری فکر -

 .چرخاندم سمتش به را سرم

 کجان؟ هااون -

 .تزئین برای چینهمی گل داره اطراف این از هم کائوری. بگم بهت تونمنمی که خاص کار یک دنبال رفته تاتسومی -

 .رفتم آشپزخانه سمت به و برداشتم را هاکیسه

 .داریم ایدیگه کارهای فعالً چینیم،می رو میز اومدن وقتی پس -

 .آمد نزدیک از ناتسونو صدای

 مثالً؟ کاری چه -

 را ستمالد. بود داده تکیه آشپزخانه ورودی به نه*سی به دست ناتسونو. برگشتم عقب به و برداشته دستمال یک و زدم لبخندی

 :گفتم و خندیدم. افتاد سرش روی که کردم پرت سمتش به

 .بخورم رو صبحونم من تا کن تمیز رو بیرون اون برو -

 !نداریم هاحرف این از نخیر -

 .نشست میز پشت و آمد ناتسونو

 .خواممی صبحونه منم -

 .خندیدم ماند،می لجباز ایبچه صدای مانند که صدایش لحن به

 .باشه -

 .شدیم صبحانه ردن*خو مشغول ترتیب بدین و نشستم میز پشت نیز خود

*** 
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 هایلباس او و کشیدممی جارو من. بودیم خانه کردن تمیز مشغول دو هر. گذشتمی ناتسونو برگشتن از ساعتی یک کنم فکر

 .کردمی جمع را اتاقش در پال و پخش

 در بزرگ گل دسته یک با کائوری در، کردن باز با. رفتم در سمت به و کردم خاموش را جارو. شد کارم یادامه مانع در صدای

 به اطراف، در موجود هایدستمال و جارو به کردن نگاه از پس کائوری. شدند وارد کیسه یک با تاتسومی دنبالش به و دست،

 .شد خانه انداز طنین نشاطش صدای. برگشت سمتم

 !که شدین کار به دست ما از قبل خودتون! به به -

 ب*ل بر رضایتمندی لبخند. آمد مقابلم هم تاتسومی. رفت آشپزخانه به هاگل به دادن سامون و سر برای کائوری. زدم لبخندی

 .داشت

 !خوب خبر یک -

 چی؟ -

 .نکردی تغییر تو و نیفتاد اتفاقی هیچ دیشب-

 شنگاه حرفش، تحلیل تجزیه لحظه چند از پس. بود سخت برایم حرفش این درک. شدنمی باورم. خندیدم بسیار شوق و شور از

 :گفتم و کردم

 میگی؟ جدی -

 .نداشتم را شکست تحمل دیگر زیرا باشد، داشته حقیقت حرفش خواستممی. بودم امیدوار

 کار اد،د من به دیشب که صلیبی پس. کردم بلند را سرم و پیچیدم گردنم دور را دستانم. کرد تأیید را حرفش و داد تکان سری

 .بود شده تزریق وجودم به آدرنالین مانند بارهیک که قدریآن بود، خوبی خیلی خبر. گرفت را تغییرم جلوی و کرد

 میان ضدحال یک اتاق، از ناتسونو بلند صدای متأسفانه. کشیدممی رخ به را وجودم خوشحالی حس و خندیدممی بلند بلند

 .شد من خوشحالی

 !رفت شد دیوونه هینا -

 :گفتم بلند. دوختم چشم اتاق در به حرص با و کردم قطع را امخنده

 .رسممی رو حسابت میام االن -

 .رفتم اتاق سمت به سپس و

*** 

 و کائوری و تاتسومی کنار در و رفتم عقب قدم چند بودیم، کرده وصل میز دور که ایتزئینی هایچراغ کردن روشن از پس

 .دوختم چشم بودیم، داده انجام که کاری به بقیه، مثل. نشستم ناتسونو

 !سوباکی از هاییعکس قاب همراه به بودیم، چیده شمع و گل ،مجسمه آب، میوه، هایظرف هال، درون میز روی
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 یصفحه از را هاعکس این که بود، سوباکی هایعکس چاپ بود، رفته انجامش برای تاتسومی که خاصی و مهم کار فهمیدم

 گاهن هاعکس از یکی به. بود خود هایعکس کردن پست عاشق همیشه. خندیدم هاعکس دیدن با. برداشته سوباکی اینستاگرام

 .بود کرده کج را سرش و گذاشته اشچانه زیر را هایشدست آن، در. کردم

 را وبامیتس سوباکی،. داشت وجود میتسوبا و او از نیز دیگر عکس یک. بود گرفته عکس و نشسته درختی زیر دیگر عکس در

 .گرفتم دو آن از را عکس آن من روز، آن در که دارم یاد به و بود کرده غل*ب

 این از کدام هیچ وقت، هیچ و بودند کنارمان در اکنون دو آن کاش ای. بود چسبیده گلویم به سخت و سفت دردناکی بغض

 .رفتمنمی انباری آن به وقت هیچ کاش. افتادنمی هااتفاق

 ند؛کمی چشمانم یروانه را هایشاشک و شکندمی کنم، وا ب*ل اگر دانستممی که بود قوی چنان بغضم. کشیدم عمیقی نفس

 .بقیه مانند درست کنم، سکوت بودم داده ترجیح لذا

 را مراسم این قاتلشان که است سخت. زدم تلخی لبخند. دهیم انجام دو آن برای را مراسم این امروز که است دردناک بسیار

 !دهد انجام برایشان

 .امنشسته جااین هنوز حال این با. هستم خودم مرگشان عامل که زمانی نه نیست، درست اصالً جااین در من بودن

 :کردم زمزمه آرام

 !هینا پررویی چقدر -

 .زد هم به را خلوتم کائوری صدای

 گفتی؟ چیزی هینا، -

 بود، بخش انرژی همیشه مانند اشخنده. بود قفل سوباکی هایعکس روی نگاهم. دادم تکان طرفین به نفی عالمت به را سرم

 .کردندمی زیبایش همیشه رنگش ایسرمه موهای. نگریستندمی مرا گویا که بودند طوری اشآبی چشمان! هاعکس در حتی

 متوجه کسی کهاین از قبل. شد جاری چشمم یگوشه از اشک قطره یک. نشود بلند هقم هق تا گذاشتم دهانم روی را دستم

 خواهم را هایماشک ریزش جلوی و کرد نخواهم گریه امروز سوباکی خاطر به. کنم گریه امروز خواهمنمی. کردم پاکش شود،

 !باشد سخت هم چقدر هر گرفت،

 .چرخاندم هابچه سمت به را سرم. بود عصر نیم و هفت. کردم نگاه ساعت به

 .باشه رفتن وقت دیگه کنم فکر هابچه -

 .انداختند ساعت به نگاهی سه هر

 :گفت ناتسونو

 .کنهمی غروب خورشید برسیم، ما تا. بریم االن بهتره آره، -

 .برخاست ما از قبل تاتسومی
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 .بپوشیم رو هامونلباس بریم -

 :گفت شد،می بلند که درحالی ناتسونو

 .هستن ما اتاق توی -

. شدم شپوشیدن مشغول و گرفتم ناتسونو از را لباسم. شدیم پراکنده خود، هایلباس پوشیدن برای ما و نگفت چیزی کسی دیگر

 !بود پرسیده کائوری از که هم را بدنم سایز و بود خریده خود را هااین ناتسونو

 سنتی لباس نوع یک یوکاتا یوکاتا، یک. کردم نگاه کمد قدی آینه در خودم به موهایم، کردن درست و لباسم پوشیدن از پس

 اوبی، یک کمرش، دور و کردندمی آرایش را آن رنگ، سفید بزرگ هایگل که درخشیدمی تنم در رنگ قرمز هستش، ژاپنی

 امچهره بود شده باعث موهایم، بستن اسبی دم. داشت رنگ کرمی شود،می بسته مر*ک دور لباس این در که هاییپارچه

 ار چیزی چنین که است محال. انداختم درونش را سرخ سنگ و گرفتم دست به را رنگ سفید کوچک کیف. دهد جلوه ترکشیده

 .است بهتر باشد، خودم کنار همان! بگذارم جا جااین در

 .کردم نگاه بود، ایستاده ما منتظر در جلوی که کائوری به و شدم خارج اتاق از

 به صورتی رنگ بیشتر شدمی باعث کمرش، دور صورتی اوبی. سیاه و صورتی هایگل طرح با بود پوشیده سفید یوکاتای یک نیز او

