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 که در واقع یک جن زیبا و خوشبخته آغاز میشه . اون با خانوادش تو یه ویل ی بزرگآنی    بادرباره کتاب : داستان 

زندگی می کنن. داستان به جز مقدمه از زبان خود آنی بیان میشه . داستان عادیه به جز جایی که آنی عاشق پسر ی به

نام آرش میشه . اما اون پسر….

تخیلی،  عاشقانه : ژانر

ادبی  زن  : سبک گمانه
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 جلد های قبلی کتاب روی عکسهای زیر کلیک کنید pdf نسخه برای دانلود

در           موبایل گوشیها ی انواع برا ی کتاب این دیگر ها ی تلگرام  نسخه کتاب دارد  کانال قرار

4 بهترون ما از

 الهام بخش باشه و اگر همیه بق ی نوشته هست ؛ بتونه براین ا ی توید ی مفیام اگر پیدوارمام

 عبرت باشه ؛ و در ی یه رو به دنبال خودش داره، با معکوس کردن، ما ی ای بد و منفیامپ

 غرقی در مرداب فراموشیشه هم ی بودن ؛ کنار گذاشته بشه و برایده فای و بیصورت خنث

بشه .

 ناگوار ،ی از غمین سنگ ی هاله ای، سالگیجده درست در سن هیم، زندگ ی اوج و قلله در

 کردن و به فنا رسوندن منه .یران همواره راکدم افتاد و هر لحظه در فکر وی زندگ یرو
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 کشونه ؛ تا هری مید ی امی ی کردن کور سویدا که هست من رو به دنبال پیز ی هاله هر چاین

 غم نجات بدم.ین ای ی انتهایچه زود تر خودم رو از منجلب ترسناک و ب

ی غرق در حماقت و بیش ایروزه و زنانه، که فیده کشیی از چشم ها ی کابوس تکراریک با

ی میشبم عادت شروع به نوشتن کابوس دیه شم و طبق ی میدار هست از خواب بیتجربگ

کنم.

 اتاقم به ی من در محدوده یی و چهار آذر هزار و چهارصد و دوازدهه و تنهایست بامروز

 ندارم.یا آن ی مرور دست نوشته ها ی برا ی ایزه. هنوز انگیدهدرازا کش

 کرد رو برامی که براش کار می از گزارش هاش ، از سازمانی کامل ی مجموعه ی حتاون

 از دورینی باشم، نه هرگز، فقط هر بار درد سنگیزار که از توجه به حرفاش بینگذاشته. نه ا

ی فقط مادر من نبود؛ اون تمام زندگیا کنه. به شدت دلتنگشم. آنی مینی قلبم سنگ یبودنش رو

یا  ی استاد هنریه محبت مادرانه رو بهم عرضه کرد. مثل یه از یشتر ب یزیمن بود . چ

یبائی از هنر نداره، صرفاا به خاطر زی که مخاطبش رو، هر چند که درکیقی موس ینوازنده 

 کنه.ی خودش میرهنر، درگ

 حال متنفرم از فراموشین و در عیست نیگه که دیایی از فکر کردن به آنیزارم بمن

کردنش !

 شم.ی میره تختم خ ی رو به رویا آن ی پرتره به

 رسه ؛ دست به کاری نکبت بار به ذهنم م ی شب هاین به اتمام رسوندن ا ی که برای راهتنها

 هاش ثبت کرده.یادداشت ی طیا هست که آنی انتشار حوادث یشدن برا

 بود که تا بودن مادرم به دست ی مطالب، کارین بازخورد ها و حوادث، بعد از انتشار اکنترل

یا ناشناخته تر از آنی من راحت تره. از طرف ی برایسک رینخودش ساخته نبود ؛ اما الن ا
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 تجربه به دست آوردم که ی کنم و اونقدری حوادث رو نقل مین فقط ایگههستم و از طرف د

 کنترل کنم. یبتونم حوادث بعد از انتشار رو تا حدود

 ازیکی ! سازمان، یست از ما بهترون نی اطلعاتی ی دستگاه ها ی یه مثل بقیان هوازسازمان

 هست .یان و سازمان هوازیان خاک زیتی، سیت از ما بهترون اسپرای اطلعاتیسسه سرو

یتی سیت اسپرا ی با کله گنده هایماا رو جذب کرده و مستقیاد ی ز ی نخبه  ی هایرو نسازمان،

 بهیا یتی سیت اسپرایتی و امن ی تجار ی هایاست س ی مجری اطلعاتیس سرویندر ارتباطه. ا

 آدم گونه ی دشمناین ؛ که نه فقط ما بیاد از ما بهترون به حساب میا ی حاکم بر دنیرو یواقع ن

 دوستانشون هم فعال هستند .ینشون نفوذ دارن ؛ بلکه ما ب

 دریان سازمان هواز ی هایت فعال ی منتشر بشه بازگو کننده یا که قراره از آنیی هایادداشت

 انسان هاست .یا ی در دنی ، اشراف از ما بهترون و حتینی زمیر ز یشهرک ها

 که با گذشتنش، در حال سرزنش کردن من به خاطری کنم و به ساعتی مکث م ی الحظه

یا از غم به خاطر نبود محبت آن ی شم . باز هم هاله ای میره است خیهوده که ب یانجام کار

 کنه .ی مینی قلبم سنگ یرو

 مادرم ی که از دوستا ی هواز ی شم. خواب دو اجنه ی میدار شبانه از خواب بی کابوسبا

 خواستند من رو با خودشون بهی آدما اومدن. اونا میا ی به دنیدم. خواب دیدمهستن رو د

 از ما بهترون ببرن.یا یدن

یگه به هم دیاد ی شناسم ، اون دو شباهت زی مادرم رو به چهره م ی دوستا ی تا حدودمن

 کنند.ی میدارن و با هم زندگ

 شد و هر چقدر هم بهی نمیارم بیاد رو به یکیشون کردم اسم ی می خوابم هر چقدر سعتو ی

 نداد.یحیخودش اصرار کردم توض
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4 دوم از ما بهترون پست

 بود ؟ من تو رو بهی اسمت چیستی؟پس دوستت نین هم ی :مگه تو همخونه یدم پرسی ممدام

ی باشی همونید دم . آخه تو بای نمیص چرا چهره ات رو درست تشخیدونم ؛ اما نمیارم میاد

 کرد .یید بار تاین بزنه ! اون ایظ پررنگ و غل ی کنه و رژ لبایش آرایادکه عادت داشت ز

 که دارم وجود دو موجودینه از ایر غیا ؟ آیته بلکه واقعیست خواب نیه ین کنم ای حس مچرا

ال حس میماورائ  که اونا اومدن سر وقت من؟ینه از ایر غیا و آیکنم؟ رو کام

 خاموش ی شم. حوصله ی میره نور چراغ که فراموش کرده بودم قبل خواب خاموش کنم خبه

 مامان ی هایادداشت. چشمم به یزنم خودم غلت م ی سر جایخود یکردنش رو ندارم و فقط ب

 ، بهتریشم افته که قبل از خواب مشغول مطالعه شون بودم . دوباره مشغول خوندنشون میم

 سر و تهه .ی ب ی خواب هاین ایدن و دناز دوباره به خواب رفت

 داشتهی وابستگینی زمیر ز ی حد به اجنه ین اومد که سازمان تا ای به نظر نمین قبل از اتا

ال فق ی خاک ز یباشه ! اجنه  .یدن میل رو تشکی از ما بهترون ی قشر جامعه ین تریر معمو

 وجودیان و خاک زیان هوازین بیاد ی زیه که وجوه اشتراکینه کار این ا ی سازمان براتوجیح

 توسط انسان ها مورد ظلم وی موارد حتی تو بعضیا و یان زیاهداره ! هر دو ملت توسط گ

ستم قرار گرفتن.

 ی سازمان برای رسم ی سازمان و کارآگاها ی شد که کله گنده هاین منکر ایشه نمالبته

 ندارن و فقط به اونی خاصلید تقیعشون اعمال به اصطل ح شن یرسوندن انسان ها به سزا

 ازی که باعث بشه بخشین ایا کنه و ی مین کنند ، که مصالحشون رو تامی توجه م یمقدار

 .رسهنقشه هاشون به سرانجام ب
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 کارشناس، اسلحهیرزمینی ز ی الف ها ی که سازمان برایست قابل انکار ن ی موجودیچ هبرا ی

و امکانات ارسال کرد.

 با اون هایک در سازمان استقبال شد و از نزد ی از افسران خاک زیگه د ی و تعدادین آراز

 ی اختلل تویجاد ا ی نبود بلکه براین کارا به خاطر چشم قشنگ آرین کردند. ا یهمکار

 کوچکتر بود. ی کردنشون به شهرک هایم و تقسین زمیر ز ی ها یعملکرد خاک ز

 کار هدفین ، با ایان به صورت پراکنده به وجود بیرزمینی ز ی بود که شهرک هاین اهدف

 ازیرزمینی زیان ؛ چون خاک زیشد میت به واقعیل بود، تبدیان خاکزیفسازمان که تضع

 با سازمان ثابت قدم بوده وی در دشمنیت، هستن که با قاطعی از ما بهترون یجمله نژاد ها

هستند .

 سازمان خاص خودش و صرفا نشأت گرفته از خود سازمان نبود ، خود سازمانیاست ساین

یان نژاد خاک زیمیه قدیی به خاطر دشمنیت محورین معادله بود ، این ای محور اصل یمرکز

با انسان ها بود.

یان به خاک زیکی لجستی کمک رسان ی انسان ها پناه آورد و با انسان ها برایا ی به دنسازمان

 ی برنامه  ی داشت که به خاطرش چند واحد رو تویت قدر اهمین مورد این کرد. ایهماهنگ

یع هنر و علم به دست اوردن مواد و توزیک. لجستیدادن قرار م ی افسر ی دانشجوهایدرس

 انباریزات، تجه ی حمل و نقل و موجودیتونه هست . حال می نظامیطه شرا ی تویزاتتجه

ین اون مواد رو هم شامل بشه. و همی نظامیت و امن ی کال و بسته بندیی جا به جا ی،دار

 نگاه اول به ی. گرچه تویاد در ب ی به شکل امروزیتی سیتموضوع بود که باعث شد ؛ اسپرا

یل نداره ؛ اما دلیاز نی ارتباط ی هایرن حد به مسی از ما بهترون تا ایا ی اومد دنینظر م

.یشد میه قضین کامل مربوط به همیشاصل
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 محافظه کاره وابسته به ی انسان ها ی برای دل نگرانیک یان خاک ز ی درسته که مسئله این

 حال در کنارین با ای ما به وجود آورد ؛ ولیا ی دنیه زیاهسازمان و ثروتمندان معمول گ

.یارن رو از پا در بیرزمینی زیان صف بوده و هستند ، تا خاک زیک  یسازمان تو

 شده باشه و رسانهی به همه اطلع رسان ی خاک ز ی هایرو سازمان با ن ی ها ی همکارشاید

ین من ازیاه کاغذ س ی هایادداشت مختلف اخبارش رو منتشر کرده باشن ؛ اما ی گروه یها  ک

 افسریه نوشته ها توسط ین کنه . ای م ی پرده بردار ی همکارین مختلف ایا یاسرار و زوا

 کهیم در خصوصش وجود نداره نوشته شده ، اگر اعتقاد دار ی ابهه شک و شیچ که ه یهواز

 اطلعات مربوط بهین که اینه مونده، بخاطر ای وجود داره که همچنان مخفیاطلعات

.یکنند م ی قرار دارند و با اون ها همکار ی خاک ز ی هایرو که تا امروز در کنار نیموجودات

 که سازمانیم برسیجه نتین به ایم بتون ی، خاک ز ی هایرو ن ی فکر کردن درباره ی با کمشاید

 ی خاک ز ی هایرو نیان، قرارداد با کارآگاهان محافظه کار سازمان هواز ی با امضا یمرکز

 داشتندیان انسان ها در قبال خاک زیا ی از دنیی موضع رو محافظه کاراینرو دور زد. هم

 نبود. یز ی ربرنامهکه البته بدون 

 ی بود، چون تو ی از انسان ها با خوید خوید سازمان مرکز ی سریه یم ارتباط مستق ی یجه نتاین

 ی کارآگاهای و حتیان سازمان هوازیا  ی سازمان مرکز ی برایگه دیناون مقطع اطلعات آر

 نداشت. یمحافظه کار سود

4 سوم از ما بهترون پست

.یرم و به فکر فرو میکشم از نوشتن دست می لحظاتبرا ی

 موقع فکر کردن به مشکلت، حال چه مشکلت خودم، چه مشکلت مادرم دچار سردرداگر

 بعد از نصفه شبه . ی کنم. ساعت سه یدا پی تونم راه حل خوبی نشم مطمئناا میأسو 
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 شمع ی این کنون تنها نشیرینت شیار شد جدا

 ی اگر سوز ی است اگر سازین حکم آسمان اکه

 شب ها هم بالخره تمومین تریاه ام اما سید ی و ناامی روز ها دچار ناراحتین که ادرسته

 راهید مادرمه. شا ی انتشار حرف ها ی تلش برایاد که از دستم بر م ی. فعل تنها کاریشهم

 باشه .یننجات من هم هم

 مورد ظلم قرار گرفته باشن و حقوقشون پامال شده باشه، اما ی خاک زیروها ی: ممکنه که ن

 قابلی اصل توسط سازمان و هر موجود عاقل ی نژاد خاک ز ی یکره از پییدرخواست جدا

 هستند.یان از نژاد خاک زی. چون اون ها در هر حال جزئیست نیدن بخشیترسم

 ی یه از آب گل آلوده. از قضی قصدش گرفتن ماهیان مشخصه که سازمان هوازین اخب

 از ی برای و حق طلبانه درست کرد تا پلی موضوع از ما بهترونیه یرزمینی زیانخاک ز

 درست شه. سازمان تا امروز موفق بوده، تا امروز هم تلش هاشیان بردن نژاد خاک زینب

 انسان ها ادامه داره، چون اعتقاد داره اگریا ی و دنیان زیاه گیان، خاک ز ی شهرک ها یتو

 خود سازمانه.ی ی باعث نابودیاد،اتحاد محافظه کارها به وجود ب

 درک شدهی ولیم ما از اون اطلع داشت ی کنن که همه ی میم رو ترسیقی ها حقایادداشت این

نبود.

یم شخص ی صفحه یق خودم از طریت ها رو با مسئولیادداشت ین ایا صنا ، تنها فرزند آنمن

. بایکنم از ما بهترون و انسان ها منتشر میندر بروج از ما بهترون و صفحات مشترک ما ب

یاد ی موجودات زیی ها مورد دشمنیادداشت ین ها. ایادداشت یه امانت در متن اصلیترعا

.یکنه و مستند رو روشن میح صراعترافاتی چون یگیرهقرار م

1412 آذر 25 صنا
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***

ی نوشته. شناختین آر ی درباره یاد ی زیزا ی چیا باشه . آنین آریتونه م ی، بازیت شخصاولین

 بهم قول ملقات بایث شه اما خشای ها محدود میادداشت ینکه ازش دارم، تا امروز به هم

یزها چیلی بابت خید انجام بدم. اون با ی بهتر ی قضاوتایدنش بتونم با دید رو داده. شاینآر

 .دهجواب پس ب

 آن ی و شهرک ها ی در نژاد خاک زسازمان

 ی و محافظه کاران و دورگه هایان سازمان با خاک ز ی بود که رابطه یده وقتش رسبالخره

 گذار شده بود .یر که تو دوازده سال به شدت همگن و تاث ی قبض رو ح بشه . رابطه ایانسان

یا رفتند که انتخاب کرده بودن یی سازمان به جا یپرده کنار رفت و هر کدوم از فرستاده ها

 کرده بود .یجاب ان براشویطشرا

 کارآگاهان سازمان که هرگز بلوک او و دفترش رو ترکیت با حماین سال ها آرین اطی

. کارآگاهانیکرد میت و هدا ی رهبر ی سازمان مرکزیه رو عل ی معارضان خاک زیکردن،نم

 شدند ، هر کارآگاه به طوری بار، به صورت متناوب عوض میکسازمان هر سه ماه 

_ی کارشناس فنیک افسر سازمان و یه  ی یه سایر از افراد سازمان _ زیکی توسط یوستهپ

.یشد م یرهبر

یران کردند تا در برابر خطرات وی رو کمک میرزمینی زیان سازمان، خاک زکارآگاهان

 متوجه شونی انسان ی و محافظه کاران دورگه یان سازمان خاک ز ی یه که از ناح یکننده ا

 ، مقاومت کنند .یشدم

 بده تایاد و دورگه ها یان سحر و جادو رو به خاک زید جد ی تلش کرد تا روش هاسازمان

 مقاومت کنن. ی سازمان مرکز یاون ها بتونن مقابل فشار ها
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 داشتن و ی همکاریتی سیت اسپرا ی کالید تول ی های اوقات با کمپانیشتر سازمان بکارآگاهان

 دادند و بار ها اونی و دورگه ها ادامه میان خاکزیعنی دو گروه، ین ها به ساپورت ایکمپان

 نجات دادند. یها رو از حل شدن و نابود

 شعاریشتر نبود، بلکه بیان مصالح هوازین تأم ی سازمان به دو رگه ها، صرفاا برا ی هاکمک

 داشت.یانسان دوست

 خواب ملقات ی مادرم رو تو ی. دوباره دوست هایشم خواب حل م ی منم توید طلوع خورشبا

ی حس خوبیچ ببرن. هی امن ی. اونا به دنبال من اومدن که من رو با خودشون به جایکنمم

 اتوبوس مچاله ی هایط آپارتمان هاشون ، بلیک تنگ و تار ینسبت بهشون ندارم. راهرو ها

 صورت هاشون . ی رویده ماس ی هایش آرایفاشون، دست ها و ک یتو

 به خوابیاز ی کاش ن ی نسبت بهشون ندارم . ای هم حس خوبیشم میدار از خواب بی وقتحتی

.یدیدم هم نم ی و آزار دهنده این غمگ ی خواب هایننداشتم. اون وقت همچ

ی ادامه دادنشون هستم . اما راه ی کنار بالشتم، دو به شک برایشب د ی هایادداشت به خیره

 ادامه دادن و فرار از خواب ندارم . ی براینجز ا

 جنا ح کاراگاهان ی از روسایکی سازمان، آذرتاش (ینت و امی ماورائ ی یته نشست کمدر

 ارائه شده به ی که در خصوص کمک های گزارشی مستقل از سازمان) در پ یهواز

یل به دلیان ما به خاک ز ی ارائه داد ، گفت :« من معتقدم کمک هایث به خشایان،خاکز

.»یم نژاد خاص داریک مبارزات است که ما به کمک کردن به  یعلقه ا

.»یم هست ی اضافه کرد:«چون ما هوازخشایث
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یافت محافظه کاران انسان گونه به دریل از مقدار می تابعیان سازمان به خاک ز ی هاکمک

 دو مؤلفه،ین سازمان و انسان ها بود. این موجود ب ی همکاریزان مین کمک ها و همچنینا

 ،یان خاک زیان مداوم می با دشمنیم ارتباط مستق ی، همکاریزان و میافت به دریل تمایعنی

یص نژاد خاک   و انسان ها بوده و هست .زیانخا

 کنه وی نمیدا و انسان ها تا ابد ادامه پیان خاک زین ما بی سازمان روشن بود که دشمنبرا ی

یان دو نژاد به تفاهم برسن، موضوع خاک زین دونست که هر وقت ای رو هم مینا

 کنه .ی میدا و محافظه کاران انسان گونه خاتمه پیرزمینیز

.یکنم زنم و فکر می قدم میاط ح ی از ناهار، تمام بعد از ظهر رو توبعد

 از نو. ی پس روز از نو، روزیشه من از غروب شروع مروز

 ی کنه و با هم برای. بغلم میدم میص خونه تشخیبون سایر روشن پدرم رو، از زیمه ن ی چهره

.یریمخوردن شام به آشپز خونه م

ین ا ی تویکنم. نه فقط من حس میه خالیلی تو خ ی. مامان جایه خالیلی ما خیشه تو پ ی جامامان

 شدم، آرش هم به سرعت شکسته شد .یر سال پیست ب یچند ماه به اندازه 

ین مادرم به سراغم اومدن و این کابوس سوم از توهم ابا یه من رو به یخوان بار مین که دوستا

 شم.ی میدار ببرن از خواب بی نظام یمدرسه 

 اومدن از رخت خواب ندارم.یرون ب ی برا ی ایزه و انگیأسه خونه آکنده از  ی سرد و فضاهوا

 قلبمه. ی رویکنه، خودش حل م ی رو تویا و آنیگذره که به سرعت می از زمانین سنگ یدرد

 شه؟ مگهی گرده. مگه می وقت برنمیچ که هیشه باورم نمیگه که رفته،حداقل دیشهباورم نم

 خوب، با اون همه محبت مادرانه، و اون همه ی و آرزوهایا اون همه روا بیاممکنه که آن

 بشه؟یستی و دچار نیره بمیشه هم یعشق برا
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 انسان نما ی و دورگه ها ی خاک ز ی هایرو سازمان به ن ی کتاب با دقت داستان کمک هاین: ا

 .یدهرو شر ح م

ی زد و می ضجه میوانه دیک و نهم سپتامبر دو هزار و دوازده مثل یست در بآرین

 خواست منو بکشه!»ی احمق مینگفت :«ا

ی از دفاترش بود، ناراحت و عصبانیکی که یی شاپور، جا ی گند ی دفتر مرکز ی توآرین

 که به زخم کوچک صورتشی تکاند. در حالی بود. خاک و خاشاک لباسش رو میستادها

...»یهو من اومدند و یش بعد از ظهر پیم کرد، گفت:«ساعت چهار و نیاشاره م

 بودن ؟»ی:« اونا کید بود، پرسیستاده این آریک که نزد ی از دو نفریکی

.»ی هج ی جواب داد :«نه نفر از ماموراآرین

 اون ها تا ی بودند، اما چهره یده پوش ی لباس افسریه مثل بقیدن، پرسی که سوال می الفدو

 سه نفر از همراهانش حضور داشتند ویا و دو ین اون محل فقط آر ی بود. تویب غر یحدود

 سازمان هستن ی از مامورها ی دو الف هوازین که ایم دونستی ما م یهمه 

 تونسته بود اون ها رو مهار کنه.ین رو داشتن که آریناون مامورها ظاهرا قصد کشتن آر 

 نظرش ی که در کل انسان ها توید جز انسان بالدار قرن نبود و فراموش نکنی دنبال کسآرین

 اونین قبل، بیم سال و نیک بود چون از حدود ی به شدت عصبانیناز سگ کمتر بودند. آر

 آرامش برقرار شده بود.یو غلم هج

 ؟یه چاره چید پرسی م ی مدام از دو افسر هوازآرین
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 رو به دستین بود تا قلب آری مناسبیت موقعین کردن اونو آروم کنن . ای دو نفر تلش ماین

 کنن.ی از قبل وحشیشتر و اون رو بیارنب

 هاش با سازمان،یر ی که ازش شده، بعد از بال گرفتن درگیی هایف بر خلف تمام توصآرین

 ی بود و مثل جوون هایا هم سن آنیبا تقرین کرد. آری می زندگیز ی نفرت انگیت وضع یتو

ی که براش کار میستمی بود که سین داشت. فقط تنها فرقش اینی روت ی هایعامه ، سرگرم

 حرف زدم همی و حتیدن چهره، طرز لباس پوشیا گرفته بود . آن ی از حد جدیشکرد رو ب

 ، بعد از گذروندنین آریدن حال دین داده بود، با ایح توضی هاش رو به خوب یدوره ا

 جالب باشه .ید استخون خورد کن، با ی هایتمامور

 ی ممکنه که تویر نشده است. اصل به نظرم غیف دخترم و جنگ و مبارزه برام تعریه من

 ی اگر هم دخترای خشن و جنگ وجود داشته باشه. حت ی به اسم مبارزه یز ی زن چیهخون 

 به خاطریادیش بخش زینیم، بی تن به تن م ی جنگای و حتیکی مبارزات چر یجوون رو تو

 وی منطقیز خودم و مادرم مطمئنم که محاله، جنگ، چ یاحساساتشونه. حداقل درباره 

 جلوه کرده باشه .یدرست

 هستنیرکی کنه. اونا موجودات زی موضوع واضح تر جلوه مین از ما بهترون ایا ی دنتو ی

 سر مبارزاش شکل ی توی سفت و سختیاست سیره، صورت بگینشون ب یو اگرم مبارزه ا

یشه زود کشته میلی وارد مبارزه بشه، خیر ی ندونسته و از سر جو گی اگر کسین بینگرفته. ا

.یبینه میب به شدت آسیا

ید بایعنی یم، زنی مخالف حرف م ی جبهه  ی به عنوان سر دسته ین اگر الن از آرپس

 داستانیه اصل ی ، تا به سر نخ هایم کنیدا رو پیتیش شخص ی هایژگی از ویاد یاطلعات ز

 .یست و احمقانه نی وسط اتفاقین ایز چیچ . مطمئناا هیمبرس

13

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


                                                               

Telegram.me/goldjar

 وابسته به ی رهبران گروه هاین اومد و از اولی به حساب می مهم ی در ظاهر مهره آرین

 بود.یان در سازمان هوازی جاسوس ی برا یسازمان مرکز

 ازیب و غریب ما در ارتباط هستن از نفرت عجیا ی که با دنیی انسان های ما بهترون و حتاز

 اطلع دارن. یانما بهترون نسبت به نژاد هواز

 از ی کنه. معمول نژاد هوازی میجاد فرد ا ی رو برای خاص ی بودن مشخصه هاهواز ی

ی نظامیروها ی از نیاد ی که بخش زیعیه برخوردارن پس طبیشتر ی شدن و پرواز بیمقدرت ج

 از ما بهترونیا ی پندار دنیلسوف ف ی از دهن گشادهای بعضی. حتیشه میده نژاد برگزیناز ا

 کردن. اگر گذرتون به سازمانی نژاد استفاده مین دادن ابرتر ی  ی برایاز هر سند و مدرک

 نوشته توجهی اصلی ی ورود ی رو به رویق که با خط شکسته نستعلیتی افتاد، به بیانهواز

:یگه که می از رودک ی. شعریدکن

یند از خرد سخن گومردمان

ی غاب کنیث حد ی هوازتو

 شه به برداشت نادرستی راحت میلی انسان ها خیات ادبیشتر ب ی که با مطالعه ینه ایقت حقو

 شعر ها فائق اومد .یناز ا

 ی رویوود هالیر از ما بهترون، درست مثل تاثین انسان گونه ب ی و نفوذ شعراقدرت

ییکشورها  ندارن .یوود هال ی با پرورش دهنده های منافاتیچ که هی

 شاپور به کل ی گند ی انسان گونه، تویبان کتب ادیم و تعلیس بود که تدرین هم ی براشاید

ممنوع بود.
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 اتفاقات ی که مسبب همه ی گروه کوچکین همیعنی وابسته به سازمان، یان گذشته هوازین ااز

 نشون ی برتری، نژاد پرست ی بودن، تویر سال اخیست ب ی از ما بهترون تویا یسرسام آور دن

 نسبت به هر ی، سازمان مرکزی مناطق و حت ی برایدندادن خودشون و خط و نشون کش

 قدم جلوتر بوده و هستن.یک ،  ی ایگه دییمدع

 راحت نژاد خودشینقدر شه ای کشم . باورم نمی کنم و دست از نوشتن می مکث م ی الحظه

 کنم .ی حرفا رو درک نمین ایل . دلیسه درباره اش بنوینطور سوال برده باشه و ایررو ز

 دونست .ی مختلف رو به کل مردود م ی ها ی . دسته بندیست نید بعیا مثل آن یالبته از موجود

 مدار ها ، سقوطیاست سیض تعوی، المللین ب ی هایر ی گیم نبود و تصمخبر ی یچ هیرتحت تاث

 دونست.ی قابل کنترل میر و غی دورانیر سیهو صعود برند ها و اقتصاد کشور ها رو 

 کهین کنه. باور به ای میق رو به آدم تزریاد ی کردن، خود به خود آرامش زی زندگاینطور

 و سر و دستی نداره چقدر براش تلش کرده باشیتی ، اهمیار ی رو به دست بیز یهر چ

یر و زشته و نه باعث شعف غیاه دوران نه سین. ا ی دی از دست م ی به زودی،شکونده باش

 از حدیش از حرص و آز بی که از طرفیه آرامش فکرن هموین. ایشهقابل وصف م

 بعد از سقوط رو کمتر .یی ضعف و زبونیگه کنه و از طرف دی میر یجلوگ

 و دلتنگ مادرم،یر بد. دلگیلی خیدم نسبتا بد، شایه بودم . گرسنه و با حال روحی سبکخواب

 ی برایز ی خونه تنها بودم و چ ی دور و برم. تو یپر از ترس از موجودات و انسان ها

 خونه است و از سر کار ی مادرم تویدمخوردن نبود و با کمال تعجب اما خوشحال، د

 تختم نشست. دوستش داشتم و قلبم پره نور شد. ازش ی خوشحال شدم. اومد لبه یلیبرگشته. خ

 به آشپز خونه رفت و دری بهم بده. اون با خوشحالیده خریرون از ب ی ایخواستم اگر خوراک

یلی سبک داشتم و خیز چیه که من انتظار ی ظرف غذا آورد. در حالیه که یدمکمال تعجب د

خوشحال شدم.
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 اومده، کتش رویرون از بیش پی زنم. پدر که معلومه ساعتی خونه پرسه م ی توی کرختبا

 . موقعیارم کاناپه به خواب رفته. پتو و بالشش رو براش م ی خودش انداخته و رو یرو

 قرمزی خوابی کنه. چشماش از بی چشماش رو باز می سرش، به سختیرگذاشتن بالشت ز

 کنه.ی حال ازم تشکر مین رسه. با ای به نظر م ی ایگه دان تر از هر زمیدهشده و رنگ پر

 کنم.ی آزاد تنفس م ی شم و همزمان از هوای از خونه خارج مید خربرا ی

 شه و رهبران احزاب وی خبر مثل بمب منفجر مین،...: ظاهرا بعد از ترور نافرجام آر

 رو از چشمیز شدند. اون ها همه چیر سرازین به مقر آر ی مختلف خاک ز یگروه ها

یث دونستن، اما بعد ها معلوم شد اون افراد شخصا از طرف خشای میکارآگاهان غلم هج

 شده بودن.یراج

 ازی واضحیحات مادرم به دنبال توض ی زمان افسر ی کتاب ها ی شم و توی به کار مدست

 شعر و ادب ی همون قدر که تویا گردم. آنی مورد استفاده شون م ی مبارزات و سل ح هاینا

 ی هم باشه (بود) حرف های از علوم نظامی داشت، هر وقت بحثیفیطبع بلند و رو ح لط

 ی تویر رو دنبال نکرد و ناگزی خودش علوم نظامیل به مکه ین داشت؛ مخصوصا ا یبرنده ا

 ی هایاست و سی رو نسبت به امور نظامید ی انتقادات شدیشه همین، هم ی راه افتاد. براینا

موجودات سلطه جو داشت.

 به مبحثیاد ی زیی از ما بهترون، بستگیا ی شناخت سل ح موجودات دنیم، تصور قبلبرخلف

 داره.یزیکموج در ف

 موضوعیه خفه کردن و مسکوت گذاشتن  ی برا ی ایله از ما بهترون، وسیا ی دن ی توکشتن،

 ی ایله طرف چجور و با چه وسیست. مهم نیشه وقت خبر کشته شدن منتشر نمیچمهمه. ه

 ویره مین دست قاتله چون بعد از کشتن، به سرعت جنازه از ب ی. برگ برنده، تویشهکشته م

 کننی می سعی از ما بهترون ی که خونواده هایلی از دلیکی. ه مونی نمی از مرگ باق یرد

 .ینه ممکن آروم و محافظه کار باشن هم یتا جا
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 ی خودآموز برا ی هایک از ما بهترون، سرشار از تکنیا ی دنی ی گری اصول نظام ی هاکتاب

 .یه گری نظام ی روش ها ی ساده یر ی از راه دور و به کار گیادگیر ی

 دوریک و ی اول کتاب رو باز کن ی که صفحه ینه کتاب ها این گفت:« راه شناخت ای مآنیا

.»ی کتاب رو بخون ی مطالعه  یراهنما

 هر چه بهتر شما به صورتیادگیر ی  ی تلش شده است براید که در دست مطالعه دارکتابی

 انتخاب شده که ی و نوع نگارش آن طوری و توالیب ترت ی، شود. طبقه بندیهخود آموز ته

 و در مواردید. آنها را بهتر به ذهن بسپارید مطالب بحث شده را آسان تر درک کنیدبتوان

.یرید به کار بگیمقتض

 ی بود و رو به رو ی غروب سردیادمه درست ی خوند؛ حتی من م ی جمله ها رو براین اآنیا

 .یکرد به عنوان عصا استفاده می از صندلیسم بود. به خاطر مشکل رماتیستادهکتابخونه اش ا

 به زوالی که از شدت رنج و خستگی بود. با لحنیدن از صورتش به کمک نور قابل دیمین

ی حتیا هنر یا  ی معماریادگیر ی  ی برای کن اگر قرار بود کتابتصور:«یگفترفته بود م

 ی یسنده ممکن نو ی شد بلکه تا جای ارائه نم ی مطالعه ا ی باشه. نه تنها راهنمایروانشناس

 کنه و دستاش بهیار ی یش بره و تا فک لعنتیخودگنده پندار، کلمات قلمبه سلمبه به کار م

 رودهین ای کتب آموزشگاه ی ده . تازه برای رسه ، بحث خزعبلش رو کش می میجافل

 شه.ی چند برابر هم م یدراز

یر ی نداشت اما درگی مناسبیی موضوع حال روحین ا ی موقع قضاوت درباره یا، آنمطمئنا

 ازش شده بود،یت که تو طول ماموریی کرده بود و سو استفاده هایدا که با سازمان پییها

 سازمان نسبت ی مامورای ی پشت ترحم و دست و دل بازیفی کثیاستاونو قانع کرده بود که س

 پنهان شده.شون کارمندان یبه عامه 
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یغامی هستم که پیبال مسابقات والید ی فصل جد ی بعد از ظهر در حال آماده شدن برانزدیک

 کنم.ی میافت مادرم در ی از دوستایکی کننده از یرغافل گ

 قبل ازیا باهاش در ارتباط بود و آنیاد مادرم، ز ی انتشار کتاب ها ی براین، قبل از اایلیا؛

 کرد.ی دفترش کار م ی توی انسان ها، مدتیا ی به دنیشگیاومدن هم

 ی برا ی، سازمان مرکزیی درونیی بود که بعد از فروپاشی و عضو گروهیه اصالتاا هوازایلیا

ی که به صورت هفتگ ی سر ی از اون جلسه های مفصل ی هایادداشت کرد و ی کار میثخشا

 رو مطر ح کرده و هنوزم به کاریاد ی زیات شدرو منتشر کرده . اون جزئیبرگزار م

انتشارات مشغوله.

 بهیافتنش از ما بهترون و شباهت یا ی دن ی بود که نسبت به توسعه یی از معدود الف هاایلیا

 داشت .ینی خوش بیم، به اون چه که ما آدم ها در حال ساختنشیه شبیز ی چیعنی مدرن، یا یدن

 ی که به خاطرش شناخته شده و مطمئناا همون قدر که برایزیه باهوش تر از چیلی خایلیا

 تونه به منم کمک کنه.یمادرم ارزش داشته، م

 ازیا ی به دن ی پدرانه منو دعوت کرده تا سفری شد از قبل حدس زد با لحی طور که مهمون

ی رو از موجوداتیشتر ی مادرم اطلعات ب ی هایادداشت یل تکم یما بهترون داشته باشم و برا

 کنم . ی ها اومده، جمع آوریادداشت  ی گذشته اش بودن و اسمشون تو یکه تو

 مادرم درخواست کرده بودم ی از همکارا و دوستایم مستقیر غیر، اخ ی هایادداشت انتشار با

 از ما بهترون فراهم کنن.یا ی دن ی من تویی اقامت دائم و نسبتا طولن ی رو برایتیکه موقع

 ذهن ها به سرعت به طرفیشه، مدرن میا ی بحث از دنی از ما بهترون وقت ی شهراتو ی

.یره میتی سیتاسپرا
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یتی سیت مدرن – اسپرادنیا ی

 از ما بهترون به طرفیا ی نمود از جهش دنین بزرگتریتی، سیت وجود اومدن شهر اسپرابه

 و امرار معاشه.ی زندگید یسبک جد

 مدرن انسان هایا ی دنیاق به سبک و سیی به وجود اومدن شهر ها ی درباره یاد زیا، آنخود

ی ناگهانییرات تغین ها، مطمئن بود که ای از ما بهترون ی یهگفته و نوشته و خلف نظر بق

 گذشته اتفاق افتاده. ی سال های اجنه و انسان ها، طیستی همزیرنبوده و به مرور و تحت تاث

 مارکی خودش، درست بعد از ورشکستگ ی روزانه  ی هایادداشت  ی اون طور که توآنیا،

 نقاط ی شهر ها رو توین ا ی مختلف از ما بهترون نوشته، نمونه  ی و سفرش به شهرک هاییان

 انسان ها، در حالیی مسکون ی به موازات شهر ها ی محدوده ا ی که توین، زم یمختلف کره 

 کرده.صیفساخت و توسعه هستن رو تو

ی اصل ی هایر ی درگیتی، سیت گذار اسپرایر تاث ی هایت از شخصیکی به عنوان یا آنخوده

 ی که ناخواسته خودش رو سوژه ید، دی دهنده میب فر ی و بنر هایغات رو تبلیدش جدیا یدن

پر زرق و برق تر نشون دادن کرده بود.

 اگرید من. شا ی از ابهامه، البته برا ی هاله ا ی تویا، آن ی از برهان هایلی حال هنوز خین ابا

 تر کنم.یل از ما بهترون رو مطالعه کنم، بتونم نوشته ها مو تکمیا ی از دنیشتر ی ب یکتابا

 از ما بهترون هستم.یا ی رفتن به دن ی در حال آماده شدن برایده، رسیان اول زمستون به پاماه

 هامو مرتب تر کردم.یادداشت موهامو کوتاه کردم و یقبل از رفتن کم

یا نوشتن کتاب آن ی دانشگاه هم به طور کامل انصراف دادم تا بتونم ذهنم رو کامل رواز

متمرکز کنم .
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 کنم پروژه از طرف جماعت از مای. حس میقاتیه تحق ی پروژه یه یر روز ها درگین اآرش

 بارهین در ایز ی نشون دادم و نه خودش چ ی ا ی نه کنجکاوی ولیشه داره ساپورت میبهترون

 .یدهبروز م

 خودمون روید نبایعنی. یم مرد ها رو قضاوت کنید خوندم که ما خانوم ها نبا ی مقاله اتو ی

 آرشید کنم شای احساس می چه کنم که گاهی. ولیم و محکومشون کنیم اون ها قرار بد یجا

ی میدک طرفه یک احساس ین رو از ای قلبی رنجیشه نبوده و مادرم همیا وقت عاشق آنیچه

 عشق و هجران و مصائب وارده بر عاشق، براش هضم و درک ی که فلسفه ین. بدون ایدهکش

شده باشه .

 خواست و ی تونه درک کنه و هر کس به مقتضای نم ی موجودیچ دارم که عشق رو هقبول

یچی، هینم بی کنم، می تونه اون رو بفهمه. به خودم که نگاه می خودش میهاستحکام روح

 وقت مرتبا با جامعه در رفت و آمد نبودم ویچ وقت عشق رو درک نکردم . البته هیچ هیدشا

 ویر ز ی دورادور من رو با همه یا، مثل آن ی عوض بودن موجودر شناسن. دیمردم منو نم

یا ی دن ی که تویکرد از قبل منو علقه مند میشتر کرد و بی و استفراغ جامعه آشنا میبم، زشت

 سبکین باشم و به خواست اون به ایا که مدام گوش به فرمان آنینخودم بمونم. البته نه ا

 جامعه بودم و کابوس هاشو ی زده شم و به انزوا برسم تول که د ی کنم؛ منم به اندازه ایزندگ

.یدمد

 کنمی می کنم و سعی میال از ما بهترون رو هم دنیا ی ها، اخبار دنیادداشت با مرور همزمان

 ی گفت، همه ی درست میا. آنیرم خو بگیشتر بیاتشون از ما بهترون و روحیا یکه با جلو دن

.یانه در جر ی قالب احمقانه تر یاتفاقات و اخبار لحظه به لحظه، تو

 خاکیروها ی نین که بی دامن زدن به صلح موقت ی برا ی شهر سازید ی اخبار ، موج جدتو ی

 شکل گرفته در حال ترند شدنه.ی و اشراف از ما بهترون یز
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 احترام گذاشتن ی رو بر عهده داره و روز شنبه رویان زیاه سهام گیریت فعل مدی، آبکروات

 کرد .ید تاکیان و حقوق خاک زیارات و احترام به اخت ی نژاد خاک زیکپارچگینژادش به 

 بلند ی و سود آوریست نیان سهام خاک ز ی به پس دادن ارزش افزوده ی خب هنوز راضولی

 قرار داده . ی و دزدیر ی زورگین ا ی یچه رو بازیان خاک زیر نژاد فق یمدت برا

 خوندم .یاد زی کروات آب ی درباره یا آن ی از کتابایکی تو ی

 ی رویشتر بی شده و کروات آب ی عمل حزب بندیان زیاه نژاد گ ی تو ی اقتصاد ی هاگروه

 هم ی اجنه  ی رو فقط براین داره اما ایشتر ی بید تاکیی داره. هر چند به فقر زدایداقتصاد تاک

 ی کنه و فقرش روی ثروت شنا م ی که نژاد خودش تا خرخره توی خواد. وقتینژاد خودش م

 کنه.ی مینی سنگیگه د یدوش نژاد ها

 اعتراض داشته باشن ،ی قدرتین هم به وجود همچیگه د ی اگر کل نژاد های حالت حتین اتو ی

یت و بازتاب اون فقر سراسریعت طب ی توی کرد . رفاه طلب ی کاریشهنم  ملتیه  ی، موجودا

یدن.بعد از به قدرت رسیوفته از رفاهش به خطر ب ی ذره ایستشاد و ثروتمنده که حاضر ن

 حکومت داره . از زمانیان زیاه گ ی هایاست س ی حزبش به طور کامل روی،کروات آب

 اعلمیان و سازمان هواز ی حزب طرفدار سازمان مرکزیک حزب، خودش رو ین ایستاس

کرده.

یی شخص ی هایژگی هاش ویادداشت  ی توآنیا یاد رو به طور ناخواسته ز ی زیاه نژاد گیت

 رویگه د ی هستن و معاشرت با نژادهای که ذاتاا مغرور و با اعتماد به نفسین داده. ایحتوض

 دونن .ی دونن چون در هر حال قدرت رو دست نژاد خودشون می نمیسکر

 کنمی کنم، با خودم فکر می از ما بهترون آماده میا ی رفتن به دن ی رو برایلم که وساهمچنان

 که قرارهی و موجوداتیتی سیت اسپرا ی درباره یشتر ی ب ی کاش قبل از رفتن، مطالعه  یکه ا

باهاشون ملقات کنم، داشته باشم .
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 اخبارین دونم ای مید بعی کنن ولی مشترکمون مرتبا اخبار روز رو منتشر م ی بروج هاالبته

 برسونه .ید ی جدیزبتونه من رو به چ

ید شد ی سرماین منتشر شد. ایتی سیت اسپرا ی توید ی بندان شدیخ از سرما و  ی خبرامروز

 کرده و تابلو ها رو از کار انداخته.یلتمام ادارات و مغازه ها رو تعط

 ی دست داره و مقامات شهر ی رو تویتی سیت اسپرایه شرق ی یمه و کولک هنوز نسرما

 شهر رو مسدود کردن. ی جاده ها ی همه  ی، متریم بارش برف نینی بیش با پیتی سیتاسپرا

 را فلج کرده ویتی سیت شهر اسپرایعنی  ی، هواز ی شهر هاین از مهم تریکی ید شدسرما ی

 ، با صدور دستوری شنبه به وقت محل ی یقه دقیمقامات مجبور شدند از ساعت چهارده و س

 شهر را ببندند . ی هایابان خ ی ، همه  ی درون شهریم سفر و جیتممنوع

 هستند.ین سنگی هم منتظر بارش برفیان هوازی مناطق شرقدیگر

. دختریست از بارون ن ی خبری ولیه،. هوا سرد و ابریاد از پنجره به داخل اتاق می خنکباد

 ویت و با امنیده پوشیبایی ز ی. لباس هایگذره رو به رو میابون با مادرش از خیجوون

 باشه، در حال رفتنیتونه م ی شهربازیا ید خری، مهمونیه که  ی به مقصد بعدیخوشحال

هستن.

 که تونستم چندیکنم. تعجب میشم میدار بی درهم ی طلوع نکرده که با خواب هاید خورشهنوز

.یخته همه جا ریزم خرد و ریل اتاقه و وسایل وسا ی روید سف ی بخوابم. ملفه یساعت

.یوفته دلم م ی دوباره تویاهو ی از شروع روز و هیاضطراب

 مشترک بال ی بروج ها ی از توید ی و اخبار جدیتابه میتور مان ی از صفحه یفی ضعنور

.یانم
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. ی ضد سازمان مرکز ی ها ی همکار ی مبارز بر ادامه یان انسان نماها و خاک زتأکید

 بروج ی انسان گونه به از ما بهترون تویایی ماف ی از گروه هایکی یس چند روز، سفر رئاین

 نداره. چون همه اشیتی نداشت . البته النم اهمیتی اهمیادها، معروف شده بود، که برام ز

حرف چرته.

 بود،یده که سازمان براش چ ی تازه از مهلکه این که آری زمان ی ملقات ها رو توین همعین

 .ید دیشه کرده بود، میدانجات پ

 موضوع هم کهین. به خاطر همیستن نیی درک کرده بود که عوامل توطئه، قابل شناساآرین

 کردن از سازمان بود.یدا که مد نظر داشت، استقلل پیز یشده، تنها چ

 سازمان و متعاقباا ی اعضا ی براین که آریی منتشر شده، بارها از ترور ها ی نوشته هاتو ی

 کدوم اشاره نکردن که تا امروزیچ وجود هین کرده بود، وجود داره. با ای طراحین آر یبرا

 خودش کشته ی هایرو نی چند الف از طرف مقابل و حتین بین ایا شده، یچند ترور طراح

شدن.

 اقامتم رو ی و کارایرسونم خودمو به دفترش م ی که به زودیدم میح توضیامی پی طیلیا ابرا ی

یقش که از طریی به فضایاد. هر دو زیشه رد و بدل نمینمون ب ی. حرف اضافه ایکنمجور م

 مشترک ی بروج هاین ایق و ارتباط از طریم اعتماد نداریم، دورادور صحبت کنیتونیمم

.یده میأسبهمون احساس 

 لحظه،یه  ی روزمره مشغول کنه، تو ی هر چقدر هم که خودشو با کارایزاد آدمگاهی

یشتر که با تمام قدرت به جنگش اومدن. من بینه بی م ی جبهه ا یاحساسات و عواطفش رو تو

 ازی بگذره و درکیم که سال ها از زندگینماز اون که نگران کتاب مادرم باشم ، نگران ا

 نکنم.یدا پی عاطفیهزندگ
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ی زندگیگه و آرش تونستن سال ها با همدیا باعث شده که آنی که نشون بده چ ی نوشته اهیچ

کنن وجود نداره.

 ی فرد قابل اعتمادیا یمی دوست صمیچ. من هیکنم میی احساس تنهایلی بر اون من خعلوه

 مادرم بود کهین باهاش صحبت کنم ندارم. تا قبل از ایم مشکلت شخص یکه بتونم درباره 

 کرد .ی دست و پنجه نرم میمار یالبته سال آخر به شدت با ب

یدا کنه پیجاد اینمون بیشتر ی بیمیت که بتونه صم ی ذاره و بهونه ای کم کم پا به سن مپدرم

 شه.ینم

 ی ادامه  ی رو برا ی ایگه داره و مطمئنم از مدت ها قبل زن دی رفاه طلبیت شخصآرش

یلی که دلیه شکلین ایتش. شخصیست نیا به آنییش وفای به خاطر بین مد نظر داشته. ایزندگ

.یاد دورش زد کنار بیشه که می با مشکلیا سخت رو تحمل کنه یط شرایبینهنم

 ازش مستقلی و حتیام از پس خودم بر بیتونم که میده رسینان اطمین من به ا ی درباره

.یکنه فکر مینطور کنم؛ البته اون ایزندگ

 زنده بود به شدت مستقل و با اعتماد به نفس بودم اما الن از درونیا که آنی تا زمانمن

 پدرم متوجهی. از طرفیام کنار بی موضوع به راحتین با ایتونم کنم. نمی میاحساس فرو پاش

یش و آرش بیا مشترک آنی شناسم . زندگی رو اصل نمیم پدر ی. خانواده یست موضوع نینا

 شه .ی سکوت داره محو و نابود م ی رفته و تویش کارانه پهاز حد محافظ

 دونم اصلی از ما بهترونه. نمیا ی دن ی تویشگی رسه اقامت همی که به ذهنم می راهآخرین

 نه؟!یا یام تونم از پسش بر بیم

 رو اونیم رو دارم که زندگیت قابلین ای اما از نظر جسمیست من نیا ی هر حال اون جا دنبه

 داره کهی خوب ی ده. مادرم دوستای اجازه رو مین هم بهم ا یجا ادامه بدم و سازمان مرکز
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ین کنم و از ایدا خودم پ ی برایشگی اون جا بتونم چند تا دوست همید کنن و شای میتازم حما

 کنم .یدا نجات پیی و تنهایتی هویب

 مخلوط شده .ی وجود داره که با هرزگ ی آرش لبخند پدرانه ا ی چهره  ی توی خداحافظموقع

یک شریش که اون فکرش پیکنه مین منو بدبیشتر بین کنه و ای با رفتن من نمیاون مخالفت

 و باهام حرف بزنه.ینه تونه منو ببی هر وقت اراده کنه می . از طرفیشه زندگید یجد

 جنون آور رو دامن نزنم، از خونه خارج ی نشم و به فکرایر تحقین از ایشتر که بین ابرا ی

 . بر خلف تصوریوفتم به راه میتی سیت ارتباطات اسپرایی شم و به طرف ساختمان اصلیم

یز ی پنهون کردن نداره. تنها چ ی برایز ی چیچ وسط شهر مستقره و هیی ساختمون جاین ایمقبل

یه ساختمون در اصل ین که اینه ده ای جلوه م ی نظر آدم ها عاد ی رو توون ساختمینکه ا

 رسن.ی خونواده به نظر میه و دفتر ها هر کدوم یهآپارتمان مسکون

 ی دونن که برای وجود نداره . تمام افراد ساختمون م ی ایگه دی ی ظاهر سازیچ هین جز ابه

ی ساختمون، همه جزئ ی تویک کوچ ی در تا بچه ها ی دور هم جمع شدن. از نگهبان جلویچ

 هستن.یاناز سازمان هواز

. محافظهیاره تونه دووم بی کلن شهر میه  ی فقط تویی ساکناین با همچی ساختمونهمچین

 شهره .ین نقاط مثبت ایانشون، مردم به اطرافیی اعتنای و ب یکار

 تونم انکار کنم که چقدر احساس حقارت بهم دستی شه نمی که ازم می با استقبال خوبحتی

 چشمامه. ی آرش مدام جلو ی . مخصوصا که چهره یدهم

یی و تنها ی رنجوریا پرسم، که آی از خودم مگاهی یی حقی  نظرم ی مادرم باعث شده آرش تویق

 بشه؟یف و کثید موجود پلیه به یل حد تبدینتا ا
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 بای. زن جوونیارم و دو رو به صدا در میست ب ی زنگ واحد شماره ی، قبل ی برنامه طبق

 کنم قبل ازی کنه . احساس می در رو باز میغ ج ی فر و لباسا ی تتو شده و مو ها یابرو ها

 ی ساختمون خودین ا ی اعضا ی باور کنم که همه یعنی . یدم دی شکلین هزاران آدم اینا

هستن ؟

 رد و بدل شه تاینمون مثل اسم رمز بیز ی ندازم و دوست دارم چی بال میی تعجب ابروبا

 .یومدممطمئن شم که حداقل آدرس رو اشتباه ن

 ذاره تا به داخل خونه برم.ی حرفاست. در رو برام باز مین ساده تر از ایز همه چاما

.یرسیم داره میده که دو تا مبل رنگ پری روحی از گذشتن از راهرو به دالن ببعد

 خواد که همون جا منتظر بمونم.ی ره و ازم می به دفتر خودش مزن

یی تار ی اتاق، بناها ی هایوار ی دکاغذ  کهی مدرن ی ده و تابلو های رو نشون می جنگ طلبیخ

 کنه.ی از قبل برام اعصاب خورد کن جلوه میشتر اتاق رو ب ی نصب شده فضایوار د یرو

یف و حس کثی قدرت طلبی، عرضگی از حس بیشتر بیز ی چیچیده، پ ی بنایه یدن وقت دهیچ

 نکرده .یقسلطه رو بهم تزر

 که دوست ندارم آدم پوچین کنه. مخصوصا ای میوسم هم به شدت مأیسم مدرنی طرفاز

 هستم.ی زندگ ی مفهوم برایه دنبال یشه باشم و همییگرا

 ی، فکریاحتی و ی موضوعیز ی، چی، به شخصی خواست . وقتی ازم میا بود که آنیز ی چاین

 و برهان ارائه بده خود به خود بهیره بگیم تصمیت جوانب زندگ ی همه  ی که برا یقدرت بد

ی، قدرتمند جلوه کنی تونی خواد که اگر نمی. قدرت بزرگتر ازت می رسیضعف و فقر م

 .ی رسی حقارت م ی . و اون جاست که به منتهایه خوب ی ینه گزیخب خودکش
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 با مشکلتید ده و بای دست می بهم احساس شکست و ناکامیم زندگ ی که تویست مهم نبرام

یت جد ی دست و پنجه نرم کنم. دوست دارم زنده بمونم و به اندازه ید یجد ید خودم با موضوعا

 رو دنبال کنم ی تر ی از موجودات برخورد کنم. علوم جد ی متفاوت تریف با طیدآشنا شم. با

 .یارم به دست بیشتر ی به نفس بادتا بتونم اعتم

 ؟ی هستیا دختر آنتوواقعا

 پرسه . خوشگل تر از صداش بهی چهارچوب در قرار گرفته م ی که توی مرد جووناینو

 هل خورده. ی استکان چایه تازه یرسه رسه و به نظر مینظر م

.ینه شی من م ی رو به رو ی یده مبل رنگ پر ی و رویاد تر منزدیک

.ید شناسی رو میا گم: بله، خوشحالم که آنی و میزنم ملبخند ی

 همید شایا انجام داده ی رو داره که کشف بزرگین زنه. احساس ای م ی ایروزمندانه پلبخند

 .یاره به دست بیا آنیر اخ ی کارا ی درباره ی من اطلعاتیق تونه از طریم

یت شخصیه سازمان  ی شناسم. اما توی م ی کتاب هاش تا حدودیق رو از طریا گه: آنمی

 خوشحالم کهیلی هم سن و سال شما داشته باشه. خ ی کردم دختریشناخته شده است. فکر نم

 .ینمتون بی جا مینا

 مثل منیکی کردم ی حس می قدر شناخته شده باشه و از طرفین ایا کردم آنی گم : فکر نممی

 نظر شما منفور هم باشه. یتو

یعیه دشمناشم محبوبه که و البته طبین بی حتیا. آنیست نینطور گه: نه اصل ای و میخنده ماون

 بود . ی ا ی. موجود قو

27

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


                                                               

Telegram.me/goldjar

 دونمی که من میی. مادرم، تا جایاره وجودم به صدا در م ی رو تو ی حرفش زنگ خطراین

 قدرین که این ایل دلید. شاید کشی رنج میانش نبود و به شدت از اطراف ی ا یاصل موجود قو

 به نظر برسه . و خب موفق هم ی داشت قوی بود که سعین کرد همی میاحساس افسردگ

بوده .