 .ایستادم مقابلش. بود کرده رها هایششانه روی آزادانه را بلوندش موهای. آید چشم

 .شدی خوشگل -

 .زد لبخندی

 .طورهمین هم تو -

 .کرد جلب را توجهم سر پشت از ناتسونو صدای

 نشدیم؟ خوشگل ما -

 یعنی شد،می ترتیره وار سایه حالت به پایین، به رو رفته رفته و بود سفید اشتنه باال ناتسونو لباس. کردم نگاه دو هر به و برگشتم

 که داشت انتظار لحظه هر و کردمی نگاهمان لبخند با. بود پوشیده لباسش روی نیز سیاه ایپارچه کت یک. سیاه و خاکستری

 را او و آیدیم خیلی ناتسونو به تیره رنگ. شده زیبا واقعاً نگذریم، حق از ولی! دیگر بود خودشیفته. است شده زیبا نیز او بگوییم

 .دهدمی نشان ترجذاب

 .بود اشبرازنده کامالً سیاه، اوبی یک با رنگش زرشکی یوکاتای. چرخید تاتسومی سمت به نگاهم

 :گفت و خندید کائوری

 .شدین خوشگل چرا، -

 :گفت و داد باال را عینکش اشاشاره انگشت با تاتسومی

 .دیگه بریم -
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 :گفتم

 .بریم -

. بود دلنشین و خنک بسیار هوا. درآورد ص*رق به را موهایم خنکی باد آمدن، بیرون محض به. شدیم خارج خانه از همگی و

 از عاری آسمان. دوختم چشم آسمان به و کردم بلند را سرم. کردمی محیط انداز طنین را زیبایی موسیقی ها،جیرجیرک صدای

 .زدم لبخندی. زدندمی چشمک برایمان بودند، شده جمع ماه دور که هاییستاره و بود ابر

 یآستانه در خورشید. کردیم عبور بودیم، چیده خانه مقابل و بوده گذاشته پالستیکی یمحفظه یک در که هاییشمع میان از

 پیدا را راهمان و دیده را جلو توانستیممی. داشت وجود دید امکان هنوز اما رفت،می تاریکی روبه داشت جنگل لذا بود؛ غروب

 یشانه به هشان همگی و بود صورت این به ترتیبمان من؛ کنار در نیز کائوری و کائوری کنار در او تاتسومی، کنار در ناتسونو. کنیم

 .رفتیممی بود، جنگل همین در که... یرودخانه سمت به داشتیم هم

 فکر. شدم زده شگفت بودند، دعا و آب روی شمع گذاشتن درحال رودخانه، کنار که زیادی جمعیت دیدن و رودخانه به رسیدن با

 به کرد،می تمام را دعایش که کس هر. بود پیچیده محیط در توجهی قابل یهمهمه. شود جمع جااین آدم قدراین کردمنمی

 .شکست را میانمان سکوت کائوری. پرداختمی دیگری با صحبت

 .اومدیم دیر ما فقط رسهمی نظر به -

 .گرفتم سمتش به را دستم و چرخیدم کائوری سمت به

 دی؟می رو هاشمع کائوری -

 کیفش از فندکی سپس. داد دستمان به و آورده در شمع دو کداممان هر برای رنگش، سیاه کیف از و داد تکان سری کائوری

 کنار. رفتم رودخانه سمت به کرد، روشن مرا هایشمع کهاین از پس. هاشمع کردن روشن به کرد شروع تک به تک و برداشت

 یک مانند شمع که شدمی باعث شمع دور یمحفظه. گذاشتم آب روی بر بودند، محفظه یک در که را هاشمع و نشستم رودخانه

 .گذاشتند آب روی را خود هایشمع و آمدند نیز بقیه و کائوری. بماند شناور آب روی برگی

 :گفتم دل در. بستم را چشمانم و چسباندم هم به را دستانم کف آنان، به توجهبی

 اام. کشتم رو تو کهاین خاطر به باشی، عصبانی و ناراحت من از شاید. باشی آرامش توی هستی، که جا هر امیدوارم سوباکی، -

 حواست. کردم تموم من رو زندگیت که ببخشید و کردی برام که کارهایی خاطر به ممنونم. نبودم خودم نبودم، من که دونیمی

 و ببخشی رو من امیدوارم سوباکی،. بودین جااین دوتون هر کاش ای. کن خواهی معذرت هم اون از من طرف از. باشه میتسوبا به

 .باشی شاد

 یهاشمع. کردم نگاه رودخانه سرتاسر به و شدم بلند. بودند دعا درحال هنوز هابچه. کردم باز را چشمانم و کشیدم عمیقی نفس

 ساطع نور خود از آب گویا که رسیدمی نظر به طوری. برداشت آن از چشم شدنمی که بود کرده زیبا چنان را رودخانه آب، روی
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 انملب روی بر را لبخند زیبا یمنظره این. بود کرده خود غرق را جنگل از وسیعی قسمت و پیچیده جنگل در هاشمع نور! کندمی

 .نشاند

 طورهمین. اطراف در زدن قدم به کردم شروع و رفتم عقب قدم چند هاآن به دادن خبر بدون لذا شوم، هابچه مزاحم نخواستم

 حدس که میانسال مرد و زن یک. زدندمی حرف هم با و ایستاده درخت یک زیر دختر ایعده. بود مردم به نگاهم و زدممی قدم

 و شانخانواده با نفر چند دیگر طرفی در. گذاشتندمی آب روی را شمع یک داشتند هم دست در دست باشند، شوهر و زن زدممی

 .کردمی خودنمایی همه لبان روی لبخند. داشت شادی جو محیط چیز، همه وجود با. بودند آمده تنها دیگر نفر چند

 اعثب زمین، روی بر افتادن از ناشی درد. افتادم زمین روی و کردم برخورد چیزی با ناگهان که نگریستم،می اطراف به لبخند با

 .شدم بلند زدم،می غر که درحالی من و داد زینت را ابروهایم اخمی. شد امناله

 .باشه نشده کثیف لباسم امیدوارم! اه بود؟ چی دیگه این -

 .پراند جا از مرا ایمردانه صدای

 .شرمنده -

 و کردمی دلنشین را اشچهره هایش،ب*ل روی لبخند. شدم مواجه بودم، کرده برخورد او به که مردی با و چرخاندم را سرم

 :گفت مرد. بود تحسین قابل صدایش، درون احترام

 .ندیدم رو شما همین برای داشتم، عجله و دویدممی داشتم شرمنده، -

 .دادم تکان طرفین به را سرم کردم،می تمیز را لباسم روی خاک و گرد داشتم که درحالی

 .نیست مشکلی نه، نه -

 .شد پدیدار کنند، زیبا را او تا بودند داده روشنش ایقهوه موهای دست به دست که اشآبی چشمان در نگرانی از هاییرگه

 ندید؟ آسیب که جاییتون -

 .شدنمی دیده خاک و گرد از اثری و بود شده تمیز. انداختم لباسم به نگاهی

 .خوبم من نه -

 :گفت و دوخت زمین به را نگاهش مرد

 .افتاده کیفتون -

 نیست، دستم در کیفم کهاین متوجه هیچ. است کرده جاخوش خود برای رودخانه کنار کیفم دیدم و کردم دنبال را نگاهش رد

 سریعاً. دهم دست از هم را سرخ سنگ و بگذارم جا جااین را کیفم بود ممکن نشدم؟ متوجه که شد چطور. شدم دستپاچه! امنشده

. تمدوخ او به را نگرانم چشمان. رفت کیفم سمت به و کرد پاتند من از قبل مرد که بردارم، را آن و رفته کیفم سمت به خواستم

 .افتاد زمین روی بر آن داخل از سنگ کیف، برداشتن هنگام مرد. برسد دستم به کیف کهاین جز خواهمنمی دیگری چیز
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 دمر دست از نیز را کیفم حرکت، یک در و برداشتم زمین روی از را سنگ. دویدم سنگ سمت به و شد حبس امنه*سی در نفس

 .گرفتم

 :گفتم و شدم خم

 .خداحافظ شرمنده، -

 داشت امکان آری، ام؟شده دستپاچه چرا. کردمی متعجب مرا همین و تپیدمی تند قلبم. نشاند ابروهایم روی را اخم نگرانم، لحن

 .باشم آرام است بهتر پس. نشد چیزی اما بدهم، دست از را سنگ

 مرا چیز هر از بیش گفت، که ایجمله. کرد جلب را توجهم سرم پشت از مرد صدای که بروم، تا کردم گرد عقب و ایستادم صاف

 .کرد سردرگم و متعجب

 .چان هینا هستی، دختر همون تو و بود درست حدسمون پس -

 .دوختم اشجدی چشمان در را چشمانم و برگشتم سمتش به سردرگمم، نگاه و امپیشانی روی اخمی با