 انتظار رو از من داشته باشن وین هم همیه ترسم بقی ترسونه . می منو میشتر بین گم: امی

فکر کنن منم مثل مادرم هستم .

 بده امای با حرفش بهم دلگرمیا بگه و یز ی خواست چی کنم می . حس میزنیم دو لبخند مهر

 شه .ی آخر منصرف م ی لحظه  یتو

 پرت شم بهیقی که به خواب عمین شد و قبل از ایق با سرنگ به بدنم تزری زرد رنگ ی ماده

 .یدم از ما بهترون رسیا یدن

 بودیف کیه  ی و کتابام فرستاده شده که تویادداشتا از ی منتقل نشد و فقط اسکنیلم وسا ی همه

 شدم .یدار بیمکت نیه  ی و ندامت، رویو با احساس کرخت

 تونستم ازشی شه اما نمی رو مرتکب شدم و برام گرون تموم می که حماقت بزرگمیدونم

 حالت ممکن و رقم زدنین راه ، رو به رو شدن با بدترینفرار کنم . موسم مشکلته و بهتر

 متهورانه است . ی ماجرایه

 ی یده رنگ پر ی وفتم . ملفه ی کنم و تلو تلو خوران به طرف در به راه می جمع موسایلمو

 ، دوریاله س ی یکره پیه نداره و ی که تنم نمود خاصین دارم و با ایگوشه اتاق رو بر م

.یکشمخودم م

 نشم دارم.یرفته جنس اجنه پذ ی که توین از اید ی. ترس شدیه به آبیل مایه خاکستررنگم
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ین که جز پرسنل ایه پسر جوون و خوش بر و روئ ی چهره یدن دیده میزه که بهم انگچیز ی

اداره است .

 مربوط بهیه؟ ساختمون چین خواستم بدونم اسم ای جا اومدم، مین آقا، من تازه به اید_ببخش

 ؟یه ایگه دیز هر چیاکدوم سازمان 

 زنه وی م ی برنخورده، لبخندی و سر و وضع من به مشکلیافه با قیاد که به نظر مپسر

 گم؟ی صنا باشه. درست مید:اسم شما بایگهم

 کهین گرفته شدم و مخصوصا ا ی که جدین تونم انکار کنم که چقدر از ای زنم. نمی ملبخند ی

 کنم.ی میروز ی کنه خوشحالم و احساس پی باهام برخورد مینطور پسر خوش بر و رو ایه

_ بله !

یت این سالنه. ا ی انتهایلیا گه دفتر ای زنه و می مچشمکی  و منمیلیاست جا ساختمون انتشارا

 بخش نه چندان مهمم .یهمسئول 

 کنم.ی_مچکرم. محبتت رو جبران م

. شب خوش.یست به جبران نیاز ی_ن

ی کنه. اصل حس خوبییم راهنمایلیا داشتم حداقل تا دفتر اید شه. امی از اون جا دور مو

 رو به رو شدن باهاش ندارم. ی برا ی ایدهندارم و ا

 دم. در بهی فشار می شنوم. در رو کمی نمی اما جوابیزنم. در میستم ای در دفتر مجلو ی

 رسه.ی اون جاست، به گوشم نم ی که نشون بده موجودیی صدایچ شه. هی باز میراحت
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 اومد.ی داشتم، به شدت به درد میزیکی قلب فیه اداره آنچنان ساکته که اگر فضا ی

ین. نه، ا ی ادار ی کارمندای و خستگ ی از نژند ی و قهوه است و نه اثریی چا ی از بو ی خبرنه

 شباهت نداره.یدم که تا به حال دییجا آنچنان هم به اداره ها

 کاغذ به شدتیمت بود که قیش ناشر خورد حدود پنج سال پیه که سر و کارم به  ی بارآخرین

 به روزمره نشده بود.یل بود و مثل الن تبدیده تازه به سر حد خودش رسیبال بود. گرون

 ی ایه مای طبق معمول کار بیسندگیپول به شدت ارزش خودش رو از دست داده بود و نو

 خوان برسن .ی که میزایی به چیق طرین تونستن از ای مپولدار  یبود که فقط آدما

 بماله ،یره کرد با حرفاش سرمو شی می وقتم رو گرفت و سعی که کلین علوه بر اناشر

 قائل نشد .ی نوشته ام ارزش یاصل برا

 نظر خود را در ی، متفکر هوازین نخستیث، خشا ی، سازمان مرکزیی پس از برپابلفاصله

یی از برپایش که در زمان بی، اطلعات ی نهاد ها ی برایی چهارچوب هاییرابطه با برپا

 فعال بودند، ابراز داشت .یانسازمان هواز

 از افراد بخشیکی دو الف را به ملقات با خود فرا خواند؛ اوستا (که یث بعد ، خشامدتی

 ی هنر ها ی توسعه دهنده  ی الف هاین بود ) و آذرتاش (که از اولیان سازمان هواز یاقتصاد

) بود. ی هوازیا ی و سراسر دنیتی سیت در اسپرایر یتصو

یلیارد شد و می ترجمه م ی هوازیا ی دن ی زنده  ی آذرتاش همزمان به تمام زبان ها ی هابرنامه

 داشت.ینندهها ب

 رو از ی گر ی مجر ی حرفه ی بود، به خوبیشمند ی که شخص محافظه کار و اندین بر اعلوه

 کرد.ی مید رو تقل ی سازیعه با شای گرفته بود و بازار داغیادانسان ها 

30

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


                                                               

Telegram.me/goldjar

یان هواز ی سازمان نوپای اطلعات ی نهاد ها ی یطه حیین ملقات ها تعین ا ی یه اول ی نتیجه

 شد.یل تشک ی سر ی یژه ، سازمان وین آر ی یله به وسیتبود. در نها

: تو هم مثلیگه داشتم، می کار سفر خوب ی جاین که تا این بعد از مطمئن شدن از اایلیا

ی میگیرم، طور که روپوشم رو محکم تر دور خودم مین. همیرسی به نظر می. حالتیمادرت

یه؟ چیگم: منظورتون از حالت

 ی . مدام سقوط و صعود هاینه دست ببیک رو ی که زندگیستی نینایی از ایعنی گه:«می

.»ی طلبیمختلف رو م

 .یست اصل خوب نین-خب ا

 تنها چندیدم که من دی اما موجوداتینه همی زندگیقت. حقیشرفته تنها راه زنده موندن و پین-ا

 کهی از موجوداتی نه. ولیا ی دونم تو هم مثل منی. نمینن بی رو می ساده از زندگ یتا جنبه 

 ویت موفق ی و مدام کتاب هاینن خوش بی از حد به زندگیش بیا در حال لبه هستن یشههم

 خوره.ی خونن حالم بهم میجذب م

 که مجبوریه شکلین ای که زندگین از ایشتر خوره، بی حالم بهم نمی موجوداتین-من از همچ

 به وجود اومدنیگه متنفرم، و از طرف دیم، موندن جور کن ی برای الک ی منطق هایم شیم

 بای باشه، ولیز هم ممکنه نفرت انگیی کتاب هاین ها و نوشته شدن همچیر ی جور جهت گینا

 عذاب آور بوده.یلی جا که به نظرم خین تا ابودن ی حال، حالتینا

 پا به سنیگه دیلی داره و خ ی آشناست. صورت لغریلی. چهره اش خیزنه م ی لبخندایلیا

یی هایرمرد خاص خودشو داره و از اون پیت جذابیگذاشته ول  جوون هم بدشون ی که دخترای

 باهاش بلسن.یادنم

 ؟یده آزارت میز ی: چیگه مایلیا
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 کنم بهی جا اومدم. اما الن که فکر مین که تازه به اینه_آره. اول فکر کردم به خاطر ا

 زشت و ی قدر چهره ین. چرا اون مرد ایواره د ی رو یخاطر اون قاب عکس آزار دهنده 

 قدر کج و کوله و آماتوره؟ علوه بر اونین و چرا ایده طر ح رو کشین ای داره؟ کیبیبدترک

 و فکریزه ری منو بهم میه داره که حال روح ی خاکستر ی ینه اتاقتون زم ی هایوار یکاغذ د

.ین کنیوس جا رو مأین ایان که میی هایسنده که نوینه ا ی کنم برایم

یهویی  ی هایر ی و پشت سر هم و جبهه گیع سر ی همه قضاوت هاین خنده و منم به ای مایلیا

 خندم.یم

یت، روزا که امنین. مخصوصا ایان جا بین ها خودشون به ایسنده نویاد میش گه: کم پی مایلیا

 قمارطورهیم، دی هم انجام م ی ادارات برا ی که تویی کارا ی زنه. همه ی به دل نمی چنگیادز

.یم بگذریه؛ معنی و بحث سود و ضرر و رشوه بیمیت رفاقت و صمیجاد ا ی نقشه هایگهو د

 مثل ی خوام به خاطر مرگ مادرت ابراز تأسف کنم . موجودیدنت خوشحالم و نمی از دیلیخ

یاد ی زنم که تا حد زی و حدس مینم، بی جا مین که دخترش رو این ایره؛ می وقت نمیچ هیاآن

 کنه.ی دلگرمم میلیبه خودش رفته، خ

 زنم.ی ملبخند ی

 ذوقیلی خی، و منتشر کنیل کتاب مادرت رو تکمین آخر ی خوای میدم شنی گه: وقتی مایلیا

 شه. انتشاراتی برگ برنده محسوب میه کمکت کنم برام یقیزده شدم. اگر بتونم به هر طر

یه شد و به دنبالش ی کتاب منتشر میه اوج خودشو رد کرده. گذشت اون زمان که یگهمن د

 اومد.ی به وجود ممعه جا ی بزرگ توییرتغ

 .ین داشتیی دوره هاین_شما هم همچ
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 جامعه انجام داد. علوه برییر تغ ی شه برای که میه_البته. اما الن کتاب نوشتن حداقل کار

.یره گی صورت نمی خاصییر تغیگهاون د

 .یره صورت نگییر ی تغیچ ممکنه که هیر_غ

 کهی گه: ممکنه، وقتی کشه، می میقی طور که نفس عمین کنه و همی پنجره رو باز مایلیا

 و تنیسک ر ی جامعه هم جربزه  ی کله گنده های شو از دست بده، حتیانه عامییقدرت معن

یه شن و ی تفاوت میدادن به مبارزه رو ندارن. اون وقته که مردم نسبت به امور جامعه ب

 .یم هستیت همون وضع ی تویقا. الن ما دقیوفته ماقسکون بلند مدت اتف

 اتفاق تازهیه و ییر شه که خواستار تغیدا پیکی اگه ی حتیط جور شراین گه: تو ای بعد مو

 ی درباره یز ی کنن. مادرت چی می توجهی رسه و مردم بهش بیباشه احمق به نظر م

 بهت گفته؟یر ی تصو یانقلب هنر ها

 ی تجارب و حرفا ی بخواد درباره یلیا دارم که ا ی احساس بدیلی کنم. خی خودم فکر مبا

 محض هستم .ی ی خبری ب ی که خودم تویمادرم، بهم اطلعات بده. در حال

 گم: فکر نکنم .می

ی هست که قبل خودم ازش استفاده میین پا ی واحد طبقه یه  ی، گه: به نظر خسته ای مایلیا

.ی اون جا بمونی تا هر وقت که دوست داشتی تونی مرتبش کردم. می تو کم یکردم. برا

 خوشحالم کرد.یلی خبر خین خسته ام و ایلی_مچکرم. خ

 موجوداتین بیشه هم ی و برای که از نژاد خودت جدا شیست گه: برات سخت نی مایلیا

 به تو ندارن ؟ی شباهتیچ که هی بمون ی ایبهغر
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 کردم دچاری مادرم نگاه م ی وقت ها که به چهره ی گم: بعضی کنم و می مکث م ی الحظه

ی داد. با خودم می وقت ها احساس جنون بهم دست می شدم. گاهی م ی خوشحال کننده ایأس

 تاین کنم. احتمال قبل از ای رو با مادرم زندگیک که من فقط چند سال دراماتیه انصافیگفتم ب

 رو ندارم.یا با آنی نکردم و بعد از مرگم شانس زندگی زندگیا وقت با آنیچ هوم نامعل یدوره ا

 نظرشون ی و مرگ رو توی که خودکشیشونه زندگ ی تویا مثل آنیز ی آدم ها چ ی همه احتمال

 که چقدر دوست دارم دوبارهین دوست داشتن و فکر این کنه و نه خوید مرگ . ایدردناک م

ی برام فرقیگه بزنم. اما دی ذاشت که دست به خودکشی و ببوسمش نمینم رو ببیا آنیدنخند

یایی دنیا که منو به موجود، کشور یز ی کتاب مادرم رو تموم کنم. چخوام ی کنه. فقط مینم

 وجود نداره .یگهوابسته کنه، د

ی گردم و می آخر بر م ی لحظه  ی رم. توی در م ی کنه. تا جلوی میدا پ ی حالت متاثرایلیا

 بخش نه چندانیه که بهم گفت مسئول یدم رو دی راهرو پسر جوون ی اومدم، تویگم: وقت

 داره و ی نافذ، و صورت گرد ی رنگه با چشمای شناخت. اون سربیمهمه؛اون من رو م

 جلوئه .یچونه اش کم

 ده.ی تکون میید تا ی به نشونه  ی سرایلیا

 باهاش آشنا بشم. به هر حال چونیشتر جذابه و دوست دارم بیلی گم: خی و میزنم ملبخند ی

 .یه دوست داشتنیلیکارمندتونه گفتم، خ

ییر از خنده تغیلیا که این . قبل از ایرم گی خنده ام رو نم ی خنده و منم جلویر زیزنه مایلیا

 که سرش رو چند بار بهینم بی آخر م ی لحظه  ی رو تویلیا شم. ایرنگ بده از اتاق خارج م

 ده.ی تکون میید تا ینشونه 

 نگران ی های شه با اتفاقات بد و ناامنی از ما بهترون مصادف میا ی دن ی اول اقامتم توروز

یو کرده و روزنامه ها و رادی بابت ابراز نگرانین هم از ایان که سازمان هواز یکننده . طور
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 اخبار رو منعکس کردن. علوهین مشترک هم ا ی بروج های و حتیر ی تصو یو برنامه ها

 از ما بهترونیا ی با دن ی که به هر نحویی منافع انسان ها ی، زیاه گ ی گذارهایهبر اون سرما

ین شدم اما اولی کردن. قبل به صورت گذرا از اخبارشون مطلع میددر ارتباط هستن رو تهد

 کنم اونا واقعا قدرتمند هستن .یباره که حس م

 ، تک و توک ی و تجاریغاتی تبل ی شدن شرکت هایاد و ز ی اقتصادیت منحصر شدن فعالبا

 موضوعین حال کنترل این. با اید لو رفتن رو شنیستم، س ی که تویی ها ی شه اخبار دزدیم

ی اقتصاد اطلعات خاص ی که درباره ین. با ایابیه و بازاریغات دست صنعت تبل یتماماا تو

 بوده؟!ی چی سقوط مارک آنیل کنم که دلیندارم اما کم کم درک م

 قبل ازیتی سیت اسپرایده رو منتشر کرده که نشون میتی سیت از اسپرای عکسیگه دخبر

یعت نقش و طبیز ر ی جن نما ی شهر مدرن، چجور بوده! مجسمه هایه شدن به یلتبد

ییمال  ی جن نما ی معلق و نور ها ی پل هایغاتی، تبل ی خودش رو به بنرا ی صحرا، جایخولیای

 نظم داده.یب

 ازیشتر بی وجود داره و با سرعتیبی ج ی هایینه آید از ما بهترون هم جو خریا ی دن ی توحتی

 خودشون رو ی هر روز جایبی، ج ی هایینه آیوفته، انسان ها داره اتفاق میا ی دن یاو چه که تو

 سازنده شون ، ی و اخبار صعود و افول شرکت هایدن م ی تر و کارا تریشرفته پ یبه مدل ها

.یتیه سیت مردم اسپراروتین و یسرگرم

 غذا خوردن ندارم. نور سرد و ی برایی مثل قبل، اشتهای و از طرفیگذرونم رو م ی بدشب

 نقشیچ جن نما ساده و حوصله سر ببر هستن و هیل. وسایاد از منافذ به داخل می رنگیسرب

یگه، د ی شهر و خونه ها ی طوره و بشه توین ایلیا ا ی خونه ید ندارن. البته شا یو نگار

د.ی د ی بهتریوندکوراس
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 هستن.یه پا ی فرهنگ لغات و کتابایشترشون اتاقه که ب ی توی خلوت یکتابخونه 

 خونم کهی می علم ی که کتابای ندارم و هر از گاهی علوم انسان ی به خوندن کتابا ی اعلقه

 .یست شه به نجوم و زیالبته محدود م

 بهین که بعد از ای از بابت صحت مطالب ی راحت تریال از ما بهترون، خیا ی به دنیدنم رسبا

 کهیی مختلف، به ساختمون ها ی تونم از راه های شه، دارم. علوه بر اون میکتاب اضافه م

 کنم.یدا پی هاش، اسمشون رو آورده، دسترسیادداشت  ی تویا،آن

 باهاشون آشنایشتر کنم و بیدا که اسمشون آورده شده رو پی موجوداتید ، بایست نیچیده پاصل

شم .

 رسه.ی تند به مشام م ی یه جور ادویه و ی ماه ی بویه شبیی دو بعد از نصفه شبه و بوساعت

. اطلعاتیثه خشاین مشکل باشه، همیلی خیتونه بهش میدن هدف، که رسین دارم که آخریقین

یث، خشا ی به اندازه  ی موجودیچ حال ، هین درباره اش وجود نداره، با ا یبه درد بخور

 داره.یث به خشایاد ی زیه کتاب بستگین رو رقم نزده و تموم شدن ایا آنیرتقد

 ویش سازمان مخف ی و کارایست نی مثبتیت شخصیث، که خشاینه که کامل واضحه، اچیز ی

 مبهم و مرموزه.یان،بعضا خود سازمان هواز

 ی انجام بدم. من تویسکی تونم ری و علوه بر اون نمیه من از جهت اطلعات نظامکمبودا ی

یان، سازمان هواز ی مامور، تویه  ی مهارت هاین تری. عمومیدم آموزش ند ی اینه زمیچه

 قابل ی مطالعه یچ باره هین که البته من در ایه سر ی هایات انجام عملیی و توانایجاسوس

 نداشتم .یتوجه
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 ساده هستم که آخر هفتهیبالیست والیه شم. من فقط ی میره و به خودم خیستم ای میینه آجلو ی

 گذروندم.ی می شناسیست ز ی رو به خوندن کتابایاد یها، مدت ز

 بروج ی تویان، موفق سازمان هواز ی هایات از عملی، که به صورت عموم ی کارنامه اتو ی

 جالب توجه وجود داره :یات مشترک منتشر شده، چند تا عمل یها

یت به کمک گاورنر و سازمان امنینی زمیر زیان خاک ز ی امور اقتصادیس رئیر ی_دستگ

.یان زیاهگ

 دریاد ی اطلعات زیش مکانیت موقع ی که درباره یانه آبزی نظام ی نر، تنها مدرسه گاور

 آموزش، تنها مدرسهیفیت. از نظر کیره پذی نژاد خودش رو میروها ی و فقط نیستدسترس ن

 ی و افسرانش، قبل از تموم شدن دوره یکنه از خودش منتشر نمی که اطلعات کافیها

 مختلف شرکت کنن . ی هایات عمل ی توی رو دارن که به راحتین ایی شون، توانایآموزش

 اون ها محدود به آبی دونم که زندگی ندارم، فقط میان نژاد آبز ی درباره ی کافاطلعات

 نژاد ی کنه و اطلعاتش رو از همه ی منافع نژاد خودش کار م ی برایما. گاورنر، مستقیستن

 نژاد خودش پاسخگوئه.ین فقط به مسئولیت کنه و در نهای م یها جمع آور

ین حساس تریشه نژاد همی، و معقول باشیده خواه، و فهم ی کنه که چقدر آزادی نمفرقی

یچ که هینه شه ای مین که خود به خود بهم تلقیز ی. چیانته تو از اطرافیک تفک یملک برا

 موجودات نشده .یی خواهیاده و زی سلطه طلب ی و بهانه یچه نژاد، باز ی به اندازه یزچ

یا ی و چهار ساعت از اومدنم به دنیست بیبا که تقرین آوردن ایاد صبحه و با به یش شساعت

 شدم.یدار گذره، از خواب بیاز ما بهترون م
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 مشترک ی بروج ها ی یله بر خط که امواجشون رو به وس ی هایو راد ی یله رو به وساخبار

 دم.ی کنن، گوش میارسال م

ین و ایست شه، به گوشم آشنا نی که ازشون اسم برده میی کدوم از شرکت ها و گروه هاهیچ

 است.یبه غریا ی دنیه  ی بودن تو ی از لذت هایکیفقط 

 مربوط بهیی کشف دفتر جاسوس ی تونم درکش کنم درباره ی م ی که تا حد ی خبرتنها

یی زمیر ز ی از شهرک هایکی  ی تویان،هواز  .یانه خاکزین

 اعلم کرد:یان خاک زیتی از منابع امنیکی

ینی زمیر را در شهرک زیان مربوط به هوازی ساختمان جاسوسیک ینی زمیر ز ی هانیرو

 کردند.یر کشف و تسخیان،خاک ز

 مقر، ضبط وین اطلعات کشف شده در ا ی اعلم کرد که همه یان منبع مرتبط با خاک زاین

یرو را رصد و آن ها را به ن ی خاک زیتی امنیروها ی نیت مقر موقعین شده است . ایفتوق

 کرد.ی مخابره م ی هواز یها

 ازیما مستق ی، خبر صحت داشته باشه، چون حداقل سازمان مرکزین دونم ای مید بعالبته

 کرد.ی کسب اطلعات استفاده م ی برا ی نژاد خاک زیرو ین

 دربارهی در حال ساخته که من اطلعاتید جد ی از اخبار، مربوط به سل ح هایاد ی زبخش

 دارن. ی از ما بهترون، نقش جدیا ی دن ی هایر ی درگید موج جد یشون ندارم، اما مطمئنا تو
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 ی هاید و تهدیر ی مربوط به تعصبات، درگی، از اخبار عمومیاد ی حجم زیبی، طرز عجبه

 مردمه.ینب

 وابسته به انسان ها رو منتشر کرده. هنوز مشخصیان از خاک زیستی ، ل ی خبر گزاریه

 بخشی، ها دخالت دارن؛ چون از طرفیر ی درگین ا ینشده که چه تعداد از انسان ها تو

 ی فانتزیلی رو خیزیک متافیا ی اعتقاد ندارن و دنیعه من، به ماوراء طبیا ی از مردم دنیاد یز

 از ما بهترون، محتاطانه رفت و آمدیا ی دن ی تویگه و از طرف دنن دویو دور از عقل م

دارن.

. منم به واسطهیست من نیا ی از دنیر پذیر گذار و تاثیر از ما بهترون، آنچنان تاثیا ی دنالبته

 که بخواد نسبت به ی شهروند عادیه  ی کردم. و گرنه برایدا ماجراها سوق پین مادرم به ا ی

 رکود و صعود ویر ی، آدم ها، جنگ و درگیدن رنج کش ی صدایدن تفاوت باشه، شنیاخبار ب

 پر سر ویا ی به موازات دنیایی دن ی داره که تویتی شده ، چه اهمین ، روتسیاسی یدا یتهد

 خودش،چه خبره ؟ یصدا

 اخبارین انتشار ای کنم داره من رو به منبع اصلی که به صورت پراکنده دنبال ماخبار ی

 گه.ی م ی زیاه شدن نقاط مختلف گیه که از تجز ی کنه. خبری میکنزد

 داشته و عمل رقابت روی بازتابین ، همچ ی زیاه نژاد گ ی شدن ثروت به محدوده محدود

لوس کرده .

 ی سازمان مرکزین از ماموریکی سفر  ی منتشر شده درباره یروز دین که هم ی ایگه دخبر

 ماموریک  ی و اعلم شده ی سفر رسمین اولین. ایاهزیانه گی ی به مناطق مرکزیان،هواز

.یاد به حساب م یسازمان مرکز
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 ی کنم. توی موهام حس م ی رو، روی هستم که راه رفتن عنکبوتیی درست کردن چامشغول

 روینی که چندشم بشه و بخوام سین از ایشتر ده اما بی بهم دست مینظر اول، نفرت خاص

 من تا چه حد متفاوت ی و روزمره ی کنم که زندگی فکر مین مغزش بکوبم، به ا یمحکم تو

 باشم.یا موجودات دنین تریت هوی از بیکی ید لحظه، من شاین ا ی شده. تویب و غریبو عج

 ازیا ی اومدن به دن ی برایش ورزم. اگر مثل ده سال پی به خود نسبت به خودم ترحم مخود

 شکلین تر ی رو به بدوی شدم که زندگی وارد میایی گرفتم، به دنی میمما بهترون تصم

یی داشتم. کم شانس ی نقاط مختلف و جامعه اش، هراس کمتریدن د ی بره و برای میشممکن پ

 از ما بهترون اومدم.یا ی اوج التهاب به دن ی که درست توینهمن ا

 ی خونده بودم که مطالعه یی دم. جای به خرج نمیت حساسیاد کنم و زی رو ول ماخبار

 کنم که چرای کنه اما درک نمی میختگی انسان رو دچار جنون و از هم گسیخ،صرف تار

 ده.ی حس بهم دست مینموقع خوندن اخبار هم هم

یلش دلیدم شایا یوستن پیخ لحظه به تارین ا ی که تویه اتفاقات ی مطالعه یش اخبار هم بخشخب

 گذشت زمانه. ی ظاهر کنش ها، تو یتکرار و بقا

 کنه.ی نداشتم، گذشت زمان داره بدبوران رو بهم ثابت م ی بدبوران اعتقادین به امن

 جداشدن ی برایان از هوازی خوره مربوط به درخواست گروهی که به گوشم م ی خبرآخرین

 ست.یگه و مهاجرت به مناطق دیاناز نژاد هواز

یجاد رو ایاد ی زیت موجودات، محدودین ا ی نژاد، براین ایدن کشیدک بودن و  ی هوازصرف

 افراده.ین ای بهبود زندگ ی برایکرده و مهاجرت، شانس

 داشته باشه،یقت حقیدم، دلچسبم بهش رسی سال زندگیجده ه ی که من توی دورانین ااگر

 شه. فکر کنم اون زمان، انتشار کتاب مادرم،ی م ی سازمان مرکزیر دامن گ ی به زود ینابود
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 خود به خود تمام ی، شدن سازمان مرکزیده چرا که با از هم پاشیاست، کار دنین تری معنیب

 شه.ی ماشاسرار هم کم کم ف

 شنوم.ی مثل کولر رو از راهرو ها می راه افتادن دستگاهصدا ی

 کنم که چقدر لذت بخشه، اگر دوباره با اون پسر رو به رو شم.ی خودم فکر مبا

 آزار داره. طرز حرف زدنش باعث شده که به صداقتشی انسان گونه و بیی چشم هااون

 کنه که موجود باهوش وی مین حس رو به من تلقین کنم. لبخند زدنش خود به خود ایدا پیمانا

 آزارش بدمی کاراش، کم ی توی کردنش و پرسه زدن و فضولیچ با سوال پیاد. بدم نمیرکیهز

 کنم.یش عصبانیو کم

 کنم ابروهامو بکشم و لبامو غنچه کنم، دوستی که سعین از ایشتر. بیستم ای میینه آجلو ی

دارم با اعتماد به نفس به نظر برسم.

 ی معمول نگاه هاید، شه فهمی که اعتماد به نفس بال دارن، از نگاه و حالت بدنشون مآدمایی

 دارن. ی تری و طولنیممستق

 ی توی و ارغوانی و سرب ی خاکستر ی شم. رشته های میره خیینه آ ی چشمام، تو ی یه قرنبه

 رو شکل دادن.یدم شدن و کالبد جدیدههم تن

 مدت بود.ی طولنی افسردگیه افتم که حاصل ی مادرم م ی افتاده و تار شده  ی چشم هایاد به

 ساقطش کرد،ی از زندگیت شده بود و در نهایره که بهش چینی سنگ ی آوردن غصه یادبا به 

 شکل ممکنین تریز آمیر که باهاشون در ارتباط بود رو به تحقیدوست دارم تمام موجودات

بکشم.
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 راکت وجود داره که تاریه دسته شبیه کمد اول  ی رم. توی اتاق م ی گوشه  ی سراغ کمد هابه

 ی برایاز تونم درک کنم که مواد مورد نی. هنوز نمیرمش گی دست م یعنکبوت بسته. تو

 دسته راکت فوق العاده بهیه تونم بگم ی کنن. می میه جن نما رو از کجا تهیل وساینساخت ا

یوفتی و با چکش به جونش بیش بکوبیوار د ی اگر تویدرد بخور و خوش ساخته که حت

 بکوبم.یوار رو به دیخ میه تونم باهاش ی می افته. حتی نمیاتفاق

.یبینم رو میباله شرت بلند که مخصوص والی تیه توپ زرد و بنفش و یه جز دسته راکت، به

ی که روش نوشته رو نمی پنجه. اسم ی شماره یکن و قرمز داره و مربوط به بازیدرنگ سف

 آر" ی ای ب یتونم بخونم. "اچ آر ا

. باید شه دی و دستکش چرم رو میندار دامن چیه لباس خواب و یه مانتو، یه  ی کمد بعدتو ی

 بوده ی ایگه هر مرد دیا یلیا ا ی که مورد علقه یشه می لباسا مربوط به زنین که اینتجسم ا

 شم.ی میزار که بهشون دست بزنم بیناز ا

 و ندار هستم ؟یز چی بیز قدر رقت انگین کنم که چرا من ای خودم فکر مبا

 جفت کفش مونده کهیه و روپوش کهنه اسکن شده و یده چروکیرهن فقط چند تا پیلم وسااز

.یاد به کارم نمیگهد

ی جنیچ شه و هی شخص میی سطح زندگ ی جور تفاخر و نشون دهنده یه یدن پوشلباس

 لباس خوب به تنیه دونه که تمام ابزارآلت لزم رو به کار ببره تا یخودش رو موظف نم

کنه.

 جالب درست کنم.یز چیه که دارم، یی بتونم با لباساشاید
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ی گشاد تر از زمانیلی داره. خ ی و خاکسترید دارم. رنگ سفی بر میلم وساین رو از بپیرهنی

ین اتو ایه کاش  ی ذارمش. ای تخت م ی کردم. روی ازش استفاده می واقعیا ی دن یشده که تو

 کار روین ایگه است. چند بار دیده فای کشم. متاسفانه بی میراهن پ یجا بود. با دست رو

 تونم حرارت دستم رو کنترل کنم و به لباس منتقلشی کنم که می کنم. احساس میتکرار م

یی تواناین اولین. ایاد کار لباس صاف تر از قبل به نظر مینکنم. با ا  کهیه خارق العاده ای

کشف کردم.

یه شبیز ی چیشم میره که با دقت بهش خی خارج شده و وقت ی از حالت تار و پودیراهن پبافت

 نازک.یه فوم گل سازیه. یهفوم گل ساز

 کنم که چهره امی فکر مین به ایینه آ ی کنم. توی جمع می لباس رو کمینا ی. آستمیپوشمش

ی تر به نظر میت که با کوتاه کردن موهام، با شخصین. مخصوصا ایستاونقدر ها هم بد ن

رسم.

 . تا دور دست هاید شه دی رو می رنگ ی خاکستریف رم. فقط نور ضعی طرف پنجره مبه

.یز چیچ. هیست نیز ی چیچه

 ندارم .یم مکانیت موقع ی درباره اطلعی

 که دچاری دارم. مثل آدمید د ی و تاریجه شم. احساس سرگی میدار ب ی، خواب بدیدن دبا

یه ید. شای موجود وحشیه مار و یه. یدم مار دیه خوابم  ی واقعا توی شده باشه. ولیدگیمارگز

.ی وحشیمونم

 که اونا به طرفمون اومدن.یم در حال خوردن شام بودیا، و آنمن
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 برخورد کرد و با ما غذای با مهربونیا. مخصوصا از مار، اما آنیدم ترسی ازشون ممن

 با ما نداشتن. ی کاریچخوردن. اونا فقط گرسنه بودن. ه

ی رو مرتب میرهنم کشم و پی به صورتم می پرم. دستی شنوم . از جا می در رو مصدا ی

 گه: صنا خانوم!ی از اون طرف در مییکنم. صدا

 زنم.ی م ی اون پسر جوون لبخندیدن کنم. با دی باز می رو به آرومدر

! البته اگه صبح باشه.یر_سلم! صبح بخ

 گه:«الن حدود دوازده شبه.»ی و میخنده ماون

 طور بهمین وقت ساعت خوابم ایچ شه، من تا الن خواب بودم. هی:« باورم نمیگم تعجب مبا

ید؟» داشت ی با من کاریم، بود. بگذریختهنر

 بسته برات اومده .»یه گه: «ی ماون

ی؟ من؟ از طرف ک ی_برا

 .یث_خشا

یث؟ بگم. چرا خشای چیدونم تعجب نماز

 ؟یث_چرا خشا

.یزه ری ندونستن به هم م ی اش رو به نشونه چهره
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یچ هیلیا جا به جز این تونم اسمتو بدونم ؟ من ای گم: می کنم و موقع گرفتن بسته می متشکر

 شناسم.ی رو نم یموجود

 زنن.ی روبر هم صدام میا_اسمم رابره. ربر، 

.یدم رو نشنی اسمین_تا حال همچ

 شجاع و دلوره.ی آر. به معن ی آر ای ب ی اچ آر ایشه. میاییه_به زبان بوسن

 خوش شانسم که پسریلی با شما خوشبختم. فکر کنم خیی گم:« از آشنای زنم و می ملبخند ی

.»یدم جا دین مثل شما رو ایخوش اخلق

 حرف رو بهش نزده.ین تا به حال ا ی شه. ظاهرا موجودی عوض می چهره اش کمرنگ

 شه.ی میم کنه و زود جیتشکر م

 کشه. با فکری طول نمیاد زیجان هین شم. البته ای میره به بسته خیجان بندم و با هی رو مدر

ینی دچار شک و بدبی من فرستاده باشه، کم ی برایز ی ممکنه چه چیث که خشاینکردن به ا

 شم.یم

 هستن که ی هواز ی. اونا اجنه ینم بی رو میمی قدیه عکس دسته جمعیه کنم. ی رو باز مبسته

 دخترها بزک کرده است و که ی. چهره یدنه هم قابل دیگه د ی از نژاد ها ی اجنه اینشونما ب

 اونا، ی و جذابه. لباسایکدست یبا پسر ها تقر ی هستن. مدل مو هایبا هم زیشبعضا بدون آرا

ی شه که بعضی می خوش طرح ی و شامل کلهایه به نارنجیل مایبا که تقرخاصیهلباس فرم 

 عکس به سر دارن .ین ا یهاشون، تو

 عکس برم ی شم. دوست دارم توی غرق در شعف میا، آنیدن جست و جو به محض دی کمبا

و در آغوش بکشمش.
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یدگی داره و کشیبایی. چشماش برق زیستاده ا ی به لب داره و با خجالت، گوشه ایبایی زلبخند

 رو چند برابر کرده.یتشصورت و دستاش، جذاب

 . صدفید شه دی بزرگ رو میچ صدف مارپیه ذارم. به جز عکس، ی میز م ی رو روعکس

 .ید شه شنی شکل خودش میباترین رو در زیا امواج در ی. صدایرم گیرو کنار گوشم م

 شه حس کرد.ی رو هم میویی راد یعلوه بر اون فرکانس ها

 ندازم.ی رو به گردن مصدف

 و رمزش همیاست آنیی کارت که مربوط به حساب بانکیه تا کارت تاروت و بعدش چند

کنارش گذاشته شده.

 ازدواج ی حلقه یه رنگه. درست شب ی نقره ا ی حلقه یه ینم، بی بسته م ی که تویز ی چآخرین

 ی اسکن شده ی، واقع ی نمونه یدم، شایا یه، واقع ی نمونه  ی حلقه اسکن شده ین. احتمال ایاآن

 روش حک شده.یا، تر و خوش نقش تره و اسم آنیف حلقه به مراتب ظرین حلقه است. اینا

 .یندازم انگشت وسط دست راستم م ی رو روحلقه

 دوست نداره بهیدم نداشته. شا ی بدیت نیث خشاید گم شای رم و با خودم می فکر فرو مبه

 بوده و به دردیا متعلق به آنیل وساین کنه. به هر حال ا ی مهریدختر افسر وفادارش ب

یداش پید باشم. باین نسبت بهش خوشب ی امانت دارین تونم به خاطر ای خورده. نمی نمیثخشا

 هنوز زنده است؟ چطوریث کرده. اصل خشا ی رو وارد چه نقشه اآنیاکنم و بفهمم که 

 نود داره.یا به هشتاد یک نزدی اگر هنوز زنده باشه، سنیثممکنه؟ خشا
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 که ی خبریعنی شه. ی منتشر نم ی خبریچ و گروهش هیث که از خشاینه ای اصلمشکل

 هست که فوت اعضا و ورودی مخفینقدر سازمان این رو نشون بده. ایتشوناوضاع و فعال

 نکنه . ی رو رسانه اید جد یاعضا

 ازش برسم. به هریشتر ی به اطلعات بید چه مرده و چه زنده، من بایث هر حال خشابه

 که شده.یمتیق

 .یکنم رو مرور ماخبار

 ی قطار ها ی توی ناامنیجاد رو به خودش اختصاص داده مربوط به ایاد ی زیترا ی که تخبر ی

ییهوا  .یه خاک زیروها ی محافظه کار و ن ی توسط انسان هایان زیاه گی

 بهی اصلیان فکر نکنم جری منتشر شده ول ی به صورت پراکنده اخباریاتش جزئ ی درباره

ینان بودن هم اطمی چه موجوداتی که عوامل اصلین ا ی روشن شه. هنوز درباره  ی زودینا

 کنه چقدر سرعت تبادلی نمی باشه. فرق ی ظاهر سازیتونه ندارن. به هر حال میکاف

 ی اندازه ، دست رسانه برایه به یشه تر، همیفیت با کارتباطی یل باشه و وسایشتراطلعات ب

سانسور بازه.

یم، ری میش پیم طور که دارین کنم که ای شم. با خودم فکر می بعد از اتاق خارج مساعتی

ین خودم از اید موندن داده. با ی برایی کنه و فقط بهم جای نمی کمکیچ به من هیلیااحتمال ا

 ذارم. فکری میراهنم پیب ج ی رو توی که به کجا اومدم. کارت بانکینممحدوده خارج شم و بب

 داشته باشه.ی ساختمون در خروجیننکنم ا

 شدن دارم. چرا ازش استفاده نکنم؟یم جیت. من الن قابلیرم بگیم تصمباید
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 بهیا دنین ای دونم، اما وقتی از ما بهترون رو نمیا ی دنیا ی و جغرافی مکانیت که موقعدرسته

یا ی جغرافیت خودمه، فکر نکنم آن چنان هم دست و بالم بسته باشه. من موقعیا یموازات دن

 کنم.ی خودمو که درک میا یدن

 و افراد مناسبیت به موقعی شدن امکان دسترسیم به کجا برم؟ علوه بر اون صرف جباید

.یم کنی میسک رین ا ی یمه رو هم ضمی کنه. ناامنیرو برام فراهم نم

 امتحانش کنم. رنگ منید رو دارم؟ بای اجتماعیت امکان فعالیا دارم و آیتی چجور هومن

ینه ام. تنها مشکلم ایگانه بیه که من ید شه فهمی نمی راحتین و به ایانه به هوازیل متمایشترب

 مشکل رو برطرفین تونه ای موقتا مین، کوتاهه و فاصله گرفتن از سطح زمیاد یکه قدم ز

.یاد بیش. که خب فکر نکنم پیوفتم بیر گیت جمعیه ین که ممکنه بی وقتمکنه، اون

 دارم.ی باره اطلعات کمین در ای شاپوره. ول ی همون گندیت فعالین اول ی خودم برا ی ایده

 شم که من رو ی وارد آموزشگاه ساده اید زود لو برم. بایلی بر اون، اون جا ممکنه خعلوه

یی که کارت شناساینه مرتبط کنه. مشکل ایستم با س یبه هر نحو  من رو زود بهیت من، هوی

 .یشناسونه میستمس

 ی که تویتی سیت از اسپرایی شروع، نما ی حرکت کنم. براید. بایست نیز هر حال توقف جابه

.یره گی صورت میاد و با سرعت زی ناگهانیلی شدن خیم. جیرم گی رو در نظر میدماخبار د

ین حس رو تلقین شه، بهم خود به خود ای که بهم وارد می و شوکیده که بهم دست میاحساس

یتونه نمیشه همراهه و کاربردش همیی بالیسک با رییش، کارا ی با همه دن شیم کنه که جیم

خوب باشه.
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 ی تابلویه پل ظاهر شدم که پشت سرم یه  ی شنوم. روی رو از پشت سرم می فحشصدا ی

 و لوکسه .یی حمل مواد غذا ی برای پل احتمال راهین. ایلوردهب

یه حرفه ا ی که در حال غرق شدنه و پرتره ید دیشه رو می دختر جوون ی تابلو، چهره رو ی

ین نوشته شده. ایز ی چیستم که من بهش مسلط نی با زبونیرش ازش گرفته شده. زیجالب

.یده به شدت آزارم میگانگیب

 و زرد وی نارنج ی با نور هایکی، تار ی وجود داره و شهر تویاد ی ز ی پل نور هااطراف

 فاصله،ین شه از همی رو میاد ی ز ی رقصه. کاباره ها و قمارخونه ها و تئاتر هایبنفش، م

 داد .یص تابلو هاشون تشخ یبه واسطه 

ین که ایاد ی زیغات که با وجود تبلینه که برام جالبه، ایز ی رسه. چی میبی سراشیه به مسیر

 و موزون هستن ویبا زیلی خیغات شهر خراب نشده. تبل یاطراف وجود داره، اصل چهره 

 دن .ی انجام می تخصصیلی رسن و کارشون رو خی به نظر نمیاضاف

 رسم.ی م ی ایره فروشگاه زنجیه به یام میین که پایبی سراشاز

ین تفاوت هستن و ای کنن، کامل نسبت به من بی فروشگاه حرکت م ی هوا توی که ب ی ااجنه

 .ید شنی شه به راحتی بتهوون رو م ی هایک موز ی کنه. صدای راحت م ی رو تا حدودیالمخ

 دمی کار رو انجام مین زود اینقدر شم. ای مغازه میه گم شم، وارد یت جمعین که بین از اقبل

 و هواش به مراتب گرمیده می خوب ی شدم. مغازه بو ی فهمم که وارد چه مغازه ای نمیکه حت

یی موس ی. صدایرونهتر از ب  شناسم و احساسی. آهنگسازش رو نمید شه شنی رو میمی ملیق

ی استفاده میشون عموم ی مکانا ی رو تو ی ایقی موسین که همچی تمدنین به انسبت کنم که یم

کنن، به شدت عقب مونده هستم.
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 به انسان ها هستن .یه ندازم. مانکن ها شبی که به تن مانکن هاست میی به روپوش هانگاهی

 گه با نشون دادن ظرافت بدن انسان، اون رو به هبوطی بهم می تفاوت که حسینبا ا

ین دونم چجور ممکنه همچی و نمیبه برام عجیلی نداشتم. خی حسینکشوندن. تا حال همچ

 شدی اروپا درست م ی که تویه انسان ی من مثل باغ وحش ها ی براوضوع مین. ایوفته بیاتفاق

یستن قفس ن ی تویگه تن ها دین ذاشتن . البته ای میش رو توش به نمایقایی آفر ی هایو بوم

 محو کردنیی که موجوداتش توانایا دنین ا ی ذارن که توی میش از انسان رو به نمایکلیاما ه

 و رذله.آمیز بدنشون رو دارن ، حقارت  یاجزا

 که مردم ازیی لباس هاین ا ی یشه که رینه به خاطر ایشتر بید تونم حدس بزنم. شای مدلیلشم

ی ی کنن، دنیما بهترون دارن استفاده م  ما آدم هاست .یا

. تعجبید شه به وضو ح دی دستش رو م ی که رگ هایه. پسر جوونیوفته به فروشنده منگاهم

 باشه .ید ی و تقلی ساختگیش جور نمایه ینم اید کنم که مگه اونا هم رگ دارن؟ شایم

یدن که از دینه بی می داره. وقتیفی و نگاه کثیزونه آویاد ی ز ی حلقه هاینیش گوش و باز

 اما چند قدمینم جا بد بین نسبت به ایاد من زید زنه. البته شای م یمغازه اش جا خوردم، لبخند

 از اون مانکن هایکی که ممکن بود با  ی لحظه ا ی درست توی، رم. از خوش شانسیعقب م

 بشم.یم که بهتره جیارم میاد به ،برخورد کنم

 شم.ی ظاهر میلیا انتشارات ا ی راهرو ی توبلفاصله

 ده. من از چشمی. احساس حقارت بهم دست میوفتم مین زم ی دم و روی از دست متعادلمو

.یفم موجود کثیه یا، دنین مردم ا یهمه 
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 ی شم که رابر از انتهای رم. قبل از ورود به اتاق، متوجه می خوران به طرف اتاقم متلوتلو

ی م ی من چه فکر ی کنم که درباره ی فکر نمین به ای شده. حتیرهسالن، با تعجب به من خ

 خزم.یکنه، بلفاصله به اتاق م

یت که از اسپرا ی خبرین کنم. آخری ، دوباره اخبار رو مرور میز م ی رو ی یینه کمک آبا

یتی امنید رو به خاطر تهدیتی سیت اسپرا ی هایستگاه از ایکی ده که ی نشون مینم، بی میتیس

 کردن.یهتخل

ی حمل و نقل عمومیل هنوز وسایم، که چرا با وجود قدرت جیاد میش سوال برام پین ادوباره

 حد وجود دارن.ینتا ا

 قدرت استفاده کنن.ین باشن که نتونن از ا ی فکر نکنم اجنه ادیگه

 کنم.ی نمیدا پیتی سیت اسپرا ی درباره ی قابل توجهخبر

 احساس بهم دست داد و سردردین شدن ایم بعد از دو بار جیقا دارم، دقید ی ضعف شداحساس

 هم دارم.یجهو سرگ

 .یاد کنم قراره بارون بی و حس میروزه تر از دیره تهوا

 بند وی ب ی خنده ها ی شناسم. صدای که مردمش رو نمیبی شهر غر ی کنم، توی محرکت

 شنوم.ی رو م یبار
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یی و ی خونه هااز  رویف کث ی گذرم. گربه های نشدن میز بزرگ که مدت هاست تمیلی

 فاضلب ی که از لوله هاینم بی رو می سبز رنگ ی. اجنه ینم بی آب م ی ها یاطراف جو

.یان میرونب

یخته و بهم ریف. کثیست من نیی مهد کودک زمان کودکین رسم. اما ای مهد کودک میه به

است.

 شن.ی ندارن، تلو تلو خوران از مهد کودک دور می متعادلیت تا جن که وضعچند

 کنم .ی محرکت

 شه.ی محو میز برسم همه چیا که به آنین زنه. قبل از ای تنه میا به آنی جوونپسر

 کنم.ی ، حرکت میچرخه به کدوم جهت مین که بدونم زمین ابدون

 ی آزار دهنده ا ی گذرم. اکثرا انسان هستن و چهره های کنار بساط رمال ها و جادوگر ها ماز

 .یام میرون بیفشون کث ی هاین زمیردارن. از ز

یه که در حال گرینم بی تختش م ی رو رویا ده. آنی ساس م ی که بویام میرون بی کمد لباساز

کردنه .

 شه.ی که بهش برسم محو مین بار هم قبل از ااین

 هستنی هستم. تخت ها خالی بدون خروجی اتاق ی خوابگاهه. تویه ینم، بی که میز ی چآخرین

یده دیه به توالت فرنگیه که شبیب و غریب جسم عجیه افسر، کنار یه  ی تا شده  یو لباس ها

 .یارم نمیاد. اما به یدم رو قبل دین به ایه شبیز ی شه. مطمئنم چیم
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 از ما بهترون به منیا ی دنید کنم که شای شم. با خودم فکر می میدار سردرد از خواب ببا

 شم.ینساخته دارم کم کم تلف م

 شدم.یدار در از خواب ب ی شنوم که محکم تر شده. احتمال به خاطر صدای در رو مصدا ی

 تو.»یا گم:« بی بلند شدن هم ندارم. م ی حوصله یحت

 ی؟» رفته بودیی: «تو جایگه. میلیاست ااون

 دم.ی تکون میید تا ی به نشونه سر ی

 بهت نسازه و ی، جا اومدین که تازه به این کار، به خاطر این ممکنه ای دونی گه:« می مایلیا

ی؟» شیمارب

 ی کارید جا بمونم. باین تونم تا آخر عمرم ای دونستم. علوه بر اون نمی مید_من از کجا با

انجام بدم.

یث شلوغ ملتهب هستن، صبر کن تا خشا ی روزا تمام شهراین گه:« عجله نکن، ای مایلیا

.»ینن شی رو کنه. اونا ساکت نمیشترخودش رو ب

 دم.ی نمیتی حرفاش اهمبه

یازت مورد نیل خودت سفارش غذا و وسا ی برای تونی بروج ها میق گه:« از طری مایلیا

 ممکن به شهر نرو.» ی پس تا جا یرو بد

 شه.ی میم بلفاصله جو
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 فواره بودیه به یه توالت نبوده، شبیه در واقع یدم که دیز ی. چیارم میاد رو به یدم که دخوابی

 رو روش امضا کرده بودن.یکه اسم

 کهیزیه چیه کنم. اون یدا پیشو واقع ی بتونم نمونه هاید طر ح ساده ازش بکشم، شایه بتونم اگه

.ینم خواب بب ی تویهویی رو یز ی چین همچیست. ممکن نیدمشوجود داره و مطمئنم که د

 کنم چرا متوجه گذشت زمانی ده. تعجب می رو نشون م ی گرد، بعد از ظهر ابرساعت

 جدا شدم ویم قبلیا ی دن ی و بند هاید کرده. از قییر کنم مفهوم زمان برام تغی. حس میستمن

 خوابی غذا و حتین مثل رفت و آمد، بهداشت، تامیی که وقتم رو به کارایست نیاز ین

اختصاص بدم.