 و بود گرفته شکل ذهنم در معنا و سؤال هزاران! هستم؟ دختر آن من که چه یعنی! حدسشان؟ بود؟ چه حرفش از منظورش

 شناسد؟می کجا از مرا و زده حرفی چنین چرا مرد این که ببینم خواستممی

 .ایستادم مقابلش و کردم پر را بینمان یفاصله آرام هاییقدم با

 چیه؟ منظورت -

 .زد لبخندی

 .کردیم پیدات باألخره و گشتیممی دنبالت مدت همه این -

 .دادم باال را ابرویم تای یک

 کردین؟ -

 درخت چندتا. کردم نگاه کرد،می نگاه که جایی به و چرخاندم را سرم نیز من. چرخاند چپ سمت به را سرش و زد لبخندی مرد

 اش،هرهچ دیدن با که آمد بیرون شخصی درختان میان از بعد، ثانیه چند! هستیم؟ چه منتظر دقیقاً. بودم کنجکاو. تاریکی و بود

 خونسرد و آرام خیلی داشت، ب*ل بر که لبخندی با شخص آن اما کردم،می نگاه او به ناباوری با. زدند بیرون حدقه از چشمانم

 تمتوانسنمی هم باز کردم،می تالش چقدر هر. انداختم کنارش شخص به دیگر نگاه یک و مرد به نگاه یک. ایستاد مقابلم و آمد

 .کنم درک را مکان این در او بودن

 :گفت و کرد وا ب*ل

 .هینا سالم -

 :گفتم بریده بریده و گشودم سخن به ب*ل سختی به

 !سان؟... جیوبا ...ج -
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 .هینا بینمت،می دوباره که خوشحالم -

 یفیخف آرایش. بودند ریخته هایششانه روی کوتاهش موهای و داشت تن به رنگی سیاه دامن و کت. انداختم سرتاپایش به نگاهی

 وشیدهپ لی شلوار و سفید پیراهن یک نیز مرد آن. بود شده متفاوت و زیبا واقعاً حالت این در. نداشت چشم به را عینکش و کرده

 یوباج دارد؟ نسبتی چه سان جیوبا با کیست؟ مرد این اصالً ولی. بودند نیامده جااین به مراسم اجرای برای که است مشخص. بود

 .دیگر سؤال هزار هزاران و آمده؟ جااین به چرا سان

 :پرسیدم. کنم پیدا ترسریع چه هر را هاسؤال این جواب خواستممی. بودم خسته جواببی هایسؤال از دیگر

 کنید؟می کار چی جااین سان، جیوبا -

 .اومدیم تو برای -

 !من؟ چرا -

 :گفت و نهاد امشانه بر دست

 .خلوت جای یک بریم باید اول ولی دیم،می توضیح رو چیز همه -

 .است زدن حرف برای جا بهترین جاآن شکبی. شودنمی پیدا ناتسونو یخانه از بهتر خلوت جای. دادم تکان سری

 .بدین توضیح رو چیز همه بعد، و ببینن رو شما باید. کنم خبردار هم رو هابچه یبقیه باید اول -

 :گفت و کرد قفل هم در را هایشدست مرد

 .نیست مشکلی هیچ -

 آن و سان جیوبا. کردم حرکت باشند، جاآن هابچه زدممی حدس که جایی سمت به و برگشتم سپس و کردم مکث ایثانیه چند

 ولی داشته، خبر سنگ آن وجود از سان جیوبا و بوده درست حدسمان که کردممی فکر این به. آمدندمی دنبالم به نیز مرد

 ندارد؟ خبر چیزی از که کرد وانمود چرا نگرفت؟ را هاقتل جلوی چرا پس دانسته،می سان جیوبا اگر. دارد وجود زیادی هایسؤال

 مشکوک را هاآن نکنند، اقدامی ولی باشند باخبر چیز همه از مدت همه این کهاین. کردم نگاه مرد آن و سان جیوبا به زیرچشمی

 همه این شاید. کنم قضاوت توانمنمی. ندارم خبر چیزی هیچ از ندارم؛ خبر چیزی از هنوز من خب، اما. کندمی اعتماد غیرقابل و

 !دارد دلیلی نشستنشان خفا در مدت

 انندم که را سؤاالتی جلوی توانستمنمی و بودم رفته فرو مرد این و جیوبا دیدن از عظیمی شوک در. بود پیچیده خیلی چیز همه

 است؛ خسته واقعاً ذهنم. کنم فکر چیزی به خواهمنمی دیگر. کشیدم آرامی آه. بگیرم کردند،می برخورد ذهنم یدروازه به توپ

 ماا کنیم،می تفریح مثالً به و شودمی خوب شب یک امشب که بودیم کرده فکر. هیجان و ماجرا از خسته کردن، فکر از خسته

 !ندارم تفریح حق گویا! نیست خوب من برای تفریح گویا. نشد
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 من به چشمشان دور از که زدند،می حرف و ایستاده درخت یک زیر. آمدم بیرون افکارم یسلطه زیر از ها،بچه نزد رسیدن با

 رتنزدیک با. نیست باور قابل هنوز نیز من خود برای. است طبیعی که شد، خواهند معتجب سان جیوبا دیدن با دانممی. خورد

 .کردند نگاه مرد آن و سان جیوبا به زده، بیرون حدقه از چشمانی با سه هر شدنمان،

 و ودندب ایستاده راست سمت در که مرد آن و سان جیوبا بین نگاهم. بود زده خشکشان هابچه بگویم توانممی و بود پابرجا سکوت

 ات بودند من منتظر گویا. زدنمی حرف کس هیچ چرا دانمنمی و بودم ایستاده وسط در نیز من. شد بدل و رد چپ، سمت در هابچه

 .کردم برکنار پادشاهی تخت از را سکوت صدایم با! دهم توضیح را چیز همه

 به مورد،بی هایسؤال و هاحرف برای وقت اتالف بدون که اینه نظرم درنتیجه،. نیاوردم در سر چیز هیچ از هم خودم من ها،بچه -

 .بزنیم حرف و بریم کلبه

 .دادند تکان سری سه هر

*** 

 و مقابل مبل روی ناتسونو و کائوری ها،مبل از یکی روی مرد و سان جیوبا. شدم خارج آشپزخونه از آب، لیوان یک ردن*خو بعد

. تمنشس مبل روی بر کائوری کنار. بودند نشسته بود، گذاشته مبل کنار و آورده آشپزخانه از که ایصندلی روی بر تاتسومی

 نگامه دروغشان که بودند دستپاچه بیشتر تاتسومی و ناتسونو. شد زده شگفت سان جیوبا دیدن از من یاندازه به هم کائوری

 و تاتسومی راه در گرفتیم، پیش در را خانه راه و کردیم ترک را رودخانه وقتی! شده فاش سنگ، برداشتن و پرورشگاه به رفتن

 ادهد ترجیح کائوری و من. ندارم نظری گفتندمی چه کهاین به راجع. کردندمی پچ پچ هم با مرد آن و سان جیوبا و هم با ناتسونو

 و تهنشس هم رویروبه لباس، تعویض بدون و یوکاتاهایمان همان با بودیم، آمده کلبه به که حال. باشیم ساکت راه طول در بودیم

 .منتظریم

 :گفتم کالفه. دهم پایان انتظار به گرفتم تصمیم و کشیدم عمیقی نفس

 .باشه شروع برای مناسبی وقت کنممی فکر من -

 :گفت و داد تکان حرفم تأیید در سری مرد

. یشهپ وقت خیلی از جیوبا با ارتباطم. بیام جااین به شدم مجبور کاری یک برای اما کنم،نمی زندگی جااین. کازوماست من اسم -

 .کنیممی کار هم با ما

 :پرسید کنجکاوی حالت با تاتسومی را سؤال اولین

 کاری؟ چه -

 :داد را جوابش سان جیوبا

 به دیگه و باشین شده متوجه اسمش از خودتون کنممی فکر. گیریجن انجمن اسم به کنیم،می کار انجمنی یه توی ما -

 .نباشه نیاز ما کار ما بطه*را در بیشتری توضیحات
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 .چرخاند من به را نگاهش که دادم تکان سری

 .شدم گیج واقعاً من بدین؟ توضیح اول از شهمی منتهی. فهمیدیم آره -

 .گذاشت زانوهایش روی را هایشدست آرنج و شد خم جلو به کمی کازوما

 ...ما و نداشت وجود گیریجن انجمن موقع اون البته. پیش سال پنج و نود به گردهبرمی قضیه چان، هینا ببین -