ی میز م ی کنم. کاغذ رو رویداش دونم بتونم پی مید که از فواره انجام دادم، بع ی ای طراحبا

 کنم.یذارم و دوباره اخبار رو مرور م

ی به نظر م ی موجود قابل اعتمادی که داره ول ی کنم. با وجود اسم مسخره ای رابر فکر مبه

ی باشه. از طرفی تونه برام دوست خوبی تر شم. میمی باهاش صمی بهتر باشه کمیدرسه. شا

 مثل اون رو از دست ی گه، احمقانه است که موجودی وجودم م ی تویمنم دوستش دارم. حس

 نشده باشه .ی نداشته باشم و موندنم قطعیی آشناید جدیا ی دنین اگر هنوز به ایبدم. حت

. فقطید رسی به نظر می دانشگاه داره. اونم پسر خوب ی تویم به همکلسیاد ی شباهت زاون

 اون رو زود تر ی تریب تر و نجیبا بعضا ز ی بود که رقابت نابرابر بود و دخترهاینمشکل ا

 منم مرام خودم رو دارم وی منم باز بود ول یاز من به رفاقت گرفته بودن. گرچه راه برا

 به آدما ندارم.یاد ی که اعتماد زین گرده به ای بر میشترشم شم. بی نمیی هاوه گرینوارد همچ

 ویان زیاه گین ب ی به رفت و آمد هایان هواز ی اعتراض سازمان مرکز ی اخبار درباره تو ی

ی داره خود به خود ضعف ی، سازمان مرکزیز اعتراض رقت انگینانسان ها نوشته. به نظرم ا

.یه دلگرم ی یه برام ماین ده و خب ای شده رو بروز میرهکه بهشون چ
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.ینه تا چه حد نسبت به انسان ها بدبیان ده که سازمان هوازی نشون ماین

ی اختلفات رو دامن مین از ما بهترون هم ایا ی مشترک انسان ها و دن ی بروج های طرفاز

زنن.

 مبارز خاک ی هایرو از نیت انسان ها به داشتن روابط و حما ی علل علقه  ی ایگه د ی مقاله

 کرده.ی رو بررس یز

 با انسان ها داشته وی روابط خوبیش، از هزاران سال پ ی، مشخصه. نژاد خاک زدلیلش

 بوده ویزیک متافیا ی اطلع و استفاده و بعضا سو استفاده از دن ی انسان ها برایت اولویناول

 و توجهیت حماین ایازمند ن ی، نژاد خاک ز ی به اندازه  ی نژادیچ که هینهست. مخصوصا ا

از طرف انسان ها نبوده.

ین رو منتشر کرده. ا ی خاک ز ی هم از ملقات انسان ها و اجنه یر ی تصاوی مقاله حتاین

 سازمانی کاف ی تونه به اندازه ی هست، هم میز خودش رقت انگ ی که به نوبه یرتصاو

 نگران کنه.یان نژاد خاک ز ی یافته سازمان  ی هایت رو از بابت فعال یمرکز

 برسم. هریم شخص ی به دغدغه هایکم. بهتره یکنه سرو ته کلفه ام می اخبار بین اخوندن

.یستم نیده جاسوس آموزش دیا ی باشه من مامور مخفیچ

 انسانم، هستن.یک آشنا به چشم من که  ی از ما بهترون، پر از مدلیا ی دن ی مد، تو ی هامجله

 ازیزیک با فی پوشاک انسان ها هستن. حت ی و ساده شده یافته یل تقل ی اون ها نمونه  یهمه 

 خودش رو به کار ی هایتما بهترون مطابقت داده نشدن. انگار که قراره از ما بهترون، قابل

 کنه.یه انسان ها شبیزیک خودش رو به فیشتر هر چه باببره ت
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 وی تجمل ی دغدغه و شرم شروع شد و کم کم جنبه یه ما انسان ها، از  ی لباس، براتولید

ی مید که داره ازشون تقل ی مواردیشه که رینه به خودش گرفت. مشکل از ما بهترون ا یتجار

 دونه.یکنه رو نم

 خورم. اما صدا روی جا می شنوم. کمی اتاق رو م ی یینه مگس، با آیه مثل برخورد صدایی

 شنوم.یدوباره و دوباره م

یا، گه:« به اتاقم بی. اون مینم بی رو میلیا ا ی چند لحظه چهره  ی رم. توی میینه آ ی جلوبه

 اومدن.»یدنت د یبرا

 رسونم.ی میلیا خورم. اما بلفاصله خودم رو به دفتر ای جا مکمی

 چهل ساله باشه.ید دونم، شای. نمید شه دی رو هم م ی ایگه مرد د ی چهره یلیا، بر اعلوه

 داره و دماغشی براق و جذاب ی. چشمایده رنگ پوشیره ژاکت تیه داره و  یرنگ خاکستر

.یاد به نظرم آشنا میلی. خیکه و باریدهکش

!»ید هستین گم:« شما آری لحظه میه تو ی

 ده.ی تکون میید تا ی به نشونه  ی زنه و سری ملبخند ی

 کشتن من اومده ی براید بودم، احتمال بایده که من ازتون شنیزایی گم:« با چی تعجب مبا

 تونم باور کنمی. نمین آدما کنیا ی حداقل با شکنجه من رو مجبور به برگشت به دنیا ین،باش

 زنه.»ی و بهم لبخند میستاده جا ایندشمن مادرم ا
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 گه:ی و میاد ده. به طرفم می نشون می خنده هم خباثتش رو به خوبین خنده. البته ای مآرین

 داشته باشم. بعضا هم ی ای نبود که بخوام باهاش دشمنی خاص ی جبهه  ی وقت تویچ هیاآن

 بود.یچه بازیه سازمان، فقط  ی من و هم برا یبرا

 و دوست دارم بکشمش.یزم ری حرفش بهم مین ابا

ی ب ی طور درباره ین باعث شده ای که هر روز مورد سو قصد قرار گرفتین گم: «ای مبهش

یی تره. کثیف مثل تو شری از هر جهت، از موجوداتیا. آنی حرف بزنیا آنییطرف  روحت رویف

 زنمی طور حرف مین که الن دارم با تو این و ای انکار کنی تونی مقدار از قدرت نمیچبا ه

ی و اصل هم دوست ندارم باهات معاشرتیاد ازت خوشم نمیچ که هین گرده به ایفقط برم

داشته باشم.»

ی مبلش م ی و رویره گی چند قدم فاصله مین خورن. آری به شدت جا میلیا ای و حتآرین

 کنم اصل ناراحت شده باشه.ی فکر نمی. ولینهش

 دونمی انجام دادم و میی دونم که چه کارهای. من م ی نداریا به آنی شباهتیچ ه ی گه:« تومی

.»ی کنیادآور ی طور بهم ین نبود که ایاز ی برام افتاده. نیکه چه اتفاقات

ینه ا ی جا فقط براین که اومدم این من محترمه و ا ی برایا گه:« آنی کنه و می می مکثآرین

 در موردین که مرد، نه دوست من بود و نه دشمنم، ای وقتیاکه ازت استقبال کرده باشم. آن

 کنه. البته فکر کنم.»یالن تو هم صدق م

 اطلعی من رو بیا بشه یم بزنم که باعث شرمندگی هوا حرفی کنم. دوست ندارم بی ممکثی

 اعتماد به نفس نشون بده .یو ب

 ندازم که به فکر فرو رفته.ی میلیا به انگاهی
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 و ارزشیت اهم ی من ذره ا ی شما برایی دشمنیا ی گم: «مطمئن باش دوستی مین به آررو

 تند و ی اگر تنها سلحم، حرفای. حتیرم گی مطمئن باش انتقام مادرم رو ازت مینداره. ول

 انسانیه ی گی و به خودت م ی درسته؟ از من متنفریده، بهت دست م ی باشه. احساس بدیزمت

 طورین ده با من ای از ما بهترون اومده، چجور به خودش اجازه میا ی دنهکه تازه دو روزه ب

حرف بزنه. درسته؟

 کهی کنی نه؟ فکر می، کنی فکرو مین دم: تو هم ای ادامه میلیا گه. رو به ای نمیز ی چآرین

 ابرازین، داریشتر ی شما که امکانات ب ی باشه و بتونه جلو ی حد خود راین تا اید انسان نبایه

ی من رو جزئین تونی وقت نمیچ انسانم، هیه نه من، من  ی بودیا تو دوست آنیلیاوجود کنه. ا

!»یناز خودتون بدون

 طور نبوده.»ین گه: «هرگز ای میت با قاطعایلیا

 کردم. ی رویاده من زید کنم که شای لحظه شک میه شم. ی میره خیلیا بهت زده به ا ی الحظه

 کاخ تل ی گه:« من توی شه تا بره. رو به من می بلند مین که نظرم برگرده، آرینقبل از ا

 من رو ی اگه بخوای حتیا ی، بیدنم به دی تونی می هستم. هر وقت اراده کن590تخت، دفتر 

.»یبکش

 شه.ی میم بلفاصله جو

 شم.ی میره خیواره د ی که رو ی مرد کره ا ی شه. به تابلوی سکوت برقرار م ی الحظه

 طورین این که با آری قدر اعتماد به نفس داشته باشین کردم ای گه:« فکر نمی مایلیا

 خوب بود.»یلی. کارت خیبرخورد کن

 فهمم.ی بگم. چون منظورش رو نمی در جوابش چنمیدونم
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 تو آورده.» ی براین بسته رو آرین گه:« ای میلیا رم. ای طرف در مبه

 شم.ی و بلفاصله از اتاق خارج میرم گی رو ازش مبسته

 شنوم.ی آشپزخونه رو م ی بهم خوردن ظرفا ی راهرو صداانتها ی

 ده.ی بهم دست می رسه. حس خوبی به مشامم میه پر ادویی از غذای خوب ی گردم. بوی مبر

 شم.ی میره و با تعجب به رابر که مشغول پخت و پزه خیستم ای در آشپزخونه مجلو ی

ین؟ کنی م ی گم: شما آشپزی تعجب مبا

 گرده وی برمیه، ماکارونیدم شایا جور حبوبات یه یی در حال آبکشی طور که به سختهمین

 تنوع. ی. برایست پخت و پز هم بد نی گه: هر از گاهیم

 .یفاتیه و تشری شما کار تجمل ی کردم غذا سرو کردن، برای-من فکر م

.ی شیک شریه که غذات رو با بقی . مخصوصا وقتیه خوبیی گه: هست اما سرگرمی مرابر

.ی دست پخت من رو تحمل کنیفکر کنم بتون

 زنم.ی ملبخند ی

.ینم شی میز مپشت

 بهمیکی اومد اما اصل احساس رمانتی ازش خوشم میلی که خین. با ایم زنی هم حرف مبا

ی میک از ما بهترون از نزدیا ی دن ی انسان رو تویه باره که ین گه اولی ده. اون میدست نم

.ینهب
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ی؟ کنی طور با من رفتار مین این گم: پس به خاطر همی مبهش

 چطور ؟یقا_دق

 خوام بهتی می کنی و فکر م ی ذاری جور اجبار بهم احترام میه کنم به خاطر ی_حس م

 برسونم.یبآس

 .یاد کنم تا به حرف بی میاد داغ رو زیاز جمله پین با االبته

 ی درباره یاد. من زیستی جا راحت نین کنم که تو اصل ای گه: نه، اتفاقا من احساس ممی

 از ما ی دور از شهرای حتیم کردی که ما اغلب زندگیی دونم. جای شما آدم ها نمیزندگ

 .یابونیه بیط محیه  ی تویم هم که الن هستیتی موقعین بوده. ایبهترون

 درسته؟ی، هستیلیا_تو پسر ا

ید ی؟ گه:از کجا فهمی خوره و می جا م ی الحظه

یچ هیگه دیلیا کمد اتاق بود. علوه بر اون به جز تو و ا ی تویبال والیرهن پیه  ی_اسمت رو

 کنه،ی کنم انتشاراتتون اصل کار نمی. حس میست ساختمون نین ا ی تو یموجود زنده ا

درسته؟

 وقته که ورشکست شده و در کلیلی خیلیا گه: انتشارات ای کنه و می مکث م ی لحظه ارابر

 بوده. النمی قانونیر غ ی انتشار و پخش کتاب ها ی برایتمون فعالیشتر نداره. ب ی جدیتفعال

یز وجود نداره. همه چ ی وجود نداره. موضوع قابل سانسوری قانونیر عمل کتاب غیگهد

 شه.ی میق مون تزرهآزادانه به جامع
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 کننده است.ید ناامیلی خین_ا

 دوست دارم. علوه بر اون واقعایشتر دردسر رو بی آروم و بی کنم. من زندگی_نه، فکر نم

 شلوغ باشم .یط محیه  یدوست ندارم تو

.یه خالیز و ته دلش از همه چیه ایی که تا چه حد موجود سودایده نشون محرفاش

 خوبه.یلی_مچکرم بابت غذا. دستپختت خ

 فروشگاه هایر ی، از من کمک بگی تونی میرون، ب ی بری کنم. هر وقت خواستی_خواهش م

و اکثر ادارات رو بلدم.

_حتما، ممنونم.

 با رابر حرف بزنم، خوشحالیشتر ی که تونستم مدت بین گردم اصل از ای به اتاقم بر موقتی

 .یستمن

ی برمش. حس می میز م ی یه. به طرف پایرون بکشم بیم بدن ی کنم پاهامو از توده ی مسعی

 انجام دادم.ی جالبی از بدنم به تخت منتقل شد. کشف احمقانه ولیسیته کار الکترینکنم با ا

یشه که همیی به محبت و توجه دارن. آدمایاز که نیه به آدمائیه دست رابر شب ی انگشتاحالت

 حد و اندازه و بدون چشم داشت بهشونی کنن که بی رو تصور م ی وجودشون فرد یتو

یاد خودش زیدم رسیجه نتین حالت انگشت ها به ا ی که من از روین کنه. حال ایمحبت م

.یستجالب ن
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 کنم و دوست دارم ساعت ها بخوابم.ی مینی سنگاحساس

***

یکی شناسمش . ی داره. میرایی گی ساده ول ی. چشماینم بی مادرم رو م ی از دوست هایکی

یلی خ یاز کتاب هاش رو خوندم. اون به چند تا زبان مسلطه و با وجود سن کمش، کتابا

 جوونه .یلی رنگه و خ ی نوشته. خاکستریخوب

یر ی؟ گی میاد رو از کجا ینا پرندگان بود. تو ایزیک ف ی که ازت خوندم درباره کتابی

ی می کنم. ازشون نقاشی و به پرنده ها نگاه مینم شی مزرعه مین کنار ایام_من هر روز م

 کنم.ی میحشون برم و تشری مرده رو به خونه م یکشم. پرنده ها

_تو چند سالته؟

 سالیست_ب

 ده.ی بهم دست م ی حس بدیر ی، طور دست من رو نگین ایشه. می_چقدر کم سن و سال

 نگرفتم.یاد وقت یچ من معاشرت با دخترا رو هید،_ببخش

 رسه.ی به نظر م ی ایگه اش احمقانه تر از هر زمان دیافه نظرم قبه
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 که من اون رو تا به حال ازینه ایقت شم. حقی میدار زود از خواب بیلی خوشبختانه خاما

 که دارم خوابشیه بارین دومین بارم باهاش حرف نزدم. اما فکر کنم ایه ی. حتیدم ندیکنزد

.ینم بیرو م

 بهیقگی سلی بیلی که ازش خوندم رو اصل دوست نداشتم و به نظرم خی کتابیت، واقعتو ی

خرج داده بود.

 ی بروج ها ی بهم نگفته و من فقط عکسش رو توی خاصیز اش چ ی مادرم هم درباره حتی

.یدم جلد کتابش د یمشترک و رو

 کنم.ی میدا از ما بهترون پین سرزمیا ی از جغرافی کامل ی جست و جو ، نقشه ی از کمبعد

 به نقشه نداره.ی شباهتیچ است. بهتره بگم هیچیده و پیب عجیلی نقشه خینا

 معاشرت و آشنا شدن بای به معنید دهی دست م ی با فردیدید خواب نوشته:«اگر دیر تعبتو ی

 است.»یدافراد جد

 ویب با موجودات عجید باینده آ ی روز های و طیعیه من طب ی برایز ی چین به نظرم همچو

 برخورد داشته باشم.یاد ی زیبغر

 ی برا ی ا ی. به کل فراموش کرده بودم و کنجکاویارم میاد به من داد رو به ین که آر ی ابسته

 به خرج ندادم.یاتش محتویدند

 ویف ظریلی. خید شه دی رو میزونه الماس، آو ی دستبند که بهش رشته هایه بسته تو ی

 کنم کهی پوشمش اصل احساس نمی می داشته باشه. وقتیاد ی ارزش زید و مطمئنا بایباستز

ین کرده با همچی احمق بوده که سعیلی خین و دوستش دارم. به نظرم آریباستبه دستم ز

.کنه خودش یع من رو مطیز ی،چ
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 رو مرور کنم.ید تابم. بهتره اخبار جدی رم. سردرد دارم و بی اتاق راه متو ی

 دستمال ی متوقف شده ید از خط تولی نه چندان معتبر، عکس ی روزنامه یه  ی خبریو آرشتو ی

 درست تره. امایچه ه ی که به معنا ی ان وا ی. البته مارک اید شه دی رو میتوالت مارک آن

یز ی نفرت انگیت شرکت ها هوین به ایچ ه ی با کلمه یق تلفین بوده. ای مارک آنیدر اصل

.یدبخش

 کنم. اونای رو رد میبی ج ی هایینه مربوط به آید جد ی ها ی اخبار مربوط به سریاد زحجم

 ویست هوشمند آدم ها رو دارن که تا سال دو هزار و ب ی های جذاب تر از گوش ی ظاهریحت

پنج مد بودن .

 و جاشون رو به هزارانیوفتن هوشمند از مد ب ی های کرد که گوشی فکرشم نمهیچکس

 شده بود، بدن .یه تعبی مشخص ی کارا ی که برایتورمان

یتورایی ها هر کدوم پر از مانی ، سوپر مارکت ها ، کتاب فروش ی و مراکز تجارفروشگاه

.یذارن میش مردم به نما یشده بودن که اطلعات اجناس رو برا

 دویتا نهایا شرکت یک و بانک اعتبار خودشون رو از دست دادن و منحصر به یمه بشرکتا ی

 هر مجموعه شدن. یشرکت تو

 شد.یر مردم سراز ی به روزمره  ی معقولنه ا ی گذشته به سرعت فراموش شد و تکاپوسیستم

 خودم تنگ شده. دوست دارم برگردم و با دوستیا ی دن ی دلم برای کنم کمی که فکرشو محال

 رمی داشتن میت که برام جذابیی. اگر برگردم عقب، به سراغ آدمایم بر ی فست فودیههام به 

 کسر شأن،یا وقت به خاطر وقت نداشتن یچ. هیم گم که دوست دارم با هم دوست باشیو م

 کنم.ی که دوست دارم دور نمییخودمو از آدما

64

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


                                                               

Telegram.me/goldjar

ی؟ هستی_تو ک

 دونمی شم. نمی رو به رو م ی جن خاک زیه یه گنگستائ ی گردونم و با چهره ی بر مسرمو

چطور وارد اتاق شده.

 رم.ی قدم به عقب مچند

ی م ی از ما بهترون رو جدیا ی دنیی نا امنید کنم که بای افتادم با خودم فکر میر که گحال

 رو. ی خاک ز ی بودن اجنه یگرفتم. مخصوصا وحش

یلیا اتاق ا ی رو، به صورت سر و ته، تویلیا هستن که من و رابر و ا ی سه جن خاک زاونا

 کردن. یزونآو

 زنن.ی حرف میه به عبریه که شبی ما رو بستن و دو نفرشون به زبون ی چشمااونا

 بوده؟»ی شاپور مربوط به چه کتاب ی سفارش گندین پرسه:« آخری میلیا از اون ها از ایکی

 داره ؟»یتی ده:« چه اهمی جواب م ی با خونسردایلیا

 بوده ؟»ی گه:«مربوط به چه کتابی م ی خاک زمبارز

 زد و خورد داشته .ید شنوم. شای رابر رو م ی سرفه هاصدا ی

 جاین . این. خودت برو دستگاهامون رو ببیم نداشتی سفارشیچ گه:«ما مدت هاست هی مایلیا

 نداره.»یتی فعالیچ وقته که هیلیخ
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 جاین که ای کتابین آخری باشه که بگی گه:« فکر نکنم برات کار سختی م ی خاک زمبارز

 ؟»یهچاپ شده چ

 صداش رو بلند کنه.ی که حتینه بی نمیلی قدر وحشتناک هست که دلین ااون

.یست رابر اصل جالب ن ی زوزه ها ی. صدایده ترسی کاف ی هم به اندازه ایلیا

یجه ، سرگین کنم که در حال تاب خوردن و بدبورانم. ای هستم و حس مید ی سردرد شددچار

 کنه .ی میشترام رو ب

 ؟»یه گه:« تو اسمت چی . میاد به طرف من م ی کنم که مبارز خاک زی حس مکامل

 ندارم جوابش رو بدم. ی که علقه ایاس یا دونم از ترسه نمی

 ی داری دونه. سوالی انتشارات نم ی درباره یز چیچ از دوستان منه، هیکی گه:« اون ی مایلیا

از خودم بپرس .»

 شه وی میر سرازیرون به بینیم از ب ی سرد ی مونه. ماده ی منتظر جواب م ی خاک زمبارز

 هم متوجه شده که ی مبارز خاک زید. شایزیکیه خون موجودات متافین کنم که ایمن حس م

 .یستحال من اصل خوب ن

 ی؟» جا اومدین به ای چ ی پرسه :« تو برای حال مین ابا

 بدم .یلش تحویی تونم جواب سر بالی کنم که می خودم فکر مبا

 دم.»ی می که بهت جواب درستی اگر فکر کنی احمقیلی گم:«خمی
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 شجاع ویلی گه: «انگار خی میش متعفن . با همون لحن عصب ی خنده یه خنده. ی ماون

.»ینترس

 بهت جواب پسید. چرا با ی من رو زنده بذاریست_از طرز حرف زدنت مشخصه که قرار ن

ین؟ جز کشتن هم بلد ی کار ی، خاک ز ی. شما مبارز های قراره من رو بکشیبدم، وقت

. خودت هم بهین از والدیکی. حد اقل از طرف ی باش ی خاک زیه خودت هم یاد_به نظر م

 از نژاد خودم رو بکشم ؟یکی ید. علوه بر اون چرا بای هستیف ما کث یاندازه 

 جنیه انسانه و مادرم یه. پدر من یستم ن ی. من خاک زی که چقدر احمق ی_خودت نشون داد

 بوده . یهواز

 رسه.ی به گوش نمیی صدایچ گذره و هی لحظه مچند

 گه:«اونا رفتن!»ی مید با تردایلیا

 همچنانی. ولیستم جاذبه، سر و ته نیر تحت تاثیگه شم و دی هوا معلق م ی کنم توی ماحساس

 کنم.ی رو حس مینی سرم سنگ یتو

 کنم.ی ، طناب رو از دستام باز میز مرو ی

 تونه تعادل خودشی می به سختیلیا افتاده و این زم ی مرده ، رویاد که به نظر م ی جوررابر،

رو حفظ کنه .

 .یم نداری کدوم از ما حال خوبهیچ

 تفاوت و سردم .»ی بیلی خیه قضین گه:«نسبت به ای منتظره میر غیلی خرابر
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.»یم باشی حد در معرض ناامنین کردم تا ای گه :«فکر نمی مایلیا

 ؟» ی تفاوت و سردی ب ی ایه پرسم:«نسبت به چه قضمی

 .»یه انتشارات . کار احمقانه ای مخفیت گه:«فعالی مرابر

 جاین ایستین مجبور نی . از طرف ی حساس شدیلی . تو خیست نینطور گه:«ای مایلیا

.»ینبمون

 ممکنهیم دارن؟ ما هر جا بری اونا دست از سر ما بر م ی گه:«واقعا فکر کردی مرابر

جونمون در خطر باشه.»

 ی زنه. واقعا دوست ندارم پسری داره حالم رو بهم میگه ترسو و بزدل رابر دیت شخصاین

 طور احساس عجز کنه .ین قدر برام جذابه، اینکه ا

 موجود شجاع ویلی کردم خی فکر می؟ ترسی قدر از مرگ مین ایعنی گم:«ی میت جدبا

.»ی باشیر یدل

 به تمسخر گرفتن پسرشه . ی برایشتر خنده. خنده اش بی میار اختی بایلیا

. بهمیرم دوست ندارم با حقارت بمی گه:«از مرگ نه ولی شه و می نمی اصل عصبانرابر

ین رذل به ا ی و اون آدمایف که اون موجودات کثینم بی می ده وقتیاحساس حقارت دست م

 برن.»ی میش دارن کاراشون رو پیراحت

 از هم بپاشه. فقط در ی که هر چه زود تر سازمان مرکزیاریم شانس بید گه:«فقط بای مایلیا

 خزن.»ی ، به لک خودشون م ی خاک ز یاون صورته که مبارز ها
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 ؟»یانه که اونا فقط هدفشون سازمان هوازی کنی گم:«واقعا فکر ممی

ی که منفعتیست نین جا زمین گه:«شک نکن صنا. ای میر تاخ ی و بدون لحظه ایت قاطعبا

 خودشونیت خوان وضعی ها فقط م ی باشه. اون خاک زی ناامنیجاد و ایی کشور گشا یتو

ی میان هاش به پایت از هم بپاشه، همزمان تمام مامور یبهتر بشه. اگر سازمان مرکز

رسه.»