 .کرد اشاره خودش و سان جیوبا به

 سال پنج و نود. فهمیدیم رو هااین مونده، جا به انجمنمون اطالعات بخش تو که شواهدی طبق. شناختیمنمی رو همدیگه ما -

 به شهر توی ارواح و شدن زده جن تسخیر، قبیل از شواهدی مرگش، از پس ماه پنج چهار. میرهمی ساله هشت دختر یک پیش،

 به وطمرب افتاده، براشون که اتفاقاتی تمام که ردن*خو قسم و کردن مصاحبه خبرنگارها با که بودن مردمی. رسهمی پلیس دست

 افرادی( رهمی کار به ارباب یا و جناب معنی به ساما) ساما کانامه ما، انجمن گذار بنیان که بود هاموقع اون. هستش ماوراء و ارواح

. کردن تمرین و دیدن آموزش هم با هااون. کرد جمع هم دور بودن، شده ماورایی حوادث دچار یا و داشتن اعتقاد ماوراء به که رو

 اهاشب تونستنمی انجمن که بود روحی یک بگم بهتر یا نفر، یک هم باز اما کردن، حل رو مردم مشکالت و کردن مقابله ارواح با

 .هستش سوناکو اسمش که روحی. بود بچه دختر همون روح روح، اون. کنه مقابله

 اگر. کردندمی نگاه من به هم هاآن. انداختم کائوری و ناتسونو به نگاهی. شدند مشت هم در هایمدست آخر، یجمله شنیدن با

 کازوما حال. کردم تهدید را دو آن سوناکو نام با من. شنیدند ناتسونو و کائوری شب آن که است اسمی همان سوناکو نکنم، اشتباه

 من اب سوناکو ارتباط که بدانم کنجکاوم. شده دردسر موجب هم قبل هاسال که روحی. گویدمی سوناکو از برایم و نشسته مقابلم

 چیست؟

 شد؟ خواهد شروع کجا از سنگ ماجرای دارد؟ قصه این در نقشی چه سنگ این. انداختم نگاهی دستم درون سنگ به

 حد این تا افتاده، برایم که اتفاقی کردمنمی فکر گاه هیچ. بود سخت بسیار کازوما هایحرف درک. کشیدم دل در آرامی هوف

 .کرد خود آنِ از را توجهم کازوما صدای. شود شروع پیش سال پنج و نود از و باشد پیچیده

 که یروح از و کردن روح احضار. بگیرن کمک ارواح از گرفتن تصمیم بدن، شکست رو سوناکو تونننمی دیدن وقتی انجمن افراد -

 ته،داش مرگش از قبل که بزرگی یکینه دلیل به سوناکو روح که گفت بهشون روح اون. کردن کمک تقاضای داد، جواب بهشون

 درون رو سوناکو روح تا کرد کمک بهشون روح اون. کردمی درست دردسر هم ارواح دنیای توی که شده پلید روح یک به تبدیل

 .چرخید سنگ سمت به هانگاه یهمه. کنن موم و مهر دستت توی سنگ اون

 :پرسید ناتسونو

 شن؟می قبل سال چند به مربوط هااتفاق این -

 :گفت و چرخاند ناتسونو سمت به را نگاهش بود، شنونده ما مانند مدت این تمام در که سان جیوبا
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 هد مدت به. شد پرتاب فضا به موشک یک توسط و شد موم و مهر سنگ توی قبل سال هشتاد سوناکو روح. قبل سال هشتاد -

 تن،رفمی سنگ درون به سوناکو وضعیت کنترل برای که ارواحی سنگ، شهاب یک سقوط از بعد کهاین تا بود، فضا توی سال

 هب کردن شروع هااون و گذاشتن میون در انجمن افراد با رو موضوع این. زمینه روی جااین و نیست فضا توی سنگ محل فهمیدن

 .سنگ دنبال گشتن

 فتهگ کائوری و من. کردم نگاه تاتسومی و ناتسونو به جانبی به حق یقیافه با و نشست لبم روی عمیقی لبخند هایش،حرف با

 ار سنگ این من. شد اثبات ما یفرضیه حال، و نگرفتند جدی دو آن اما آمده، فضا از سنگ شهاب همراه به سنگ این که بودیم

 .نشده سوءتفاهم که بودم مطمئن و دیدم عکس درون

 .چرخاندم جیوبا و کازوما سمت به را سرم

 .اومده فضا از سنگ این که فهمیدیم دقت، یکم اثر در و کردیم تحقیق سنگ شهاب اون به راجع اینترنت توی ما -

 .زد لبخندی جیوبا

 .بودین تحقیق مشغول هم شما مدت این توی رسهمی نظر به پس -

 .داد پایان امخنده به کازوما جدی صدای. کردم ایخنده تک

 .ماجرا سر برگردیم بهتره -

 انبرایم را ماجرا یادامه و مالید هم به کمی را دستانش. کردم نگاه کازوما به منتظر. نشستم صاف و شدم جا به جا جایم سر کمی

 :کرد تعریف

 زیر که درحالی کردن، پیدا... یمنطقه توی ،(ژاپن شهرهای از یکی نام) کیوتو توی رو سنگ اون باألخره ولی کشید طول هاسال -

 همین برای. بود غیرممکن شونبرا سنگ س*لم داشت، وجود داخلش سوناکو روح و شده موم و مهر که حاال. بود پرورشگاه یک

 آشنا هم با. شدیم انجمن رسمی عضو ما و شد تموم جیوبا و من هایآموزش که بود جااون. بردارن رو سنگ اون تونستننمی هم

 .دش جااون جدید مدیر پرورشگاه، سابق مدیر کردن برکنار از پس و اومد کیوتو به. شد سنگ از محافظت مسئول جیوبا و شدیم

 .کرد قطع رو کازوما حرف سان جیوبا

 اون کردن تمیز برای رو شما وقتی. رفتمی سنگ به که تونل اون حتی و ساختم من بود، انباری توی که رو ایدریچه اون -

 سنگ اون زا سال پنج و بیست مدت به. بیفته اتفاقات این و کنه پیدا رو دریچه هینا که کردمنمی فکر راستش، فرستادم، انباری

 .رفتممی اونجا به نه، یا جاشه سر ببینم کهاین برای گاهی از هر و کردممی محافظت

 :پرسیدم و کردم استفاده فرصت از کرد، سکوت و شد تمام حرفش دیدم که همین

 داره؟ من مشکل به ربطی چه هااتفاق این حاال خب -

 .بود جدی حد از بیش صدایش لحن و کردمی خودنمایی ابروهایش روی اخمی. کرد ریز را چشمانش جیوبا

 درسته؟ کردی، س*لم رو سنگ تو -
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 .دادم تکان سری

 خودش درون به رو تو روح از بخشی سنگ، و رفته بین از سنگ طلسم کردی، س*لم رو سنگ که وقتی رسهمی نظر به -

 .کشیده

 که نباشد روحم اگر است؟ ممکن چطور اما کشیده؟ خوش درون به مرا روح. دادم باال را ابرویم تای یک و زدم تعجب از پوزخندی

 :کردم بیان رسید، ذهنم به که را فکری! را روحم از بخشی گفت سان جیوبا البته. میرممی

 به قاتل، یک به شدنم تبدیل و من شخصیت تغییر داره امکان یعنی هستن، سنگ توی سوناکو هم و روحم از بخشی هم اگه -

 کنه؟می کنترل رو روحم سوناکو که باشه این خاطر

 .داد تکان سری سان جیوبا

 رفک. است ساله هشت یبچه دختر یه هنوز ولی کنه،می زندگی ساله پنج و نود روحش که درسته سوناکو. طورههمین دقیقاً -

 .مونهمی بازی یک مثل اون برای دادی، انجام تو که هاییقتل و بازیه اسباب یک براش تو روح کنهمی

 که دردهایی و هاقتل آن. زدم پوزخندی شده؟ بچه یک دست یبازیچه من، روح. دوختم زمین به و گرفتم او از را نگرانم چشمان

 ت*لذ و خندیدمی او ریختم،می اشک و کشیدممی درد من که وقتی یعنی بودند؟ بازی یک مانند بچه آن برای کشیدم، من

 برد؟می

 زا بویی که است معلوم. خوردمی هم به او از حالم و بودم متنفر سوناکو از هایمسلول تک تک در. کرد خوش جا گلویم در بغضی

 وناکوس برای اما نیست، بازی کس هیچ برای قتل و مرگ. بخندد دیگر کسی رنجش موقع تواندنمی کس هیچ. نبرده محبت و رحم

 .شده پلید روح یک به تبدیل که آمده سرش بر چه و مرده چرا بدانم کنجکاوم! مرد که دارد سال هشت فقط او تازه، و هست

 یا .باشد شده سوناکو تفریح اسباب هایمدوست مرگ که شودنمی باورم. کردم پاک سریعاً را اشکم یقطره اولین و بردم دست

 و دانستمنمی مدت همه این! کنی جمع هم کنار در را هاتکه آن نتوانی تو و شود تکه دو روحت که است عجیب روحم؟

 .کرده سنگینی قلبم در شانهمه درد را؛ روحم شدن تکه را، کمبودم را، بودنم ناقص کنم؛می حس اکنون اما فهمیدم،نمی

. کنم حس را هایشاننگاه توانستممی. بودند دوخته من به چشم و شده بدم حال متوجه بقیه. کردم مشت را لرزانم هایدست

 :گفت و گذاشت امشانه بر دست کائوری

 خوبه؟ حالت هینا، -

 او به و دهکر بلند را سرم شنیدم، که را ناتسونو صدای. دادم تکان سری. بگیرم را بغضم شکستن جلوی شد موجب نگرانش صدای

 .دوختم چشم

 کردین؟ پیدا چطوری رو ما دوتا شما کهاین جز به شد، پیدا هاسؤال بیشتر جواب -

 :داد جواب سان جیوبا
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 ناولی وقتی خب درسته؟ رفتن، پرورشگاه از کائوری و هینا که روزه هفت و شده شروع قتل ماجرای این که روزه ده تقریباً االن -

 و نداشتم فکری و حدس هیچ. جاشه سر دیدم اما رفتم سنگ پیش. داره مشکل چیزی یه که فهمیدم من گرفت، صورت قتل

 کازوما با. نیست عادی ماجرا بودم مطمئن دیگه قتل، دومین با. بیفته قراره هاییاتفاق چه که ببینم تا کنم صبر گرفتم تصمیم

 از دوتا شما که روزی اون فردای و کنن قرار بر ارتباط ارواح با کردن سعی هااون. دادم اطالع گیریجن انجمن به و گرفتم تماس

 فکر شما، شدن غیب با. داره وجود درونش روح نیمه یک و شده شکسته سنگ موم و مهر که رسید خبر زد، غیبتون پرورشگاه

 هرچند. کسیه چه شخص اون که دونستیمنمی و گشتیممی روح اون صاحب دنبال مدت این طول در. مردین هم شما که کردم

 .پرورشگاهه هایبچه از یکی که بودم مطمئن

 :داد ادامه و کرد اشاره تاتسومی و ناتسونو به

 برای باشین، چیزی چه دنبال که زدممی حدس. رفت انباری به برادرت که دیدم اومدین، پرورشگاه به دوتا شما وقتی دیروز -

 درون روح صاحب با ممکنه هستین، که کسی هر دونستممی. بردارین رو سنگ دادم اجازه و شدم نقشتون وارد خودمم همین

 از. دیدم رو هینا و کائوری و کردم تعقیبتون کلبه این تا پرورشگاه، از رفتنتون و سنگ برداشتن از بعد. باشین داشته ارتباط سنگ

 چهار شما از یکی روح صاحب که دادممی احتمال. متعجب خیلی هم و بودم شده خوشحال خیلی هم این،زنده دیدممی کهاین

 روزام. کنه کمکم تا اومد جااین به کازوما و دادم انجمن به بودم، فهمیده که رو چیزی گزارش و برگشتم پرورشگاه به. باشه نفر

 .دونیدمی که هم رو بقیه خب، و اومدیم دنبالتون. مراسم به رفتین دیدیم که خونتون در دم اومدیم

 :گفت کائوری

 .کردیممی تحقیق اتفاقات این به راجع داشتیم شما هم و ما هم مدت، این طول در پس -

 .درسته آره، -

 را ماجرا یهمه. دانستممی را چیز همه دیگر حال. شدم غرق افکارم در باز. داد تکیه مبل به حرف، این زدن از پس سان جیوبا

 هیچ هک قبالً. نبودم سردرگم دیگر و داشتم بهتری احساس. بودند رسیده خود جواب به ذهنم درون سؤاالت بیشتز و بودم فهمیده

 اعثب بودند، گفته ما به کازوما و جیوبا که هاییحرف این اکنون،. ایمشده گم هزارتو یک درون کردممی حس دانستیم،نمی را چیز

 .شویم ترنزدیک پایان به بود شده

 گویم،ب چیزی دارم قصد که بودند فهمیده. کردم کازوما و جیوبا معطوف فوراً را نگاهم که رسید ذهنم به فکری پایان، گفتم وقتی

 .کردندمی نگاهم منتظر همین برای

 برگرده؟ بدنم به من روح تا کنیم حل رو مشکل باید چطوری. حل راه جز به فهمیدیم، رو چیز همه االن خب -

. شود تمام ماجرا این خواهدمی دلم چقدر کهاین. بودم امعادی زندگی به برگشت دلواپس چقدر که کردمی آشکار صدایم لحن

 کازوما. بود احساساتم یهمه نمایانگر صدایم لحن. ندارم را دادنش ادامه تحمل دیگر و امشده خسته اتفاقات این از چقدر کهاین

 .کرد نگرانم صدایش درون کالفگی. داد تکیه مبل به و کرد ریز را چشمانش
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 روحت اگه. شده زیاده واقعاً روز، ده با هم االنش همین تا. بمونه سنگ توی خیلی چان هینا روح که نیست درست متأسفانه -

 .بیرون بیاریمش تونیمنمی دیگه بمونه، جااون زیاد

 !دیگر نگرانی یک! دیگر شوک یک

 .هستند درست که البته آه، هستند؟ درست هایشحرف یعنی. بودند شده قفل کازوما روی بر چشمانم و لرزیدندمی هایمدست

 چقدر داندمی خدا وگرنه آمدند، ما به کمک برای کازوما و جیوبا که خاطر این به خوشحالی شد؛ پدیدار وجودم در ایخوشحالی

 لطمس خود بر کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس. وقت آن بودم، ندیده را جیوبا و کازوما امشب اگر. ماندمی جاآن باید روحم دیگر

 .هست وقت هنوز. کرد حل را مشکل توانمی و نشده چیزی هنوز. باشم

 :پرسیدم

 کنیم؟ کار چی باید روحم آوردن بیرون برای -

 :گفت و کرد قفل هم در را هایشدست سان جیوبا

 .کنیم احضار سنگ داخل از رو هینا روح باید -

 .چرخاندم سمتش به را سرم تاتسومی صدای با

 ساده؟ احضار یک -

 .داد تکان طرفین به را سرش جیوبا. بود قفل جیوبا روی اشجدی نگاه و نشسته ابروهایش روی اخمی

 .ساده احضارهای از ترسخت یکم نه، -

 :گفتم و شدم بلند

 انجام رو کار این امشب همین. بمونه داخل اون روحم خوامنمی دیگه. شهمی انجام حتماً کار این باشه، سخت چقدر نیست مهم -

 .بدیم

 مگلوی به بغض. بدهم دست از را آن خواستمنمی و بودیم یافته نجات راه یک. کرد سکوت به وادار را دیگران صدایم درون یاراده

 امید؟ خوشحالی؟ ناراحتی؟. بود چه خاطر به بغضم دانمنمی. بود چسبیده

 هک شد بارانی مانند گفت، سان جیوبا که راهی این. بود خسته درد همه این از روحم بودم، خسته من. هااین میان چیزی یک خب

 .شود درست چیز همه که بودم امیدوار فقط. بارید دلم یشده خشک یباغچه روی بر

 :گفت و شد بلند کازوما

 .دیممی انجام رو احضار شب نیمه خب، بسیار -

 شده غرق فکر در شانهمه. انداختم همه به نگاهی. شب نیمه به مانده ساعت دو. بود ده. انداختم دیوار روی بر ساعت به نگاهی

 .بودند

 .کنم استراحت یکم رممی موقع اون تا من -
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 و شدم اتاق وارد. گرفتم درپیش را اتاق راه من و نگفت چیزی کسی. بود بغضم خاطر به این و آمددرمی چاه درون از گویا صدایم

 .نشستم زمین روی در، پشت جا همان من و گرفتند من از را دادن ادامه توان زانوانم. بستم را در

. بود عجیبی حس. زدممی لبخند و ریختممی اشک. شدند جاری چشمانم یسرچشمه از رودی چون هایماشک و شکست بغضم