 کشن؟ی رو نمیث_خب چرا خشا

. علوه بر اون با مرگیست نی مهم ی الن اون قدر ها هم مهره یث نه، خشایث_خشا

 متفرق شن .ید شه. اونا بای کار سازمان مختل نمیثخشا

یوس ، متفرق و مایم و فقر برسی که به گرسنگی گم :«ما آدما وقتی کنم و می فکر مکمی

 وجود داره ؟»یز ی اجنه چه چ ی . درباره یم شیم

یچی هیگه اون وقت دیم، رو منتشر کنیان اطلعات سازمان هوازیم_اطلعات. اگر بتون

 کردن ندارن. قدرتشون وابسته به اطلعاتشونه .ی مخف یبرا

 ؟»ی:«چه جور اطلعاتیگه مرابر

 مربوط ی اونا چه مقدار از شرکت هایم بدونید اعضاشون؛ بایی گه :«اطلعات شخصی مایلیا

 دارن، جلساتشونیی چه مهارت هایقا رو تحت کنترل دارن، اعضاشون دقیان زیاهبه گ

 انسان ها در ارتباط هستن.یا ی شه و چند الف از اعضاشون مرتبا با دنیچجور برگزار م

 کهیم حدس بزنیم بخوای تر از اونه که حتیچیده ناشناخته و پخیلی از اطلعات اونا یبخش

 گروه هاین تری به مخفی دسترس ی برای راهیه یشه من مطئنم همی هست؟! ولی چ یدرباره 

وجود داره.»
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 نبود ؟» ی خودش عضو سازمان مرکزیا گم:«مگه آنی میلیا به ارو

 کهی بگ ی خوای میعنی کردم اون نوشته هاشو به تو سپرده. ی_البته که بود . من فکر م

 ؟ ی ما اومدیا ی به دنیدست خال

ینی رو دارم. با بدبیا آن ی از نوشته هایاد ی گم، البته که حجم زی کنم. با خودم می فکر مکمی

یشتر ی و مدارک بیق به تحقیاز نیا آن ی گم :«منتشر کردن نوشته های کنم و می نگاه میلیابه ا

 کنه.»ی نم ی به متفرق شدن سازمان مرکزی ، کمکیاست آن ی که نوشته هاینداره. صرف ا

 سازمان ی و هنوز برایایی هست. تو دختر آنیشتر ی به اطلعات بیاز گه:«البته که نی مایلیا

 ما رو نجات بده.» ی استفاده کن و همه یت موقعین. از ایمحترم

 رسه. من هنوزی به ذهنم نمی خوب ی یده ایچ وارد سازمان شم، اما ه ی خوام به نحوی_منم م

 .....»ی و از طرفیستم شما آشنا نیا یبه دن

 کمک ما حساب کن.» ی گه:«روی مرابر

 ی که تویاد و نه رابر خوششون نمیلیا ندازم. مطمئنم نه ای جذاب رابر م ی به چشمانگاهی

 رابر فکر کنم.یت جذابیزان حساس به میط شراینا

 گم :«ممنونم !»ی زنم و می ملبخند ی

****

 بهید شایه؟ کنم که آرش در چه حالی گذره. با خودم فکر می دونم چند روز از اقامتم منمی

ی ازدواج داده، و احتمال دارن قرار و مدار ازدواج رو میشنهاددختر مورد علقه اش پ
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 رو دوستیا کنه که چقدر آنی میف تعریدش زن جد ی بخوان ماه عسل برن. برایدمذارن. شا

 بود. ی تونه فراموشش کنه و اون زن خوب و وفاداری که هرگز نمینداشته و ا

 ارزش ی مردین وفادار باشه و البته همچید شه که بای مین خود به خود بهش تلقید جدزن

.یف اراجین عاشقه و از ایه، داره، اون مرد خوب یوفادار

ی فکر می تنها باشی گه وقتی هست که می روانشناس ی مقاله یه مشترک  ی بروج هاتو ی

.ی شی و بعد افسرده می کنی از حد فکر میش و بیکن

 خودمیال هستم. من درسم رو رها کردم، تا به خ ی عرضه ای موجود بیلی من خیا، آنمتاسفم

ی کنار پدرم مید هستم. با ی کتاب مادرم رو تموم کنم. پدرم رو تنها گذاشتم. من آدم بدینآخر

موندم.

 کنمی بهتر باشه برگردم. البته اگر آرش هنوز ازدواج نکرده باشه. چرا من فکر مشاید

ازدواج کرده ؟

ی باهاش ازدواج کنه. م ی خواد به زودی زن رو دوست داره و میه دونستم که ی چون مخب

 به خونه رو ندارم.ید زن جدیهدونستم اگر بمونم تحمل اومدن 

 دوستش داشته باشم .البته که نه. من قدرت اراده امیا که به پدرم وابسته باشم ین به خاطر انه

رو از دست دادم.

ی می خارج ی شم و به محوطه ی رد میوار از دی. با حرکتیارم کمد در م ی رو از توپالتویی

یه از  ی مه آلود ی. منظره ینم شی روش کار شده میک که به سبک گوتی سنگ یرم. رو

.ینم بی رو می نارنج یصخره 
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 ی بارین آخریاد شه. ی هوا ناخودآگاه احساسات شاعرانه ام شکوفا مین ا ی غرق شدن توبا

ی رو مید آخر قبل ع ی بود و روز ها ی که هوا ابری مدرسه وقتیاط ح ی افتم که تویم

 بتهوون رو گوش بدم. ی های از سمفونیکی یا یسم بنو ی دوست داشتم شعریم،گذروند

 کردم،ی میگیر ی پیشتر بودم. اگر احساساتم رو بیگانه بیاس و ی زمان هنوز با دلتنگاون

 شدم.ی نمی حد دچار احساس پوچین الن تا ایدشا

 از ما ی شده یزه به سرعت مدرنیا ی دن ی هام اضافه کنم که تویادداشت رو به ین اباید

.ید رو دیل و اصیشه با ر ی از هنر هایی هایه نمایشهبهترون، هنوزم م

 بوده، امایب من سرشار از رمز و راز و ترس حاصل از افکار غر ی برایشه همگوتیک

 و رها بودن، ی آزاد ی که به هوایسم و لذت. درست بر عکس مدرنی همراه با سرگرمیترس

 کنه.ی میل رو بهم تحمید یرنج شد

 جور پادیه تونه ی میسم باره خوندم. به نظر اون مدرنین در ایلیا ا ی از کتاب هایکی تو ی

 که مطالعه و رد ی ایشه ر ی باشه. فرهنگ ها و هنر های قبل یفرهنگ در مقابل فرهنگ ها

 خود به خود باعث تولدی، از زندگید ی جد ی یوه ش ی اون ها و خلق و تجربه  یشدن از همه 

 همه شون رو تجربه و رد کرد.یشه واقع نمدر شه. ی میزممدرن

یی؟_صنا! صنا! تو اونجا

 کنه.ی میدا من رو پی شنوم. اون به راحتی رابر رو مصدا ی

 دارهی دونم که خواب منظمی رسه. بر خلف خودم، می به نظر م ی اش سرحال و عادچهره

 خودش همیعنی داره. ی خاصیت خوره. چهره اش جذابی می سالم ی مرتبه و غذاهایلی. خ

 حرفو بهش زده؟ین ا ی داره؟ تا حال دختری جذاب ی دونه که چه چهره یم
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 به دفتر پدرم اومده.»ین گه:«فردی زنه و می م ی لبخندرابر

!یه کین دونم فردی من نمین؟ فردین؟ کنم، فردی خودم فکر مبا

یه؟ کیگه دین-فرد

 !یث تنها پسر خشایثه،-پسر خشا

 شناسمش ، قابل اعتماده ؟ی_نم

 ی دلل مجسمه ها و کار هایثه، گه:« تک فرزند خشای. رابر میم وفتی درختا به راه مین بما

 دست ی از کار ها ی تعدادیدم خودمون بمونه اما اون طور که من شنین آوانگارده، ب یهنر

 خونه اش ی مارسل دوشان رو تو ی پدرم به چشم خودش چشمه یده،انسان ها رو هم دزد

.»یدهد

 .یارم رابر در نم ی از حرفاسر

 بودنی اما عوضیده، پوشیبی فاخر و عج ی رسه و لباسای چهل ساله به نظر م ی مردفردین

 اما بایست، نی ظاهر اصل کار درست ی باره. البته قصد قضاوت از رویاز سر و روش م

 طرفم. ی رو بگم که با موجود کلک بازین ای تونم به راحتیتوجه به دزد و دلل بودنش م

 وی اجتماعیلی گم:«بر خلف پدرتون خی زدن میش به قصد نی، سلم و احوال پرسضمن

ی در موردتون درست به نظر میش هم کمابیا آن ی. نوشته هاین رسیدست و دل باز به نظر م

رسه.

 رسن.»ی متعجب به نظر میلیا و افردین
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 من ی درباره یاد ی زیزا ی لطف داشت. انگار چیلی به من خیا گه:«آنی م ی از ناچارفردین

 کنم.»ی خودم رو معرفیست لزم نیگه دین، دونیم

 حالین و نخوندم. با ایده درباره اش نشنیز چیچ رابر ه ی دونه که من به جز حرفای نمفردین

 . برام جالبه که از اومدن من اطلعین گم:«هر جور راحتی کنم و می رو حفظ میکملبخند ف

 تونهی چطور نمیث مثل خشا ی. موجودین دونی محل اقامت من رو هم می و حتیندار

محافظه کار باشه که محل اقامت نوچه هاش رو به پسر کاسبش لو بده؟»

 موضوع شدم. علوه بر اون اطلعاتین متوجه ایث زود تر از خشای گه:«من حتی مفردین

 اصلین ، ایان سازمان هواز ی. برایم خودمون داریا ی از عبور و مرور انسان ها به دنیکامل

.»یست نیبی عجیزچ

 که سازمان تایست من هم جالب ن ی گه:«برای دونه، می که جو گفت و گو رو مناسب نمایلیا

 ها ما رو خفت ی چند تا از خاک زیروز دین شده. همین جد به انتشارات و دفتر من بدبینا

کرده بودن.»

 ما چه ی ؟ برایم کردیر ما اونا رو اجی کنی تو که فکر نم ی گه:«جدی خنده و می مفردین

 مهمه ؟»ین، کنی چاپ می چیا ین کنی میکار جا چین داره که شما ایتیاهم

 موضوع مطمئنا به شماین گه:« نه ، البته ، ای زنه و می م ی منتظره لبخندیر غیلی خایلیا

.»یستمربوط ن

ی رو بهم میتی سیت اسپرا ی کنه. فقط آدرس دفترش توی نم ی روده درازین از ایشتر بفردین

 دارم ویا از آنیاد ی ، من خاطرات زیا ی به دفترم بیشم گه:«خوشحال میده. قبل از رفتن م

 آخر ، از زبون تنها دخترش بشنوم.» ی سال هاین ا ی تویش زندگ ی دوست دارم درباره یلیخ

.»یست جا اصل امن نین گه:«ای کشه و می می آهیلیا ، این از رفتن فردبعد
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.»یم دونستی رو مین گه:«ما هم ای مرابر

یر اجیان از طرف هواز ی خاک ز ی لو داد که نه تنها مبارزای گه:«به طور واضحی مایلیا

شدن، بلکه معلوم شد مخصوصا از طرف خودشون فرستاده شدن.»

ین؟» قدر مطمئنین گم: چطور ای مید تردبا

 جا مدت هاست که علناین جا اومدن، این به ای چ ی ها برا ی دونست که خاک زی_چون م

 ویم هستی خواستن بدونن که ما در حال چاپ چه کتابی ها م ی نداره اما خاک زیتیفعال

 جاین دونه ای اشاره کرد که میف ظریلی بودن و خی دونست که اونا دنبال چی هم مینفرد

هنوز فعاله .

یم؟» جا برین هر چه زود تر از ایست گه:«بهتر نی مرابر

 گه:«البته ، اما کجا ؟»ی زنه و می می چرخایلیا

 ی که پر از درختایی. جایم زنی شب گذشته قدم م ی محوطه  ی از ظهر رو با رابر توبعد

 است و خاکش سال هاست که بارون رو حس نکرده.یدهخشک

 بهی که کمینه منظورم ا ی؟ بخری زندگیل خودت لباس و وسا ی برا ی گه:«قصد نداری مرابر

 ی؟» بدیتخودت اهم

 شما به طرزیا ی داشته باشه. دنیتی موضوع اهمین کردم ای گم:«فکر نمی خندم و ممی

.»یست پا افتاده نیش پ ی به انجام کارایاز ی تکلف و ساده است. نی بیبیعج
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یز چیچ. مخصوصا تو ، هیم داری به سرگرمیاز گه:«خب آره ، اما ما هم مثل شما نی مرابر

.»ی اتاقت ی و تمام روز تو ی نداری ارتباطیه با بق ی، ندار یسرگرم کننده ا

. خود تو هم، حسیست اوقات نیشتر بیلیا. ایستم آشنا ن ی موجودیچ با هیلیا_من به جز تو و ا

. ی نشون بدیلی که تمایدم ، ندی اگر هم باشی . حتی باشی کنم معاشرتینم

یا کردم تو رو به چالش بکشم ، ی گه:«من هر بار سعی کنه و می میب بلفاصله تکذرابر

 و غذا دعوتت کنم.» ی صرف چا یبرا

. انگار که از سری مشتاق باشی حتیا شاد یلی وقت حس نکردم خیچ. هیست نین_منظورم ا

 کنم .ی من اشتباه فکر میدم شایا. ی کنی دعوتم میا ی زنی با من حرف میفتکل

 بهتر باشهید دارم. شا ی فکرین تو همچ ی درباره یقا جاست که منم دقین گه:«جالب ای مرابر

 با همیاد ی لزم باشه مدت زید. به هر حال شایم مون رو بروز بدیهر دو احساسات واقع

. تا انتشار کتاب مادرت چقدر مونده ؟»یم کنیزندگ

 دونم.ی_نم

 هم نوشته ؟ی کروات آب ی درباره یز ی_اون چ

یاه که قانونا کنترل گین شه که با ای استثنا محسوب میه یا نظر آن ی توی_البته، کروات آب

 کنه.ی خودشو حفظ میت و محبوبیت مشروعی قانونیر رو به دست داره اما غیانز

 جالبه!»یلی گه :«خی مرابر

 جالبه؟ی_چ
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 ی ده. اگر بخوای کار خودش رو ادامه می قانونیر غی داره به روشیقا دقی که کروات آبین_ا

 ام،ی از ما بهترونیه باشه من ی کامل کردن نوشته ها کمکت کنم. هر چ ی تونم تویمن م

 ی،. تو به من اعتماد نداری نداشته باشیی مادرت آشنا ی از اصطلحات و حرفایلی با خیدشا

درسته؟

ین از دوستام با همیکی که ی ندازه. زمانی می تلخ ی خاطره یاد آخرش من رو  ی جمله

 بود که تا اون روز به ی موجودین و رذل ترین تریشعورطرفند ازم سوء استفاده کرد. اون ب

 رابر رو دوست دارم و بهشمیلی ازم سو استفاده کرد. البته من خیلیتورم خورده بود و خ

 شم. ضمن عذری م ی و فراریزار حرفش ناخودآگاه ازش بین توجه به اااعتماد دارم اما ب

.»یست بابت نین از ای گم:«مشکلی میخواه

 احمقانه باشه. یلی کارم خین به نظر رابر اید رم. شای قدم عقب مچند

 دم:«دوست ندارم وقتت به خاطر من هدر بره. خودم به کمک بروج ها از پسی مادامه

 .»یارم ها بر م یدشوار

 رم. ی به سمت ساختمون مو

 کنم . ی لحظه حس مین رابر رو تا آخر ی یره خنگاه

. یاوردم کنم، اما به زبون نی رو چند روزه مدام با خودم زمزمه م ی اجمله

 بد و خوبم رو به عهده ی تمام حماقت هام، بازتاب تمام کارهایت مسئولیرش که با پذاین

 از افکاری تونه بازتابی میط شرای انجام داده باشم، حت ی که کاریست حتما لزم نیرم؛بگ

 که انجام ندادم باشه . یی و کارهایمنف
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 من در ی یه نظرین ایت کنه، اما قاطعی آرومم م ی جمله ها تا حدودین کردن به افکر

 ده که دوست دارم خودم رو بکشم. ی عذابم م ی به اندازه ا ی،آورد

 مشترک رو چک ی رخت خواب بروج ها ی کنم. توی شروع می خوب ی رو با انرژید جدروز

 نشونی ممکن به اتفاقات واکنش ی کنم. تا جای م ی اتفاقات داور ی ذهنم درباره  ی کنم و تویم

 مونم. ی ارتباط می دم و با مردم بینم

یم ری مید خر ی از کتاب رو منتشر کردم. احتمال فردا با رابر براید ی جد ی هایادداشت

یل دور از مرکز شهره و فکر نکنم تمام وسایم که قراره بری ، احتمال! البته فروشگاهیرونب

 رو داشته باشه . یازمورد ن

 کردم. دو تایدا داشته رو پیی چه آشنایم که از قضا با مادرم نی انتشاراتیه یش ساعت پچند

 خوشیاد من زید رسه. البته شای به نظر می ارسال کرده. مرد با جذبه و خوبید جدیغامپ

 آنیاد کتاباشون بر میو طور که از آرشین داره. ا ی دونم چه تخصص و مطالعه ای . نمینمب

 هم منتشر نکردن. ی خاص ی ندارن و کتاباتیچنان مهار

. یه کم شانس ی از روی موجوداتین با همچیی کنم آشنای فکر می گاهحتی

 دونمی خودم م ی یچه رو هم بازیا هستم، دنیا دن ی یچه. همون قدر که من بازیست مهم نزیاد

یز ی کنم که چی مین برم و توهی سوال میر رو زیز زنده بودن، همه چیسکو اون قدر با ر

آزارم نده. 

ید امیز ساده و کوتاه بود. نه چی احوال پرسیه برام فرستاد . فقط یغامی پدرم هم پامروز

 کرد . ید گفت و نه من رو دلسرد و ناامیبخش

. یوفته نمی اتفاق خاصیقتا کنم، چون حقی تر مرور م ی روز ها سرسرین رو ااخبار
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ی ها رو به خوب ی محافظ کار، با خاکز ی انسان هایش و رو به افزاید ها، روابط جدخبر

 ده . یپوشش م

 ندارم،ی روز ها که روابط اجتماعین رم. ای روز م ی از مرور اخبار، سراغ مقاله هابعد

 کنن . ی مین روحم رو تام ی نوشته ها، غذاینطورا

 صداقته.  ی کنه درباره ی که نظرم رو جلب م ی امقاله

 تونم ورود انسان ها و حالی هستم اما نمی تلخ ی و تجربه هاینی چند که من دچار بدبهر

 واقعا داشتن صداقتید. اما شایرم بگیم، رو به زندگید جد ی ، ورود اجنه یط شراین ا یتو

 که من رو به طرفیلی از دلیکی ید تر کنه. شاین روابط خوش بینبتونه من رو نسبت به ا

 و رفتارین مت ی رو از چهره ین داره و ای پسر صداقت خاصین اینه؛ کشونه همیرابر م

 شه درک کرد .ی میمنصفانه اش به خوب

 کرده . یان صادق ب ی آدما ی برایار مقاله چند تا معین اتو ی

 کنند. ی خود را پنهان نمیت از شخصی قسمتیچ_ه

 خودش گفت کهی داشته باشه. حتی پنهان ی کنم رابر روی . فکر نمیستم باره مطمئن نین ادر

 اتاقین ا ی دونست، من قراره توی که مین با ای. حتیم احساساتمون صادق باشیان ب ی تویاب

 که به منینه به خاطر این کنم ای رو بر نداشتن و من حس میلشوناقامت داشته باشم، وسا

 و با دستپخت خوبه کهیر ورزشکار گوشه گیه دونم که رابر یاعتماد دارن. من تا الن م

 ما انسان ی و درباره یه جامعه شناس ی مادرش رو از دست داده و مطالعه اش درباره یحتمل

 دونه. ی میاد ی زیزا یها هم چ

 نباشم .ین بهش خوش بیادم بهتر باشه زشایدم
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 از دوشان، ی به من کرد. چشمه، اثری حال، رابر، به طور ناخواسته کمک بزرگین ابا

.یدم خواب د ی که من تویزیه شه، همون چی م ی نگهدارین فرد ی گالر ی که الن تویز یچ

 که درباره اشیی. تا جایاد به حساب می مربوط به قرن نوزدهم و جزء آثار مفهومچشمه

 باشه.ی اصلیس همون تندینه، که دست فرد ی که چشمه ایست نیدمخوندم، الن گمشده و بع

.یست نیبی عجیز انسان ها، اصل چیا ی دن ی تویز ی چین محبوب بودن همچالبته

یی همون دستشویا یشابگاه پیه فقط یده، نکشی زحمت خاصیس تندین ساختن ا ی برادوشان

 رو برداشته و روش رو امضا کرده.یفرنگ

 رو هم براش انتخابی و اسم جالبیست نی معنی کنم اونقدر ها هم بی خودم که فکر مبا

کرده.

 خوره؟ی مین به چه درد فردیسی تندین خب همچاما

 برمیدنش بار به دیه با دوشان داره و به نظرم بهتر باشه یاد ی زیتی شخص ی شباهت هافردین

 هم در نظر گرفتم .ی خوب ی یه. براش هد

 ساعت درخشان که مطمئنمیه یف، قیه خرت و پرتا،  ی رم. از توی میوار ی طرف کمد دبه

 کنم.ی میدا زرد چوبه و موم پ ی و مقداری شکل و خالی ب ی جعبه یه یست،از طل ن

 کنه.ی من رو دل سرد و ماتم زده میشه هنر مدرن، هممتاسفانه

 گذرونن، حسی کنن و روزگار می دارن ازش سواستفاده مین بین هم ا ی عده اینم بی موقتی

 هنری ، همون احساس واقعی به اسم هنر وجود نداره. احساس پوچیز ی چیگه کنم واقعا دیم

 کنه. ی میزمدرن، تمام روحم رو لبر
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 چسب، کنار جعبهی کنم و ساعت رو با کمی م ی جعبه جاگذار ی رویقگی سلی رو با بقیف

یاد زنم. زی رو رنگ میس کنم و تمام تندی می زرد قاط ی یه چسبونم. موم رو با ادویم

 بره.یزمان نم

.یسم بنویم اثر هنر ی هم درباره یی بلند وال ی تونم مقاله ی کنم که می فکر مین به این باین

 آزاد قرار بدم. ی گردم که کارمو در معرض هوای میی جادنبال

ی تابه. در رو به سختی نور می کنم . از پنجره اش مقدار کمی رو رد میکی بار ی هاراهرو

ی شنوم. بر می برخورد دو تا ظرف رو از آشپزخونه م ی کنم. قبل از خروج صدایباز م

.ینم بی راهرو نم ی رو تو ی موجودیچگردم ، ه

 مثلیز چیچ افتم. هی پدرم م ی ها ی خودمون و مخصوصا بد ی خونه یاد خلوت یاط حیدن دبا

 ده.ی آزارم نمیکمون، کوچ یذره ذره کم شدن محبتش، نسبت به خونواده 

 کنه.ی میزار و بی خالیز بودن از خونوادم، من رو از همه چجدا

 از زغاله ، پودر زغال.یده جا پوشین خلوت احیاط

یرون بیاتشون و محتویدن از اونا ترکی. بعضینم بی پر از عدس و نخود رو می تا گونچند

.یختهر

 آب لجن بسته، توش جمع شده. ی که مقدارینم بی رو میفی کثحوض

 کنه.ی که از خودش نور منتشر مید حوض د ی شه لبه ی رو میینه آیه ها ین ا ی همه با
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 از ما ی خونه ها ی چطور هر جا ی، ایشرفته ابزار به درد بخور و پین کنم که همچی متعجب

 شه؟ی میده دیبهترون

 ده که مدتی صفحه اش در حال رشدن ، نشون م ی که رویی ها ی رم. باکتری طرفش مبه

 که بهش بها داده نشده.یادیهز

 رو بخونم.ید مشترک برم و اخبار جد ی تونم باهاش به بروج هامی

 گاورنره .یایی دریات خوره مربوط به عملی که به چشمم م ی خبراولین

 گذار باشه. البته گاورنریر تونه فعال و تاثی حد مین تا ای نظام ی مدرسه یه دونستم نمی

 داره. ی متفاوت و قدرتمندیستمکامل س

 ی اخباریعنی و پوچه. یده فای ب ی هایتر من، پر از تیا ی از ما بهترون هم، مثل دنیا ی دناخبار

 ندارن.ی و ارزشیت شن که اصل اهمیمحبوب م

 ازیاد ی ز ی به پوچ بودن دامنه یشتر کنم ، بی اخبار رو مرور می هدف خاص ی که براالن

 برم.ی میاخبار پ

 گذار هستن ویر جامعه تاثییرات تغ ی که فوق العاده توی اخبار و اتفاقات و اشخاصی طرفاز

 شن.ی اصل خونده نمیعنی یستن،خواهند بود، اصل محبوب ن

 ی خاک زیروها ی محافظه کار و ن ی انسان هاین بی دوستیم از تحکیی شه خبر های مدوباره

رو خوند.

_صنا؟
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.ینم بی گردم و رابر رو جلو در می مبر

... ی_اوه رابر ، چقدر خوب شد که اومد

 به دفترش، منم کار ی گه:«پدرم گفت که بری می پره و با لحن سرد و خشکی حرفم ممیون

 زود تر برم، متاسفم .»یددارم و با

 شه .ی میب غ ی بدون گفتن حرف اضافه او

 ده .ی بهم دست م ی بداحساس

یوار ی مونم. دوباره کاغذ دی منتظر می مدتیست، ازش ن ی رم. اما چون خبری میلیا اتاق ابه

.ینم بی رو میوار د ی زشت رویی آزار دهنده و نقاش یها

یوار به دی، جلوه دادن زندگیلکس ر ی هستن که برایی دروغ گو ی های ها، نقاشیوار ی دکاغذ

 خونه، هریط کردن محیبا. زیم زنی شن و باهاش خودمون رو گول میخونه ها چسبونده م

 فقطین و ایره گی مورد توجه قرار میشتر شه، بیچقدر که جامعه خفه تر و عذاب اور تر م

.یست ها نیوار یمنحصر به کاغذ د

یث شدن به خشایک و نزدیی جا به جا ی رسه و درباره ی از راه میلیا فکرم که این همتو ی

 گه.یم

 .یه نظام ی ورود به مدرسه یقا منظورش دقاون

 و هریست اصل خوب نی نظام ی مدرسه  ی کنم فضای گم:«حس می لحن خاص خودم مبا

 داشتهی با دانش آموزاش تعاملیاد شه. دوست ندارم زی ذاره توش، مثل خودشون می پا میک

 ها هم ناجور ترسوندم.» ی خاک ز یباشم و ماجرا
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 ده که انگاری جلوه م ی جور ی، زیاه گ ی و شهرک هایتی اسپراست س ی تویگه طرف داز

 تمدن از ی برای جمع شدن و دارن کار بزرگی مدارس نظام ی از جامعه تو ی ایختهقشر فره

یا کنه کتاب نوشته شه ی نمی ببرم ، فرقیش دن. دوست دارم کارم رو پیما بهترون انجام م

 کنه کهی نمی نه، فرقیا کنن خرد شه ی پرت میه که بقیی سنگایر کنه سرم زی نمینه، فرق

 جنگ.یا رم ی بمیتهش از گرسنگ

 شم.ی میدار خواب بعد از ظهر باز

ی و مصنوعیشی آزما ی هستم و مردم زلزله ای شهر مدرن از ما بهترونیه  ی تویدم دخواب

 شهر درست کردن. یرو تو

.یلیاست گفت و گوم با این ، آخریاد میادم که یز ی چاولین

 از ما بهترون ویا ی جو دنیر داشتم. من گفتم که دوست ندارم تحت تاثی بحث طولنیه یلیا ابا

.یرم کنه قرار بگی میک مبارزه تحر ی که مردم رو برا یاخبار

 و اصل قانعید طرز فکر از من بدش اومد و بحث به درازا کشین منزجر شد و بابت اایلیا

 هم من رو سرزنش کرد.یلی. خیه بدیزنشد که مبارزه چ

 نکنمین باره باهاش بحث نکنم و خودم رو افسرده و رنجور تر از این در ایگه گرفتم دتصمیم

 .

 از ما بهترون فکریا ی و به دنینم بی تخت م ی کمد رو به رو ی یشه ش ی خودمو تو ی چهره

ی که فکرش رو میست نیی مادرم رو دوست دارم اما اصل اون جایا ی که قلبا دنین کنم. ایم

.ینم بی نمی خوب ی جا ، خواب هاین وجود دارن. ا ی موجودات آزار دهنده ایلیکردم و خ

 تونم بهی خوردن ندارم. نم ی برای کاف ی گذره و من غذای ها موز و ریضمناراحت و مر

84

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


                                                               

Telegram.me/goldjar

ی من سواستفاده می تفاوتی و بی و کم حرفی و پسرش راحت باشم. اونا از سادگیلیاخاطر ا

.یزم که من چقدر ترحم بر انگین و ایوفتم میم قبلیا ی دنیاد به یینه، آ ی چهره ام تویدنکنن. با د

 و بابت ی محبت هاش ظاهر ساز ی کنم همه ی ده و حس می نمی بهم دلگرمیلیا وجود ادیگه

 بوده، ازش متنفرم.  ی ایگه دیتن

 داره.  ی ایگه دیل دونم بودنش دلی ده چون می نم ی ایزه بهم انگیگه درابر

 خوندهیم گی دروغ میاد گفت و گو هامون ز ی که ما توین ا ی مدت چند تا مطلب درباره این

ین. ایم هستیی دروغ گویار ما موجودات بس ی رسم که همه ی میقینبودم اما الن دارم به 

 به نظرم پوچ بشه. یز بشم و همه چیزار از قبل از حرف زدن بیشتر شه بیباعث م

 رویشی و آرای پزشک ی مقاله ای، قبل ی برنامه یچ خوام اخبار رو مرور کنم اما بدون همی

 برم که ی موجودات روشن فکریدن به دید باینده آ ی روز های که طیارم میاد خوم. به یم

 از قضاوتشون ، بابت ظاهرم باشه. یاد یممکنه بخش ز

 مقاله نوشته:تو ی

 خود دارند، ی دو ابروین بی اضافیی از دخترها موهای که چرا بعضیست راز نیک ین- ا

 صورت خود ناراحت ی روی اضاف ی دختر ها و خانم ها از وجود مو ها یاصول همه 

هستند. 

. یره گی مقاله خود به خود خنده ام مین ا ی استفاده شده تویات ادباز

 ارسال کرده بود. تا قبلیغام که برام پیه ا ی زیاه و گ ی همون جن خاک زیز، این بات گروایز

یب اسم عجیقتا کردم. چون حقی نمی شدم و توجهی رد م ی النش، از اسمش سرسریغاماز پ

. ازم خواسته برنامهیه که موجود معقول و قابل اعتمادینه ام ایده داره. اما هنوزم عقیبیو غر
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.یوزه سرداب م ی امشب توین همیشنهادش. پینیم رو ببیگه همدیم که بتونیم بدیب رو ترت یا

 محل رو برام نوشته. یق و آدرس دقیکروک

 مدام با خودم تکرار کنم تا اسم مسخره اش رو فراموش نکنم. باید

 ؟یه چه اسم مسخره ایگه دین ؟ این بات گروایز

ی م ی و نقره ای لباسم رو با سنجاق سنگینی کنم . کراوات تزئی به خودم نگاه میینه آتو ی

ین؟ داری جذاب و قشنگ ی ، تا حال بهتون گفتن که چه چشمایز وا ی گم :«سلم آقایبندم و م

 پوشونه.»ی می مشنگت رو به خوب ی یافه و جالبه و قیک شیلیمدل موهاتونم خ

یدتون جد ی چاپ کتاب ها ی گن توی که میعه شاین دم :«ای خندم و ادامه می طرز فکرم مبه

 داره؟»یقت حقیناز پشگل گاو استفاده کرد

 بزنم، از خنده روده بریز این بات گریز رو، رو در رو به وایی حرفاین که همچین تجسم ااز

 شم. یم

 از مایی هوای که به تاکسی کنم پول هنگفتی می شم و سعی میوز بعد وارد سرداب مساعتی

بهترون دادم رو فراموش کنم. 

 کنار حوضیی سرداب، جا ی یه زاو ی رو تویز این بات گریز ندازم. وای به اطراف منگاهی

 نشسته. یی جن نمایز که پشت مینم بیوسط سرداب م

یشتر ملقات انتخاب کرده، ب ی که برایی و جایه ایقه بر خلف اسمش موجود خوش سلوایز

 خودش رو حفظ کرده. ی سنتیلشما

 معطلتون کردم. ید ، ببخشیز وا ی_سلم آقا
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. یست نی_سلم خانوم صنا، نه اصل مشکل

.»ینمتون ببیک کردم بتونم از نزدی گم :«اصل فکر نمی و مینم شی به روش مرو

 داشته باشم. ی جالبه که تونستم باهات ملقاتیلی طور، برام خین_منم هم

 ینین؟ من رو ببین خواستی_چرا م

 دونم که شما هم قراره کتابتون رو چاپی دارم و می انتشاراتیه گه:«خب من ی موایز

.» ینکن

 هستم؟یلیا ایت که تحت حماین هم اطلع دارین_از ا

 کردم که هنوزی فکرشم نمی شده بودم، حتیلیا ایت ها متوجه حماین زود تر از ایلی_بله خ

.یبه برام عجیلیانتشاراتش کار کنه. خ

 براش صرفه داره چرا دوباره کار نکنه؟ ی بوده، وقتین خب کارش ایبه؟_چرا برات عج

 هایسنده خواننده ندارن، اما نویاد زیلی خی چاپ ی کرده. کتاباییر تغیلی انتشارات خیت_وضع

 داره و هنوز اونی امکانات خوبیلی کنن. انتشارات منم خی م ی سابق برابریت با وضعیباتقر

 که اسپانسرا از سر و کولمون بال برن. کارمندامون فعالن و کم سن ویمقدر فلک زده نشد

 به انتشارات تعهد دارن.نسبتسال و 

یی به من گفته که سطح کایلیا یگه خوب، د ی هایسنده نکرده و نویشرفتی پیچ کتاب ها هیف

 بروج هایق از طری رسمیر انتشار غ ی کنن که کتاباشون رو چاپ کنن و راه برایرغبت نم

یست؟ نیز ترحم برانگینفراهمه . به نظر شما ا
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ی. هر چیستم فضا نسبت به خودم مترحم نین ا ی دونم ، اما من توی رو نمیلیا گه:«ای موایز

 از دستمون در رفته.ی چاپ ی چهار ساله که انتشراتم رو دارم و آمار کتاب هایگهباشه الن د

 که کتابین دونم. علوه بر اون، همی انتشارات میهاعتماد به نفس دارم و خودم رو مسئول 

 حفظ کنه.» ی که انتشارات رو قویه کافیم کنی رو چاپ می ماندنیاد به ییها

ی بگ ی خوای میعنی کنه؟ ی کتاب رو ماندگار میه یزایی گم:«چه چی خندم و می میار اختبی

یر از جامعه تاثیعی مغز قشر وس ی باشه که روی گذار و مهمیر تاثیز چیقتا تونه حقیکتاب م

 البتهیرن؟ گی میر کتاب تاثیه که مردم از ی کنی که تو چطور فکر مینبذاره؟ مخصوصا ا

.»بخونناگر کتاب رو 

یت عامل موفقین خونن، مهم تری که چند الف کتاب ها رو میست گه:«مهم نی موایز

 ارزش هاشونیا از عادت، اهداف ی که جزئیاد خوششون می خواننده ها از مطالبیه،ماندگار

 روی. من دوست دارم کتابیم مرام خاص خودمون رو داریگهباشه. ما هم مثل هر انتشارات د

 کنه.»یر رو غافلگمچاپ کنم که موضوعش مرد

 تازه و ی دم و خودم رو با خوردن آب هندونه ی گوش نمی حرفاش درست و حساب ی یه بقبه

 کنم.یخنک سرگرم م

.»یگرانم گه:«من عاشق کمک کردن به دی موایز

 طور !»ین گم:«منم همی هندونه م ی دهان پر از تفاله با

 فوق العاده است!یلی خین_خب ا

 ی که برای. در واقع موجوداتیست ماندگار شدن ن ی برای_نه ، به نظرم اصل هم ترفند خوب

 هستن.ی هم عوضیلی کنن خی کمک میه به بق ی و قهرمان بازییخودنما
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 حرف رو نشون نده.ین خودش از ای کنه آشفتگی می کنه و سعی م ی خودداروایز

 رو چکید جد ی هایام رخت خواب ، پ ی کنم. توی خودم استراحت م ی از ظهر رو برابعد

 کنم.یم

 ازی رفتم. بدون دغدغه و ناراحتی می ورزش ی که به کلس هایدم دی رو میی روز هاخواب

 اومد کهیادم ده. ی خونواده میل اومد که پدرم داره دوباره تشکیادم. یست مادرم نیگه که دینا

یفی کث ی رو عوض کنم، چون مردم جامعه آدمایم زندگ ی یقه تونم طری نمییمن به تنها

هستن.

ی میه و گریدم دی میینه آ ی خودمو تو ی یده رنگ پر ی کردم. چهره ی میه خواب گرتو ی

 کنم.یه شدم دوست داشتم بلند بلند گریدار که بیکردم. وقت

 از ی فرستاده که نامه ایغام پیدم، دونست من خواب باشگاه و دوستام رو دی که نمین با اپدرم

طرف باشگاه برام اومده .

 وی. مربینم بی ها و مسابقات رو میش هماید جد ی کنم. عکس های باشگاه رو سرچ مسایت

.ینم بیدوستام رو م

 از همی بعض ی تونم فراموششون کنم. دلم برای نمیگه من هستن و د ی از حافظه ی جزئاونا

 باهام حرف زدن، تنگیا قرض دادن یا یدن بهم بخشیز ی هام که بهم کمک رسوندن و چیمیت

شده.

 منیگهجا ی تونم فعل برگردم و خب اون جا دی. در هر حال نمیرم قرار بگیر تحت تاثنباید

 .یستن
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 آدم ها باشم.یا ی دن ی هم ندارم تو ی اعلقه

 دارم. ی بدیلی خی روححال

 مداریاست. مثل احساس سیه من اشتباه باشه اما احساس حقارت واقع ی فکرا ی همه شاید

 مردمش آرامش و عدالت رو فراهم کنه . ی تونه برای کنه می که فکر میفیکث

 بدنه اش چسبوندم. البته ی رو تموم کردم. چند تا گل و پروانه رو رویف قیس تند ی روکار

 شده .ی جالبیس اما تندیست براق نیگهد

ی فرض میچ کنم، وجودم رو هی به مکافات عمل فکر می کنم و وقتی می احساس پوچمن

 دری بخواد ظلمی چه برسه که کسیگه داشته باشه، دی که عملم بازتابینکنم چه برسه به ا

 کهیز ی کشم اما چی رنج میانم از دست اطرافیلیحقم کنه و بخواد تاوان پس بده. درسته که خ

 که من فقط پوچ گرا هستم.ینه و شب رو راحت بخوابم ایرم نگانتقام شه ازشون یباعث م

ی باق ی و درباره یاره رو به وجود میی مخلوقه که معنایه خود به خود ی و دوستمحبت

 هستن.ی دونم چی و نمینم بی نمیز یاحساسات و اتفاقات چ

 بهم دست داد. ی احساس بدیلی با من داشت. خ ی بار چه رفتارین که رابر، آخریارم میاد به

 رو نداره.یه اولیبایی چشماش زیگه طور برخورد کرده، دین که باهام ای کنم از وقتیحس م

 دونستم، باعث شدهی میمن خودم خوش  ی دوست داشتم و وجودش رو برایلی رابر رو خمن

 و با اعتماد به نفس به نظریبا کردم زیبود که طبع شاعرانه ام گل کنه، به خاطرش سع

 دم.ی به خرج میت حساسیاد ی من زیدبرسم. البته شا

90

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


                                                               

Telegram.me/goldjar

یط طور برخورد کنه، چون شراین ای کنم، همون طور که اون حق داره گاهی خودم فکر مبا

یم، ناراحتین تسک یخاص خودش رو داره، منم حق دارم بابت رفتارش ناراحت شم و برا

 کنم.یهگر

 مثلی خوش شانسم که پسر خوش اخلقیلی افتم که به رابر گفتم:«فکر کنم خی می زمانیاد به

.»ینم بی جا مینشما رو، ا

ی جن صحبت میه که داشت با یدم شنی رو میلیا ا ی شدم، صدای که از راهرو رد مامروز

ین که تاجر داره از این کردن و ای فروش کتاب ها صحبت م یکرد. اونا داشتن درباره 

 داد کهی به تاجر حق میی کنم طرف مقابل، تا جای کنه. و احساس میاتفاق سوء استفاده م

 کنه.ده موضوع سو استفایناز ا

 گرده بهی برمیره، بگی از آب گل آلود ماهینطور تونه ای که تاجر مین گفت:«ای مایلیا

یی دلل ها ی کردن ها ی بازیلم و فی خود خواه ی یچه بازیم که از قدی مدارس نظام یافسرا

 که وجود داره و ی و جبریستم تونن افسر ها رو نسبت به سیمثل تاجر شدن. امثال تاجر م

 بت جلوه دادن خودشون ی کنن اما از قدرتشون برایک تحر ی سازمان مرکز ی هایفیکث

 حذف کنه.»ی هم حق داشت که اونو از کمپانیا کنن. آنیاستفاده م

 درباره اش حرفینطور هم ایلیا شناخته و ای که مادرم اون رو میه دارم بدونم تاجر کدوست

 زنه.یم

 بهینو از تاجر گفته و من ایخته که از جلساتشون نوشته، جسته و گری گزارشات ی تومادرم

:یرم گی میکفال ن

94 ، ی ، ب47 گزارش
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آنیا

 هشت ، دو هزار و چهارده .دوئه،

.ینم بی سازمان رو م ی برجسته  ی. چند تا از چهره هایم شی کومولوس وارد میر در زاز

 کهینه ا ی نشون دهنده یز. همه چیوفتن کومولوس به راه م یهمراه با ما به طرف سالن انتها

.یم داریش رو در پی مهم یجلسه 

 گرد و بزرگ سبز رنگش ی داده و با همون چشمایه تکیتور کومولوس به مان ی گوشه اوستا

ی خودش رو به همه ثابت می از جمع و جلسه، قانون شکنیستادن شده. با جدا ایرهبه ما خ

کنه.

 کله پوک ی مامورایون شه دوباره برگشتم می دن، باورم نمی کدوم تز خودشون رو مهر

 کرده.یدا به لشخور ها شباهت پیش از چند ماه پیشتر هاشون بیافهسازمان. امروز، ق

 قابینک عیه زنه. آذرتاش که ی کنه و لبخند می صحبت ها به من نگاه میون می گاهخشایث

 معتاد ها شده.یه داره، الن شبیمشک

ی اره و می من رو به خودم میث جا، اما خشاین اومدم ای چ ی ره برای میادم کم داره کم

 ،ی دونی رو میز رسونه! چون تو الن همه چی جور تعهد شما به سازمان رو میه ینگه:«ا

!»ی کنیت شکای از کمپانی حتی تونیم

 شه.ی کومولوس بلند م ی خرخر دار اوستا از گوشه  ی جمله ، قهقهه ین گفتن ابا

ی. حتی چرخه میاد میرون بیه سا ی مامورا به طرف شبح اوستا که داره از تو ی همه سر

 .ی بازه از ترس، رنگ میاد، به حساب می مامور کمپانینتاجر که گردن کلفت تر
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 وی داره رو از پشت گوشش برمیگارش سی شه، میک نزدیز طور که به مین هماوستا

 ، مضحکی گی رو می کمپان ی کلمه ی ؟ ...هه...وقتیث خشای:«کدوم کمپانی گهم

 ...هه هه ...»ی شیم

 ی موجودیده. تا حال ندی شه میره به من خیت و با عصبانی  چشمیر زین که آری شم ممتوجه

از من دفاع کنه .

 داره لبخندش رو حفظ کنه،ی که سعی و در حالی شه میل مایش صندل ی روخشایث

 کهی گیم میی و الن هم به جای براش کار کنی که تو عادت نداشتیه همون جائی:«کمپانی گهم

.»ی کنه غلم کار م ی پرونده  یداره رو

ی کنه، فوت میز رو وسط میگارش و دود سی زنه رو دور میز طور که مین هماوستا

ی کمپانید جدیس به عنوان رئی گذریم، جک سال شه می تونه دومت که م ی:«از جمه ی گهم

 خودم رو طر ح کنم؟»یت شکاید کجا بای، کمپانیه شاکیه بده که الن، من، به عنوان یحتوض

یه ی:«معمول کمپانی ده بلفاصله جواب میث. خشای شن میره خیگه مامور ها به همد ی همه

 ما ی هایه حداقل از اعلمید، جلسات حاضر نبود ی داره ...واگر تویی و قضایمسئول حقوق

 رو به عهده داره.»یفه وظین که تاجر ای شدید متوجه میدبا

. اما بلفاصله خودشی کنه میس داره خودش رو خیگه تاجر زومه که د ی نگاه ها رو ی همه

یره و به رو به رو خی گیره و با غرور خاص خودش، سرشو بال می کنهرو جمع و جور م

 .ی شم

:«و اگه منی گه می ریزه، مین آری رو پشت صندلیگارش طور که خاکستر سین هماوستا

 کنم، اون وقتیت ترانس لوگزامبورگ شکا ی توتونم تو ی شدن محموله یدهبخوام بابت دزد

 کنم؟»یت به تاجر شکایدبازم با
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یز ی نگاه استرس برانگیث، خشای اعضا، حت ی وهمه ی شه حرف ، دهنم دو متر باز مین ابا

.ی ندازنبه تاجر م

ی دو تن توتون که مال اوستا بود رو ضبط کرد ولیش، و مکر، حدود دو سال پیله با حتاجر،

یاه بانک گیه  ی به پول کرده و پولش رو تویلدو ماه بعد معلوم شد که خودش همه رو تبد

 تلمبار کرده. یز

 جمع به رخ تاجر بکشه. ی رو تو ی مساله این بود که همچید اوستا بعاز

 طور که سرش روین همی زنه، اعصابش چنگ م ی رشته هاین داره به آخریگه که دتاجر

 دوستیلی. خی ندازه از ابروهاش رو بال میکی و ی شه میره خیزبال نگه داشته، به وسط م

 از حرارتی  رو باز کنم تا کمیش مشکیکس اون کت ف ی از دکمه هایکیدارم بلند شم و 

بدنش کم شه. 

ی حرکت چند جن وحش ی و صدایاد هستم که خونه به لرزش در میادداشت خوندن  ی توغرق

.ی کنم راهرو ها حس م یرو تو

.ی شنوم میوار رو از پشت دیلیا دفتر ایل شدن وسایخته بهم ر ی صدایام، به خودم متا

 اتاق! ی پنجره  ی جلویا_صنا! صنا! ب

 اومده.ی کمک رسان ی رابره که ظاهرا برا ی صدااین

. اون کمکمیوفتم و با رابر به راه می ریزم می کوله پشت ی رو تویلم لحظه وساین اخرتو ی

 و از دفتر انتشارات دور.یم ش ی ابرین ماشیه تا وارد ی کنهم
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 حرف زدن ندارم. دوست دارم بدونم چرا ی برا ی ایده ایچ. هی شم میره وحشت به رابر خبا

منتظر پدرش نشده و اون رو از مهلکه نجات نداده؟!

. ی شم میره خ ی ابرین ماشیزات هم ندارم. به تجهی خوبیی بر ترس، اوضاع مزاجعلوه

 فاصلهین معلق، از ا ی. نور حاصل از بنر ها و پل های شه شهر متوقف میک نزدیی جارابر،

هم مشخصه. 

 هستن. کم کم باهاشونی خوب ی. بچه هایام میشه که همیه ای سالن ورزشینجا،:«ای گه مرابر

.» ی شیآشنا م

 رو بهی و خوشحالیجان حاصل از ه ی. صدای کنه درب سالن رو باز میحی، توضیچ هبدون

 ی آب و نوشابه ها ی ها ی داره و بطری خوبیلی خ ی یه. ساختمون، تهوید شنی شه میخوب

. از همون بدو ورود با چهار تا راهرو، رو به روی شه میده سالن د یمارک دار، همه جا

. منمی کنه حرکت می رن، مینی زمیر ز ی که به طرف سالن هایتی جمعین. رابر بی شمم

 . ی رم شون م ی بازین و به طرف رختکن کنار زمی گیرم دختر ها رو م یدنباله 

 جاین هدفش از اومدن به ایشتر. بی کردم رابر حس م ی چهره  ی و وحشت رو توی نگرانآثار

 دفتر رو هر چه زود تر هضم کنه. یز بود که جو استرس انگینا

 و هفت هشت ساله است. از همون اولیست زن بیه دارن . یی جوون و خوشرویی ها مرباون

. ی ده جمعشون راه م ی تویی و من رو با خوشروی زنهبهم لبخند م

. ید سالن دیوار در و د ی روی شه ها و کاپ هاشون رو ممدال

 از چرمیش طراح ی تویاد هست که به نظر میس تندیه ها فوق العاده خوش نقش هستن. مدال

هم استفاده شده باشه. 
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ی  باشه؟! کمی تونه می چیش معنی دونم که نمید دی شه گوسفند رو میه و یرمرد پیه چرم رو ی

 داره .  ی که البته نقش و نگار بهتری بینم رو می درست مثل کار قبلیس تندیهجلو تر، 

 استراحت کنن.ی کمی خوان. خسته هستن و می کنن مسخره م ی های با هم شوخیم ت ی هابچه

یی آل و رویده از باشگاه ا ی جا نمونه اینا  منه. یای

 طور که از حرفاشون برین. ایان و چند تا جن کم سن و سال تر به رختکن می گذره مکمی

 که پسرا هم توش حضور دارن. یختن ریک نیک پ ی برنامه برایه یادم

ی خالینی سیه  ی چند تا پاکت از تنقلت رو توی رسه، به نظر میم تیتان از دخترا که کاپیکی

ی دن، نمیت اهمیزا چین:«پسرا به ای گه می شه، طور که مشغول خوردن مین و همی کنهم

 هتل رو باز ی پنجره هایان میتا بخوان زحمت بکشن، نهایلی گروه .... پسرا خینمخصوصا ا

. اونای کنن میم گیا مجاز یر غ ی خودشون باز ی و برای شورن رو ماباشون و جوری کننم

.»ی کنن از تنقلتشون به من هم تعارف میحت

ین بات گریز. با کمال تعجب، وای مونم باشگاه، منتظر رابر می در خروج ی بعد، جلوساعتی

 ارسالیامی هم برام پیکتون که شری گم و می شم. باهاش مشغول صحبت می بینم رو میزا

یدم حساب کنم، ناامیه بق ی انتشار کتاب مادرم رو ی که براین از ایر، اخ ی های ناامنیکرد، ول

. ی کنهم

 هفته رو نوشته. ی که توش فالی بینم باطله رو م ی روزنامه یه کنار در باشگاه  ی باجه جلو ی

.ی خونم هم که شده می محض سرگرمینم، ندارم اما هر جا بب ی فال اعتقادینمن به ا

ید هر آن چه بخواهی توانید که مید شما آن قدر قدرت دارید، به دل راه ندهی ترسیچ: امروز ه

 بر شما غلبه کند و مانع ازیمانی کوچک و حس پش ی ترس هاید. پس نگذاریدبه دست آور

ید، آی  به چشم میرون که در مقابلتان قرار گرفته، بر خلف آنچه از بی شود. راهیشرفتتانپ
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یتی و افکار کم اهمید و مرد عمل باشید است. اگر بر اهدافتان اصرار ورزاضحروشن و و

 شد که تنهاید خواهی صاحب بهشتیزید، کرده را دور بریرکه در حال حاضر ذهنتان را درگ

.ی دیدید میاهایتاندر رو

 گذاره.یر فال ها جالب و تاثین ا ی نوشتاریات چرا ادبنمی دونم

 ی اول گندیز دهل ی . اون توی کنم میافت از طرف پدرم دریغامی  از رابر نشده. پ ی خبرهنوز

 از اون محل رو برام فرستاده.یقیشاپور منتظرمه و ادرس دق

 ی رفتار خشک و زننده یاد. به ی شم میره خی شه، که کم کم خلوت تر هم می خلوتیابون خبه

ی رو پس نده، لذتیش. البته ازش ممنوم که نجاتم داده اما اگر تاوان اون بد رفتاریوفتمرابر م

.ی شه و احساس حقارتم هم بر طرف نمی رسهاز دوست داشتنش به من نم

 بار اولی،. منشی دم سفارش م ی ابرین ماشیه و ی گیرم تماس می سرعت با شرکت خدماتبه

.ی شهمتوجه منظورم نم

 که بتونمی دونم مید. بعی کردم که فکرش رو میه تر از اونیچیده بزرگتر و پیلی شاپور خگند ی

 کنم.یدا ها پدرم رو پی راحتینبه ا

 تک تک از راهرو ها و کلسیا که دسته دسته ی بینم جوون و محصل رو م ی و دختراپسرا

 ازی چه دوران خوب ی که توی کنم و درک می زنم اراده بهشون لبخند می. بیان میرونها ب

.ی برن شون به سر میزندگ

.ی شنوم دو تا دانشجو رو م ی. ناخواسته گفت و گوی رسم باجه میه به

 به تخصص ویاز:«راه انداختن اردو نی گه از اونا میکی ست. یه از بقیشتر و سالشون بسن

 بحثی ذارن بته شده. نمی شاپور ب ی. گندیست گروه ها هم نیر داره. تقصیاد یوقت ز
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 ندارن.یتی که ثبات شخصیخته توش ر ی ای عوض ی و استادایره صورت بگ ی ایتخصص