 .نبودند ناراحتی سر از هایماشک و بودم خوشحال. بود ایناشناخته حس مشکالتت از رهایی و پایان به رسیدن

 شود؟می تمام بعد ساعت دو چیز همه یعنی. نشنوند را هقم هق صدای که بودم امیدوار. نهادم قلبم بر دست

 لحا اما. داشت درد نیاری، یاد به چیزی و هستی کسی چه ندانی و بکشی را خود دوستان کهاین. بود دردی پر اما کوتاه یقصه

 .شد ترعمیق لبخندم. دوختم چشم سقف به و کردم بلند را سرم. شد تمام دردها یهمه. شد تمام

 :کردم زمزمه

 .خدا ممنونم -

*** 

 

 ناتسونو

 

 .شد تموم -

 نجاما که شاهکاری به متعجب و رفتم آشپزخانه بیرون به. پاشدم صندلی روی از و کردم بلند میز روی از را سرم کازوما، صدای با

 .شدم خیره بودند، داده

 فضای آن در. بود شده ایجاد شومینه مقابل خالی فضای یک ترتیب بدین و بودند داده هل ایگوشه به را هامبل و میز و فرش

 خواهندمی چگونه چیزها این با که بود عجیب برایم. بودند چیده شمع هاآن دور و کشیده مثلث دو گچ، با زمین روی خالی،

 !دهند؟ انجام را احضار

 .دانستمنمی را اصولش بودم، ندیده چیزی چنین حال به تا که جاییآن از خب

 :گفت و انداخت کائوری به نگاهی سان جیوبا

 .کن صدا رو هینا برو کائوری، -

 به و کرده اخم. انداختم او به نگاهی زیرچشمی. ایستادم تاتسومی کنار در و رفتم. رفت اتاق سمت به و داد تکان سری کائوری

 :کردم زمزمه گوشش کنار در آرام. کردمی نگاه زمین

 راهی؟ به رو -

 .انداخت من به نگاهی بود، شده من متوجه تازه که او

 .دونمنمی من خب، ولی برگردونه، رو روحش شهمی احضار گنمی سان کازوما و سان میازاوا. نیستم مطمئن فقط -
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 کار بهترین دوتا، اون به کار سپردن که کنممی فکر من همین خاطر به پس. دوننمی هااون ولی دونیم،نمی کدوممون هیچ -

 .باشه

 .داد تکان سری حرفم تأیید در و کشید عمیقی نفس

 

 هینا

 

 .کردم باز آرام آرام را چشمانم شنیدم، را کائوری صدای که زمانی و بود برده خوابم شوم، متوجه خود کهآن بدون

 .شو بیدار هینا هینا، -

 .کرد دراز سمتم به را دستش و پاشید رویم به لبخندی. کردم نگاه او به و خوردم تکانی

 .رسیده وقتش -

 :گفت و کرد شکار بود، در سمت به که را نگاهم رد کائوری. شدم بلند تخت روی از و گذاشتم دستش در را دستم

 نه؟ مگه ترسی،می -

 .دادم تکان سری

 .امآر یا هستن دار موج دونمنمی که کنممی شنا هاییآب توی دارم رسماً. بیفته اتفاقی چه قراره دونمنمی. نگرانم و ترسممی -

 .کند دعوت آرامش به نیز مرا تا بود مطمئن و آرام صدایش لحن. گذاشت امشانه روی را دستش کائوری

 .شنمی تموم کجا هاآب اون که دونیمی حداقل ولی -

 .زدم پوزخندی

 توی فقط ما هایگرفتاری. کنم نگاه اومدم ازش که راهی به و برگردم خواممی رسیدم، هاآب اون پایان به وقتی و دونم،می آره -

 .بود زیاد چقدر روز چند این درد که دونیمی خودتم ولی شن،می خالصه روز چند

 .ریخت صدایش در را اشاراده نیز خود بود، کرده شکار صدایم درون اراده و غم و سرزنش از هاییرگه که کائوری

 به هم با بعد به این از. باشه هم آینده به حواست اما کردی، شروع کجا از که نره یادت وقت هیچ تا کن نگاه عقب به برگرد هینا، -

 باشه؟ ریم،می جلو سمت

 .گرفتم ش*آغو در را او و زدم لبخندی

 .هم با ابد تا -

 .هم با -

 نای با. کردم نگاه بودند، چیده دورشان که هاییشمع و کشیده زمین روی که مثلثاتی به تعجب با اتاق، از شدن خارج از پس

 شود؟می انجام گونهاین احضار مگر دهند؟ انجام کاری چه خواهندمی چیزها
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 :پرسیدم

 دن؟می انجام طوریاین رو احضار -

 :گفت کرد،می مرتب را ها مثلث دور هایشمع و شده خم که درحالی کازوما

 .مخصوصه احضار یک احضار، این ولی نه، -

 .ایستاد مقابلم و شد بلند ها،شمع کردن مرتب از پس کازوما. نگفتم چیزی

 .بشین زمین روی ها، مثلث از دیگه یکی توی هم خودت و بذار ها مثلث از یکی داخل رو سنگ چان، هینا -

 از پس من و زدند برایم لبخندی همگی. کنند آرام نیز مرا تا بودند مطمئن و گرم هابچه هاینگاه. انداختم اطرافم به مرددی نگاه

 .دادم انجام بود، گفته کازوما که را کاری و کردم جمع را شجاعتم عمیق، نفس یک کشیدن

 و ندت تند زیاد، هیجان از قلبم. انداختم بود، کناری مثلث در که سنگ به نگاهی نشستم، راست سمت مثلث درون کهاین از پس

 .چرخاندم جیوبا و کازوما سمت به را سرم. تپیدمی نامنظم

 شه؟می چی حاال -

 آرام را قرارمبی قلب تا داشت آرامش نیز او صدای لحن. زد زانو مقابلم و آمد جیوبا. بود درونم ترس و نگرانی نمایانگر لرزانم صدای

 .توانستنمی لیکن کند،

 .باش آروم پس بشی، هوشبی قراره چون فهمی؛نمی تو عزیزم ولی دیم،می انجام رو طلسم االن هینا، -

 .دادم تکان سری

 .شهمی درست چیز همه کار، این از بعد که کن فکر این به -

 :گفت هابچه به خطاب و برگشت. شد بلند و زد لبخندی جیوبا. دادم تکان سری باز

 .بمونین منتظر و بیرون برین بهتره شما -

 .انداخت طنین گوشم در معترضش صدای. آمد جلو قدم چند و کرد اخمی ناتسونو

 .عمراً نه بذاریم؟ تنها رو هینا بیرون؟ بریم چی یعنی -

 .کند متقاعد را او کرد سعی کازوما

 .بیرون برین لطفاً پس بذاره، اثر شما روی ممکنه ولی شه،نمی چیزیش هینا ها،بچه

 ... .اما

 .شد حرفش دادن ادامه مانع و گذاشت ناتسونو یشانه روی را دستش تاتسومی

 .بریم بیا داداش، -

 :گفت آرامی صدای با و داد بیرون حرص با را نفسش. انداخت پایین را سرش ناتسونو

 .باشه -
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 :گفت و کرد نگاه کازوما به سان جیوبا ها،آن رفتن از پس. رفتند بیرون سه هر سپس

 .کنیم شروع -

 امپیشانی روی از سردی عرق ترس، شدت از. شدمی برابر چند لحظه هر ترسم. کرد خاموش را هاچراغ و داد تکان سری کازوما

 هم به را هایشاندست کف و نشستند زمین روی زانو چهار جیوبا و کازوما. بود زده خشکم جایم سر حرکت،بی من و بود سرازیر

 جاری نزبانشا از کلماتی. دانستمنمی را معنایشان که عجیبی کلمات گفتن به کردند شروع و بسته را هایشانچشم. چسباندند

 .ماندمی دعا جور یک یا و طلسم یک وردهای مانند بیشتر که شدمی

 از. رفتگ بر در را بدنم هایسلول تک تک و پیچید بدنم در تحملی غیرقابل درد کردند، شروع را کلمات آن گفتن کهاین محض به

 .زدم خراشی گوش جیغ درد شدت

 :زدم غجی توانم تمام با. کنم تحمل توانستمنمی که بیشتر قدریآن. شدمی بیشتر لحظه هر درد و بودم افتاده نفس نفس به

 .کنین بس خدا رو تو بسته، نه، نه، -

 صورتم روی را هایمدست و انداختم پایین را سرم. کردممی حس هایماستخوان مغز در تا گرفته هاماهیچه از را درد. زدم فریاد باز

 وارد و شده خارج سنگ از که قرمزی نور متوجه توانستممی ولی دیدند،می تار چشمانم. ترکیدمی درد شدت از سرم. گذاشتم

 .شدمی دردم باعث نور این شاید دانم،نمی. بشوم شد،می بدنم

 بود مساوی افتادنم، زمین روی. افتادم زمین روی من و شد گرفته زانوهایم از توان که بود لحظه همان اما ایستادم، و شدم بلند

 چنگ را زمین دستانم. خوردممی تکان و لرزیدممی زمین روی. بودم کرده تشنج که گفت بتوان شاید. بدنم سرتاپای لرزش

 کل و باریدندمی وقفهبی هایماشک. بود ریختن اشک دهم، انجام توانستممی درد این مقابل در که کاری تنها من و زدندمی

 مانع حتی که دردی. بودم بدنم درد با مقاومت درحال من و بودند چسبیده گردنم پشت به موهایم. بودند کرده خیس را صورتم

 :زدم جیغ باز. شدمی کشیدنم نفس

 .ندین ادامه خدا رو تو. کنم تحمل تونمنمی ندین، ادامه -

 .رفتم فرو تاریکی ش*آغو در و شدند بسته هایمپلک که بود جاآن و شدم مشت زمین به درد شدت از حرفم، شدن تمام با

 

 ناتسونو

 

 محکم چنان را در کلبه، از شدن خارج از پس. بودم شده عصبی و نیامده خوشم بشیم، خارج خانه از گفت سان جیوبا کهاین از

 .شد تعجبم باعث نشکستنش که بستم

 :گفت و داد تکیه درختی به تاتسومی

 !ترآروم! هی -
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 .باشم آرام ایلحظه که نداشت امکان و بودم کالفه. سمت آن و سمت این به رفتن راه به کردم شروع

 .داره احتیاج ما به ایدیگه زمان هر از بیشتر االن اون ذاشتیم؟می تنها رو هینا باید چرا. تونمنمی ولی -

 :گفت دارش بغض صدای آن با و کشید عمیقی نفس کائوری

 .هینا خود برای بمونیم، جااین باید. باشیم پیشش تونیمنمی اما داره، احتیاج ما به االن هینا درسته، -

 راننگ بودیم؛ نگران سه هر. کردیم نگاه در به هراسان سه هر. شد مانعم هینا جیغ صدای که بگویم چیزی خواستم. کردم نگاهش

 افتد؟می دارد اتفاقی چه داخل آن کهاین

 :گفتم کالفه

 .بود بدی فکر هینا گذاشتن تنها -

 چه رد هینا که ببینم خواستممی و نداشتم را ماندن جااین طاقت. بود گرفته اوج امنگرانی. شوم کلبه وارد تا دویدم در سمت به

 در را مصممش چشمان. ایستاد در مقابل و آمد کائوری کنم، باز را در تا بردم دست دستگیره سمت به که همین. است حال

 :گفت و دوخت چشمانم

 رو اعاوض ممکنه داخل، به ما ورود. باش مسلط خودت به. داخل بریم نباید ولی هستیم، هینا نگران تو یاندازه به هم ما ناتسونو، -

 .کنه بدتر

 ... .هینا اما -

 .کرد قطع بلندش صدای با را حرفم

 .باش صبور لطفاً پس بشه، خوب قراره هینا -

 یهتن به را سرم و نشستم زیرش. رفتم هادرخت از یکی سمت به و برگشتم مکث، ثانیه چند از پس و کردم مشت را هایمدست

 !باشد سخت که هم چقدر هر بگیرم، نشنیده را هینا فریادهای کردم سعی و بستم را چشمانم. دادم تکیه درخت

 نیهمراها مانند درست همگی در، شدن باز با. شد باز کلبه درِ بود، انتظار هاقرن مانند نفر سه ما برای که انتظار، دقایقی از پس

 .دویدیم سان جیوبا سمت به برند،می هجوم دکتر سمت به در، شدن باز با و مانندمی منتظر عمل اتاق در جلوی که

 :پرسید همه از اول کائوری

 چطوره؟ هینا سان، جیوبا -

 هب کردن نگاه از پس سان جیوبا. بودند شده قفل سان جیوبا یچهره در قرارشبی چشمان و بود آشکار صدایش درون نگرانی،

 :گفت ما، تک تک یچهره

 .ببینین خودتون برین -
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. بست را در و آمد ما سر پشت نیز سان جیوبا. من بعد و تاتسومی دنبالش به و شد وارد کائوری ابتدا. رفت کنار در جلوی از و

 را او و گذاشت زانوهایش روی را هینا سر. زد زانو سرش باالی و دوید بود، افتاده زمین روی حرکتبی که هینا سمت به کائوری

 :زد صدا

 هینا؟ هینا؟ -

 کمی. زدیم زانو هینا سر باال و رفتیم کنارش نیز ما. داشت وجود هایشاشک ریزش امکان لحظه هر و بود دار بغض صدایش

 :گفتم و دادم تکان را اششانه

 هینا؟ -

 شود؟نمی بیدار چرا. بود عجیب برایم. کردم نگاه هینا به دوباره سپس و چرخاندم اطراف در را نگرانم چشمان. نشد دریافت جوابی

 کند؟نمی حرکت چرا

 .خوردند تکان هینا هایپلک که بزنم، صدا را هینا دوباره خواستم. شدمی دیده ابروانم روی غلیظی اخم

 :گفت کائوری

 .کن باز رو هاتچشم هینا، -

 ازب را چشمانش تا بودند هینا به خیره امیدوارش و نگران چشمان. بود امیدوار و خوشحال پیش، لحظه چند برخالف صدایش لحن

 .کند

 .شد گوشمان ملودی آرامش و جانبی صدای. انداخت ما به نگاهی زدن، پلک باز چند از پس و کرد باز آرام آرام را چشمانش هینا

 .هابچه سالم -

 مقابلم او اکنون، و ببینم سالم را هینا که کشیدم را خشم و نگرانی همه آن. است خوب حالش هینا که بودم خوشحال. خندیدم

 .نباشم خوشحال توانستمنمی. بگیرم را امخنده گاهی از هر و لبخند جلوی توانستمنمی. کندمی نگاه ما به و است

 .کرد آغاز را سخن ما از پیش تاتسومی

 داری؟ درد چطوره؟ حالت چان، هینا -

 :گفت داری بغض صدای با و خندید خوشحالی از کائوری که داد، تکان نفی ینشانه به سری هینا

 .شکر رو خدا -

 .کردممی بغض شکبی بودم، احساساتی کائوری یاندازه به اگر نیز من. است خوشحالی روی از بغضش که نداشتم شک

 :گفت و شد نه*سی به دست کازوما. ایستادند سرمان باالی و آمدند جیوبا و کازوما. نشست و شد بلند هینا

 .نداری درد که خوبه -

 :گفت و گذاشت هینا یشانه روی را دستش کائوری. کرد نگاهش هینا

 بیارم؟ برات خوایمی چیزی هینا، -
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 .نه -

 :گفت و چرخاند من سمت به را سرش حرفش، از پس

 .ساکتی تو فقط ناتسونو، -

 شد،می بلند که درحالی و زد امشانه به تاتسومی اما بگویم، چیزی که کردم وا ب*ل. کردم نگاهش خیره و کردم ایخنده تک

 :گفت

 .کردمی دعوا هممون با داشت پیش دقیقه چند تا این ساکته؟ این چان، هینا -

 .خندید هینا

 .خوبه حالت که خوشحالم -

 :گفت و کرد نگاهم هینا

 .شد تموم چیز همه که خوشحالم منم -

 ایت یک. چرخاندم بودند، ایستاده سرمان باالی که جیوبا و کازوما سمت به را سرم. برسد ذهنم به سؤالی شد باعث حرفش این

 :پرسیدم کنجکاو و دادم باال را ابرویم

 درسته؟ دیگه، شد تموم -

 .داد تکان حرفم تأیید در سری کازوما

 .کنه تغییر بازم هینا االن که داشت امکان بود، نشده تموم اگه -

 .دادیم قضیه این شدن حل از نشان هینا، نکردن تغییر. بود کازوما با حق. یک به مانده دقیقه بیست. انداختم ساعت به نگاهی

 :گفت کرد،می نگاه زمین به که درحالی و کشید عمیقی نفس هینا

 .شد تموم باالخره -

 .چرخاند ما یهمه میان را نگاهش و آورد باال را سرش

 .کردین کمکم کهاین از ممنونم، همتون از -

 :گفت و زد هینا یشانه به بود، کرده اخم که درحالی کائوری

 .نگو پرت و چرت هینا، -

 .خندید نیز هینا. کرد ترعمیق را لبخندم اش،ساختگی دلخور لحن و معترض صدای

 :گفت و آمد جلو قدم چند بود، ایستاده پا سر که تاتسومی

 تشکر ما از پس کردیم، تالش هممون چان، هینا. بشم دوستانتون جمع وارد تونستم خب، اما شدم، خبردار ماجرا از دیر من -

 .باشیم کنارت که طبیعیه پس داریم، دوست هممون. نکن

 .شدم ملحق تاتسومی و کائوری به. کرده بغض که کردم حس. کرد تر را هایشب*ل زبانش با هینا
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 .بکشم رو تو تا زنممی دست سنگ به من دفعهاین کنی، تشکر باز اگه میگن، راست -

 بتعج هینا، آنی حالت تغییر از. دوخت سان جیوبا و کازوما به را اشجدی نگاه او و شد ماسیده لبش روی از بارهیک هینا لبخند

 .چیست موضوع بدانم که شدم کنجکاو و کردم

 کنین؟می موم و مهر دوباره رو سنگ االن، -

 .بدانیم را سؤال جواب تا کردیم نگاه جیوبا و کازوما به همگی هینا، سوال با

 اب سپس. گذاشت سنگ مقابل را کیسه و شد خم و درآورد شلوارش جیب درون از ایکیسه. افتاد راه به سنگ سمت به کازوما

 .شد بلند و برداشت را کیسه. داد هل کیسه داخل به را سنگ بود، شده خاموش که هاییشمع از یکی از استفاده

 :گفت گشت،برمی اشقبلی جای سر به که درحالی

 .فرستیممی فضا به دوباره کردیم، مومش و مهر کهاین از بعد و بریممی انجمن به رو سنگ -

 :داد ادامه و کرد ایخنده تک

 .نیاد زمین به سنگ شهاب یک با که شیممی مطمئن دفعهاین -

 .گرفت جای لبم کنج کوچکی لبخند

 :گفتم

 .باشین موفق -

 .زد لبخندی کازوما

 .ممنون -

*** 

 یقیدقا هواپیما، این و بود صبح یازده ساعت. کردم نگاه کازوما و جیوبا سر پشت بزرگ هواپیمای به. ایستادیم هواپیما نزدیک

 .بودیم آمده کازوما و سان جیوبا با خداحافظی برای همگی تاتسومی؛ و کائوری هینا، من،. داشت پرواز توکیو سمت به دیگر

 .کرد آغاز را سخن سر که بود کسی اولین هینا

 برید؟ خوایدمی مطمئنید سان، جیوبا -

 .زد لبخندی سان جیوبا

 ارم،ند دادن انجام برای کاری دیگه جااین. فضا به برگرده قراره که هم سنگ. کردم واگذار دیگه یکی به رو پرورشگاه مدیریت -

 .امخانواده پیش و کارم سر برگردم که بهتره درسته؟

 .داد تکان سری هینا

 .درسته -

 :گفت و کرد نگاه ما به سان جیوبا
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 زندگی دو وجهی :رمان 

 :سوما غفاری نویسنده 
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 وارد نینک سعی دیگه بعد به این از. باشید خودتون مراقب نفر سه شما ولی بزرگترینتونه، چون ندارم، کاری که چان تاتسومی با -

 .نشین دردسر

 :گفتم و کردم ایخنده تک

 چی؟ ما سمت بیاد بخواد خودش دردسر اگه -

 :کرد اعتراض هینا

 .خوامنمی دردسر دیگه من. نزن حرف تو ناتسونو، -

 .رفت من به ایغره چشم هینا. داشت وا خنده به مرا اشحرصی صدای

 :گفت کائوری

 .باشین موفق سنگ موم و مهر تو -

 .ممنون: کازوما

 دو آن. کردیم خداحافظی هم از و دادیم دست هم با رسیده، سان جیوبا و کازوما پرواز وقت کرد اعالم که صدایی شنیدن با

 .افتادند راه به هواپیما سمت به و برداشتند را خود هایساک

 :گفت بلندی صدای با هینا

 .خداحافظ باشین، داشته خوبی سفر -

 .دندش پنهان دید از دیگر، مسافران بین ما که نگذشت چندی. دادند تکان دست خداحافظ معنای به و برگشتند لبخندزنان دو هر

 .کشیدم عمیقی نفس

 .خونه برگردیم هم ما بیاین -

 .شد نه*سی به دست کائوری

 .بگذرونیم خوش و بگردیم حسابی بریم باید اول نخیر، -

 .پیوست کائوری به و شد نه*سی به دست هم هینا

 .موافقم -

 .خنداند را تاتسومی و من شانگانهبچه صدای لحن

 :گفتم

 .بگردیم بریم باشه، باشه، -

 :زدند داد و بردند باال را هایشاندست دو هر

 .ایول+ 

 !باشیم خوش گرفتاری، کلی از پس بار اولین برای تا شدیم خارج فرودگاه از هم با و دادم تکان ساختگی تأسف روی از سری



 

 
 

105 

  
 زندگی دو وجهی :رمان 

 :سوما غفاری نویسنده 
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*** 

 

 کل دانای

 

 را زمین افراد، از شده سرازیر خون. بردندمی بین از را تاریکی و کردندمی خودنمایی بزرگ، سالن جای جای در آتش هایشعله

 ایجاد آدم دل در را خوف شدند،می دیده اطراف در که جانیبی جسدهای. بود داده تشکیل خون دریای یک و کرده نقاشی

 .بودند سوختن درحال برخی و شکسته برخی و ریخته زمین روی سالن، درون وسایل تمامی و بود ریزش درحال سقف. کردمی

 .ماندمی مرگ از انعکاسی مانند درست سالن، نمای

 !شدمی شنیده و بود مانده دیوارها در هایشزمزمه لیکن بود، رفته او

 !مرگ! مرگ! مرگ -

 .نفر یک جز ببرد، در به سالم جان که نبود کس هیچ گرفتاری، این از

 شده زخمی پاهایش و سوخته بازوانش. شد بلند زمین روی از هایشدست از استفاده با و فشرد زمین بر محکم را هایشدست

 جااین از باید. بود مجبور لیکن نداشت، رفتن راه برای توانی. بود رفته فرو هم در اشچهره دردش، خاطر به و داشت درد. بودند

 .شدمی خارج

 کشتار محل آن از و رساند در به را خود سختی به. گذشت سوخته و زخمی جسدهای میان از زنان، نفس نفس و لنگان لنگ

 .شد خارج

 

 پایان

 

 :نویسنده سخن

 و هباش بوده براتون جذابی موضوع امیدوارم. ممنونم رسوندید، پایان به رو رمانم و کردید همراهی رو من کهاین از عزیز، خوانندگان

 "رخس شکاف" اسم با رمان، دوم جلد منتظر افتاده، اتفاقی چه رمان پایان در کهاین فهمیدن برای. باشید برده ت*لذ خوندنش از

 .باشید

 ( :سرخ شکاف) دوم جلد از ایتیکه

 ختیس به و بود تاریک جا همه. بود سرازیر امپیشانی از سردی عرق و تپیدمی تند تند قلبم. دویدممی راهروها در زنان نفس نفس

 .دیدممی را مقابلم
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 ازب را درها و دویدممی قدیمی و تاریک راهروهای در بود؟ کسی چه یقهقهه صدای لیکن شد،می بیشتر رفته رفته قهقهه صدای

 .کردممی نگاه دیگر هایاتاق به و گشتمبرمی دیدم،نمی را کسی و کردممی نگاه هااتاق داخل به وقتی و کردممی

  .شد بیشتر کردم، نگاه اتاق آخرین درون به که وقتی لرزش این و لرزیدمی پایم و دست. بودم هراسان و کرده بغض

 چه ستمداننمی. گرفتم دهنم جلوی را دستم. کردممی نگاه مقابلم یصحنه به ترسیده، و متعجب چشمانی با من و آمده بند نفسم

 :بود زدن فریاد و ریختن اشک بکنم توانستم که کاری تنها دهم، نشان واکنشی

 !نه -

 

 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می
 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و
 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید
 نگارداردان فی،حسین نج مدیریت:

 

 

  :انجمن ht t p://f orum.caf ewri t ers .xyz/ 
  :وبسایتht t p://caf ewri t ers .xyz/ 
 اینستاگرامxyz com/caf ewri t ers_ht t p://i nst agram./ 

 

 

 

http://forum.cafewriters.xyz/
http://cafewriters.xyz/
http://instagram.com/cafewriters_xyz%20/