 شاپور، ی گند ی هم نداره، کلس ها و کتابخونه هایگه دا ی هیستم به مراکز و سیآنچنان دخل

 سازمان ها وین نشر اطلعات خوب و معتبر هستن. پا گرفتن ا ی جاها براینهنوز از بهتر

 و بهی داد تا نشون بدن چقدر اطلعات تخصصی  به مدارس علمی تکونیه شدنشون یرهمه گ

.ی  سرگرم یدرد بخور دارن و چقدر جنبه 

 ی پایه یکیشون. جلو تر از من دو تا دختر در حرکتن که ی رم طرف راه پله ها مبه

 وی کنن کند حرکت میلی. خی زنه حرف می خاص ی شده و شفاف داره و با عشوه  یتراشکار

 ازشون جلو بزنم.ی تونم راه پله رو پر کردن که نم یجور

 دستی گوش بدم ول ی بهتر ی کردن آهنگ های:«زبان خوندم و سعی گه که سالمه، مدختر ی

ی کنم بدم، حس میه به خودم روح ی اگر بخوام زوری شاد، حت ی سمت آهنگای رهو دلم نم

یز چیکموز .»ی شینه وقت به دلم نمیچ و هیه پوچی

.ی کنه احمقانه شادشون، حالم رو بد میا پکر  ی هایافه اجنه و قی رسم، بال م ی به طبقه وقتی

 آهن ستون ها، ی. توید رو دیین پا ی سالن طبقه ی شه حفره است که ازش میهوسط سالن 

 اول ندارم. دوست دارم ازیز به دهلیدن رس ی برا ی ایده ایچ و هی رسم به نظر میشروانپر

. ازیرم کردن و باعث شدن که حس حقارت بهم دست بده انتقام بگ ی که بهم بدیموجودات

ین که پاهام رو به زمینه از ایر . غی کنم میکار جا چه خبره و دارم چین ای دونم نمیطرف

 وجود داره؟ ی ای درست شه و حس کنم زندگیی که صدای کوبمم

 مثل اگر پدرم تاوان کارش رو پس بده و سقوط کنه و کارشو کنار بذارهی کنم، خودم فکر مبا

 بهم بخوره و زجر بکشه، منیدش مثل رابطه اش با همسر جدیا کنه ی ازم عذر خواهی حتیا

 ؟ی ده بهم دست میتاحساس رضا
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 زجر بکشه و بفهمه کهیلیا رابر زجر بکشه و تاوان رفتارش با من رو پس بده، اگر ااگر

 پوچ و اشتباهه؛ خب امثال اونیه انتشارات از پا ی با من نداشته و کارش تویرفتار درست

.ی رن می راه اشتباهیهتمام عمرشون به 

 برسونن.یب آسیه که ممکنه به بقی سازه رو میضی شدن از آدما موجودات پست و مرتحقیر

.ینه که با خودم دارم همیمشکل

 ها نوشته شده.یز که روش اسم دهلی رسم می آسانسور متروکبه

 هایز از دهلیکی که عازم ی شم پسر و دختر جوون میه یر باز شدن آسانسور، هم مسبا

 چه رشته و ی توی ده نصب شده که نشون می هاشون کارتیرهن پ ی روی شمهستن. متوجه م

.ی گن. اصطلحا به خودشون پاندت می کنن میل تحصیمقطع

.یست باغ ن ی تویاد. پسر زی ندازه به من می چشمیر زی هستن. دختر جوون نگاهیبا دو زهر

ی کنه. پسر ، اول تعجب می زنم میضی بهش لبخند عری و خوش ذوقی خوشحال یفقط از رو

.ی زنه و بعد بهم لبخند می ندازه به دختر می نگاهیول

 نداشتم. فقط به نظرم هر دو ی بدیت نیقتا:«حقی گم با خودم می شم از آسانسور خارج موقتی

 خوشگل بودن.»یلیخ

 که باهاشون در ارتباط بودم مشخصیی آدما ی یه بود که روحین ایم قبلیا ی دن ی من تومشکل

 هم که دوست داشتم باهاشون در ارتباطی خوب ی بودن. آدما ی ای عوض ینبود و بعضا آدما

.یومد اصل خوششون نمید داشتن و از من شا ی سودمند تر و بهتر یباشم، خودشون دوستا

.یقا دقیدیه چه عی دونم. نمی گه میک بهم تبریدو و عی کنه با لبخند ازم استقبال مپدرم
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یم عاطف ی هایاز ن ی تا حدودی تونه مین اما همیه و عاد ی ایشه که صحبت هامون کلمی دونم

رو برطرف کنه.

 که اقامت دارم و روندیی جایت وضع ی. درباره ی پرسم ازدواجش نم ی درباره یز ی چازش

.ی پرسهکار م

ی دونین؟ بودن می عضو کمپانی درباره اوستا و تاجر که زمانیز ی_چ

 منحل شده بود.ی که به سازمان ملحق شدم، کمپانی_چطور؟ من زمان

یزا ی چیا از اون اوستا، ....آنیشتر گذاره. بیر تاجر هنوز فعال و تاثی دونم که میی_تا جا

 درباره اش نوشته.یاد یز

 آدرس دفترش رو برات ارسال کنم.ی تونم می. اگر تا شب صبر کنی شناسم_اوستا رو م

!ی مونم خوبه! پس من منتظر میلی خین_ا

:«استفراغی گه از اونا میکی. ی شنوم دو تا از پاندت ها رو م ی راهرو، گفت و گوتو ی

 هنوز حالم خوب نشده.»ی کنم بهتر شده اما احساس میروزمد

.ی شم میره خی زنه، حرف میماریش ب ی درباره ی که به راحت ی تعجب به سر و وضع پسربا

 فرستاده.یغام. رابر برام چند تا پی زنم پرسه میلیا دفتر احوالی

!یی بده و بگو که کجایغام فرصت بهم پین اول ی لطفا توی شم، دارم نگران میگه_من د

.ی خونم رو چند بار مپیغامش
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 خانمان هستم.ی بیه که من الن ی کنم فکر مین ابه

.ی شه میشتر نفرتم ازش بی گذره، هر لحظه که می کنم و حس می کنم رابر فکر مبه

یخ که تاریی هایادداشت از  ی سریه  ی تویا که آنی شم ها متوجه میادداشت مرور تو ی

نخورده، دوباره از اسم اوستا استفاده کرده.

 بخونم.یشتر ی ها رو با آرامش بیادداشت تا بتونم ی رم مجلل م ی خونه یه پشت بوم به

 ی مرد آبزیه ارشد فروش یر. مدی خوره منو م ی هایک کرم داره امروز صابون ها و کین_ا

 ملقاتیاد زیدم، مهم د ی جلسه ها ی که تو یبه اسم اوستاست. اوستا رو به جز چند بار

 لبخندی کرد ی و هر وقت بهش نگاه می زد میب و غریب عجینک عیهنکردم. اون هر بار 

!ی زد و کفشاشو واکس مید پوشی. مثل آدما لباس می زدم

یک  ی راهرو ی هایینه آ ی. توی کنه و پدرم آدرس اوستا رو برام ارسال می مونم معطل نمزیاد

ین که ای کنم فکر مین و به ای شم میره رنگم خیتونیفروشگاه نه چندان مدرن، به لباس ز

.ی ده نشون میشه تر از همیرلباس منو پ

.ی نویسم چند خط از اوستا میم شخص ی هایادداشت تو ی

 ی دو پهلو و مرموزیت بوده . شخصیگه و چند شرکت مطر ح دی فروش شرکت آنیر"اون مد

یث خشا ی برایما بوده که مستق ی از اجنه ای زنم و اون طور که من حدس میانسالهداره . م

."ی کردهکار م

 وی کنن م ی رو سپری چند که من امروز پر مشغله ام، اما ظاهرا از مابهترون روز آرومهر

 کردم!یدا پی چین. هاهاها! ببی بینم بروج ها نم ی رو تویخبر خاص
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 تمامیید تای منتشر شده و انتشار آن به معنیر ایزارد وی محل ی رو در روزنامه هایش-متن پ

 .یست از آن نی بخشیا

 بدونی توان را نم ی مقابله با مبارزان خاک ز ی انتشارات برا ی یه در اتحادی خارج ی مداخله

ی و بررسیل تحلیر، ایزارد و گاورنر در تصاحب و ی سازمان مرکزینتوجه به رقابت ب

کرد.

 ی درخواست کردند تا برا ی از سازمان مرکزیطی در شرایزارد، انتشارات و ی مرکزدفتر

 خود را آغاز کنند که دو هفته قبل و پس از آنکه بانکیات عمل ی،شکست مبارزان خاک ز

ی کند، اعزام م ی نبرد با مبارزان خاک ز ی خود را برای اعلم کرد کارآگاهان مخفیان زیاهگ

 نشان داد و انتشارات وی واکنش منفیان، زیاه اقدام بانک گین نسبت به ایر، ایزارد ویکمپان

 کردند.یل دفاتر خود را تعطیزارد، وی وابسته به کمپان ینهادها

. چندی کشه برگ میگار سبز داره و نه س ی. اون نه چشمای ده ازم انجام می  استقبال گرماوستا

یزش م ی منتظرش بمونم. رویباش، مجلل و ز ی کتابخونه  ی. ازم خواسته که تویدمش دیهثان

.ی نویسن و روزانه رو می هفتگ ی که توش فالی بینم رو م یهمون روزنامه ا

.ی شم مشغول ورق زدنش م ی کنجکاوبا

 انجام ی برایی کارهاید، را به خودتان اختصاص دهی زمانید که بتوانین_امروز شما قبل از ا

 داد. هنوزید را انجام خواهیتان زود تر هم کارهاید، و هر چه زود تر شروع کنید،دادن دار

ی شود میشنهاد است قرار دارد و به شما پیات شما که مشهور به جزئ ی خانه ینماه در ششم

.ید از موضوعات بزرگ و مهم تمرکز کنیشتر بیات، کوچک و جزئ ی هایز چو یکه بر ر

.ید کنیح تفریشتر بی توانید بعد از ان شما مید، بار نکات مبهم را بر طرف کردیکاگر فقط 

ی که گرد داخل شربت به خوبی فهمم و با همون قلپ اول می دارم رو برمیز م ی روشربت

حل نشده.
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:«بعد از باشگاه گمت کردم ،ی نویسم جوابش رو بدم، می گیرم میم. تصمیوفتم رابر میغام پیاد

.»یوفتاده برام نیاتفاق

 نگران شده بودم، مایلی:«خدا رو شکر، خی ده نگذشته که جواب میغام از ارسال پیه ثانچند

 ی جا، جاین دنبالت، ایام زود تر بهم بگو تا بی. هر جا هستیم مستقر شدیزارد وی کمپان یتو

.»یهامن

.»ی خورم شربتم رو م ی یه و بقی ذارم رو کنار مآیینه

. ازشی شم میره. با تعجب بهش خی بینم آشنا رو میی اوستا، تابلو ی کتابخونه یوار درو ی

 گر مردم، در سبکیت هدا ی. آزادی کنم و درباره اش جست و جو می گیرمعکس م

 بوم. ی اثر اوژن دولکروا، رنگ روغن رویک،نئوکلس

ین که چرا اوستا همچی کنم و مربوط به انقلب فرانسه است و تعجب میاسی س ی تابلویه این

.ی کنه م ی خونه اش نگهدار ی رو توییتابلو

 لوور ی موزه  ی که تویه از تابلوئی کپیه:«ی گه که می شنوم اوستا رو از پشت سرم مصدا ی

.»ی شه م ینگه دار

 ی. چشمای شم میره به هفتاد داره، خیک نزدی مهربون و متشخص اوستا که سن ی چهره به

. بای ده برگ هم نمیگار س ی و بویست دار نیه و کنایش لحنش نیست،اون سبز و درشت ن

 اومدم.ی نکنه اشتباهی کنم،خودم فکر م

 بگمی تونم . میدنم اومده به دیا که دختر آنی شه! هنوز باورم نمین بشیا! بیا! بیا:«بی گه ماوستا

.» ی نداریا با آنی شباهت خاصیچه
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 زن ازیه مادرم هستم. اون  ی یه اول ی یکره پیه. شبیستم پدرم هم نیه خب شبی_درسته، ول

 بزرگ تر از پدر و مادرم داشت.یکلی متوسط بود که ه یطبقه 

 و مشمئز کننده است؟ی انسانیر غی جسمیی جا به جاین که ا ی فکر نکردین به حال به اتا

 از ما بهترون ویا ی دن ی زود درباره یلی خیا آنی پرسی، سوال رو مین چرا ای دونم_م

 منید موضوع دین موضوع کنار اومدم. اتفاقا این گفت و من با ایزیکی فیا یاومدنش به دن

ینه ایقت هستن، اما حقیشون جبر جسمیر از ادما هنوز درگیلی عوض کرده. خیرو به زندگ

 ی هایکره پ ی. نه فقط تویم اجسام مختلف پراکنده شد ی که توهستیم رو ح بزرگ یهکه ما 

.ی بره میش رو به پیا که با زنده بودنش دنیز ی. هر چیانسان

 چهل سالشم نبود.ی جوون بود، حتیلی بگو، اون خیا. از آنی زنی می جالب ی_حرفا

 بود.ی عالی. از نظر روحی هم ناگهانیلی زود مرد، خیلی_البته خ

یه؟_منظورت چ

 کامل سالمی نداشت. از نظر روحی اضطراب و اختللیچ نداشت، ه ی ای مشکل روحیچ_ه

بود .

_چطور؟

.یدم از ما بهترون شنیا ی دن ی که تویعاتیه شا ی سالم بود برای از نظر روحی گم که مین_ا

.یدم رو ازش ند ی از اختللت فکر ی اثریچ کردم هی زندگیا که با آنی مدت یتو
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 داشت . بایی بالیه قدرت روحیا:«آنی گه و می ده تکون میید تا ی به نشونه  ی سراوستا

 به سراغی کردم . اصل فکر نمید دست و پنجه نرم کرد تا به دلخواهش رسیاد یمشکلت ز

.»ی و من رو بشناسیا یمن ب

 حال با خودم فکرین درباره شما نوشته. با ایاد ی زیزا ی چیا اما آنی شناسم،_من شما رو نم

 که من درباره تون خوندم.یستین نیی اون اوستا ی شما همه ی کنمم

.»ی شم:«متوجه منظورت نمی گه و می شه میره با تعجب به من خ ی لحظه ااوستا

یی اصل ی به سراغ اعضاید کتاب مادرم باین نوشتن آخر ی:«من برای دم همون لحن ادامه مبا

 سبز ی چشماید ها، شما بایادداشت. طبق یدم دین بین برم و اسم شما رو هم ا یسازمان مرکز

 باشه کهیز ی و لحن حرف زدنتون کامل متفاوت با چین برگ باشیگار معتاد به سی داشتین،م

یه؟» کیقا اوستا دقی گم، جا، مدام با خودم مین اومدم ای. از وقتی بینمالن م

 که دربارهیستم نیی اون اوستا ی:«فکر کنم متوجه منظورت شدم. البته من همه ی گه ماوستا

 وقتیچ ملحق شدم و ه ی به سازمان مرکزی. من بعد از منحل شدن کمپان یاش خوند

یی داشتم. اما اوستایکی نزدیی آشنایابی بازار ی هم به واسطه یا نداشتم. با آنی رسمیتعضو

 نداره. همونیت سازمان، فعال ی وقته که تویلی و خیه زیاه گیه اصل سبز داره،  یکه چشما

 بود. بهی دلل و قاچاقچیه نبود. یاب منحل شد از سازمان جدا شد. اون بازاریموقع که کمپان

 ی که ازش خبریادیه. مدت زی داد انجام می قانونیر معاملت غی، قانونیلیصورت خ

ندارم.»

 کنم؟یداش پی تونم_به نظرتون م

 طورین ایایی، کنم، بهش بگو که دختر آنیدا سازمان پیو از آرشی راه ارتباطیه ی تونم_بله، م

 . ی داریدنش د ی برایاد یشانس ز
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.ی شیم میره خیگه سکوت به همد ی تو ی الحظه

 همراهه.»یی بالیسک با ری کتابین:«نوشتن همچی گه ماوستا

 کهیز ی گرفتم، بر خلف چیش که پی:«راهی گم و می وفتم میروز فال دیاد و ی زنم ملبخند ی

 کامل روشن و واضحه.»ی بینن، میهبق

.ی زنه م ی لبخنداوستا

.»ی شم مزاحمتون نمین از ایشتر:«بی گم و می شم جام بلند ماز

 ی؟» اقامت دار ی جا ی، زود قصد رفتن داریلی:«خی گه ماوستا

 هستم.یلیا ایت_من تحت حما

 ؟یلیا: ای گه مید تردبا

یر ایزارد وی به کمپانیشب، د ی. بعد از حمله های کنه دفتر انتشارات رو اداره میه_بله، اون 

.ی رممنتقل شدن، منم به همون جا م

 اون جا امنه؟ی مطمئنیزارد؟ وی_کمپان

 داره.یتی چه ماهیزارد وی کمپانی دونم نمیقتا_حق

ی. زمانیانه نژاد هوازیت بزرگ، تحت مالکیلی خییه شرکت حمل و نقل هوایه یر ایزارد_و

 تحت ی و سازمان های شد از ما بهترون محسوب میا ی دن ی شرکت هاین از بزرگتریکی

.ی کرد رو به طور کامل ساپورت میاننظارت هواز
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 به انتشارات داره؟ی چه ربطین_خب ا

.ی ده خودش ادامه میت به فعالیر ایزارد ویت هم با حمایان_چون انتشارات هواز

.یست شرکت حمل و نقل نیه که فقط یم بگی تونیم_م

 ی روزمره یر، ایزارد ویکی الکترون ی هایر بخار و مس ی تمام تانکر های_درسته، زمان

ییرو  نژاد ی به محدوده  ی من که از نژاد آبز ی برای حتیان، بودن. نه فقط هوازیان هوازیای

ی کنم حس میر، اخ ی های داشت. با ناامن ی فوق العاده ایت اومده بودم هم جذابیانهواز

.ی شه م ی به نوستالوژیل امثال من تبدا ی بر ی هواز یشهرک ها

یومد؟» جا نین:«پدرت چرا با تو به ای گه. اوستا می ده احساس ضعف بهم دست م ی الحظه

 نداره.یتی_پدرم؟ اون اصل براش اهم

_چطور؟

 کتاب اصل براشین خودش رو داره، نوشتن ایی شخصیی خودش، زندگیا ی_اون تو دن

 نداره.یتیاهم

.ی شه میره خی رسم به نظر میده سکوت به من که مطمئنا رنگ پر ی و توی گه نمیز ی چاوستا

 مستقر شدم. تمام ساختمونیر ایزارد وی کمپان ی تویدم، اتاق جد ی هشت شبه و من توساعت

 رسوندم و خودم رویر ایزارد کننده داره. به کمک اوستا خودم رو به ویوس ماییحال و هوا

 آخرش، دوبارهیغام از رابر نشد. رابر بعد از پ ی اومد. اما خبریدنم به دیلیا کردم. ایمعرف

 ندادم.ی کدوم جوابیچ بود . به هیش نگران ی فرستاد که نشون دهنده یی هاپیغامچند بار 
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 ی که برایسی. تندیه زیاه موجود مرموز و گیه به دنبالش بگردم ید که بایی اوستای دونم محال

یینه آ ی. توی کنم ام رو مرتب میخته بهم ر ی. موهای ذارم میز م ی درست کردم رو روینفرد

 هم به نظریباتر زیلی خیش آرای که با کمی کنم فکر مین و به ای ندازم به چشمام مینگاه

.رسیدخواهم 

:ی خونم ماهانه رو مفال

 قابلی خوش اقبالیک ی پیوندد، میقت شما به حقیا ی که ممکن است برآورده شود. روآرزویی

یت و مسئولید بدانی به خوبید. قدر آن چه را که داری بخشد شما را نظم میملحظه زندگ

.ید باشیرا پذیی با خوشروی گیرند، در مقابل شما قرار میت موفقین را که با اییها

 من است.یعی حالت طبی شفا بخش: خوشبختعبارت

 وی کنم میه گری. به راحتی شم میره مادرم فرستاده خیل وسا ی ل به لیث که خشای عکسبه

 من الن دارم بای دونه که میه که به من کمک کنه. اون تنها موجودی خواماز رو ح مادرم م

.ی کنم دست و پنجه نرم میضیچه احساسات ضد و نق

 ی پاندت های درس ی از کتاب هایکی و ساختمون نسبتا خلوت شده. مشغول خوندن صبحه

 و اونا همه رو قبلیه وجدان کار ی که کتاب درباره یدم هستم. با کمال تعجب دی مدارس نظام

 ی مباحث رو توین. ای دونم کدوم از سوال رو نمیچ که من جواب هیجواب دادن، در حال

.ی کردن مدریس ما هم تی درس یکتابا

 کتاب روین رحم، چجور ای وجدان و بی ب ی افسراین که ای کنم تعجب، با خودم فکر مبا

 مختلف ی سازمان ها ی اش تویه و بر علی گیرن نمره ها رو ازش مین و بهتری خوننم

.ی شن میتمشغول فعال
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 و کارخونه داریاب بازاریه یم، شخص ی صفحه  ی. توی رسه بهم نمی خوب ی هایغام پمتاسفانه

 ها دنبال کننده داره، به نوشته امیلیارد که م ی و آب ز ی خاک زیی المللینبه اصطل ح ب

 گرفته.ی جزئیراد ایه ی، قبل از ورشکستگی، شرکت آنیت وضعین آخر یدرباره 

 رو اشتباها به کار بردم. البتهی هم کمبود اطلعاتم بوده که اصطلحیلش و دلیه معقولایراد

 گرفته. به هر حال همونیراد ازم ایه و کنایش اون با نی نبود ولی مهمیز اشتباه اصل چینا

ی ی گیرادا  شده ویت شده و ازش حمایید بار تایلیون و صد میلیارد میک مشهور، یاب بازاریر

 شده.یت که گزارش من فقط دو بار حمایهن در حالیا

 طالع امروزم نوشته:تو ی

 به ظاهر دوست اطراف شما را گرفته اند که فقط به فکر سو استفاده از شما هستند. ی- عده ا

ین تا ای شدن وقتیم. تسلی گیرید قرار میت و گرنه مورد آزار و اذیدآنها را از خود دور کن

 کهید فکر کنید شاینید حال ببین. با ایست نی اصل کار درستید، هستیک نزدیتحد به موفق

یاد نکته را به ین. در هر صورت اید نداریگر ی و حال هم انتخاب دید اشتباه آمده ااراه ر

 هستند.یان در جریاد ی ز ی هایز چی، فعلیت که پشت ظاهر آرام و راکد وضعیدداشه باش

 کار ها رو به راه شوند، شما راه خودتان را هر چند با ی امروز همه ین ندارد که همی لزوم

یش. آرام آرام پید نحو ممکن ادامه دهین و کارتان را به بهترید دهامه کوچک ادییقدم ها

 بهتر از درجا زدن و سکون است. یلیرفتن خ

 به تن دارم وی سبز رنگ بزرگیرهن که پی در حالی رسم، میر ایزارد و ی سالن ورودبه

 مشترک پرسه ی بروج ها ی گود افتاده. تمام شب رو تویچشمام از شدت ضعف و خستگ

.ی خوندم رو مید جد ی هایل و اخبار و تحلی زدمم

 مختلف ی هایر که مسیی بخار بسته شدن و تابلو ی واگن ها ی برای و خروج ی ورود ی هادر

 کامل خاموشه.ی دهرو نشون م
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 کهی انداختن به خواب رفتن، در حالی  بوفه ها، کار مسافر ها رو راه م ی که تودخترایی

.یموئه به ل ی نوشابه  ی های و قوطیپس چ ی پر از پاکت هایزشون م یرو

 ی به شش اردوگاه افسریت که در نهایه هائیر که روشن مونده، مربوط به مسیی تابلوتنها

.ی شه ختم میانهواز

.ی زنم انتظار رو ورق م ی های صندل ی رو ی حوصله بروشور هابی

 پسر هفت، هشت ساله است، اون ور خطیه که یی. جن کوچولوی دم میه رو به پنجره تکسرم

.یه هوائیرها ی مسین کردن ما ب ی ابرا، در حال بازیون، م

!ی تو رو به باشگاه بردم که در امان باش ی؟ برخورد کردینطور_چرا با من ا

.ی شم منتظره با رابر رو به رو میر غیبا و تقری گردم مبر

.ی که تو از رفتار من ناراحتیبه عجیکم و ازت ممنونم. اما ی دونم_م

 آروم و قاطع به نظریشه، و مثل همیده پوشید سف ی هایه با حاشی رنگی مشک ی یقه جلرابر

.ی رسهم

ی ماست، اگر اتفاق ی تو به عهده یت مسئولیبه؟ عجیزش:«چه چی گه و میاد جلو تر مکمی 

...»یوفته تو ب یبرا

 ی موجودیچ به هیستی مجبور نیوفته، من ب ی برای:«اگر اتفاقی گم و می پرم حرفش موسط

.»ی ناراحت ی ایگه دیز. تو از چ یجواب پس بد

ی کنی:«احساس می دم گفتن نداره. خودم ادامه م ی برای در واقع حرفی گه، نمیز ی چرابر

 کردم و غرورت له شده.»ی  احترامیبهت ب
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 نه؟ تو همی بر ی،:«لذت می گه میخته، من بهم ر ی قضاوت عجولنه ین از ای  که کمرابر

!»ی کنیر پسر رو تحقیه که ی بر یلذت م

یشه رو به رو شده و اتفاقا براش کل ی مساله این که با همچیست ن ی بارین اولین هم؟ پس اتو

هم شده.

ین که چقدر ای دونی خودتم میار، موجودات حق به جانب رو در ن ی:«تند نرو و ادامی گم

یل که بهت تما ی و فرار از موجودیزاره که ازت بی سرگرم کننده است. توجه به طرف یباز

 فکرین دار شده به ایحه که غرورت شکسته و احساساتت جر ی احساس کردییداره. اگر جا

ی ی  ی، بازینکن که چقدر ا  من ی با مزاجت ساخته بود که فراموش کردی، آهو و شکارچباز

 ضعف هام دوست داشتم و دارم.  یچقدر تو رو با همه 

 و از اون جای دم بهش نمی گفتن نداره. منم فرصت ی برای حرفی بزنه ولی داره حرفدوست

.ی شمدور م

ی آهو و شکارچی ی بازین منم دارم از اید که شای کنم با خودم فکر مین رفتن به دفتر فردحین

.ی کنم م ی رو بازی که خودم نقش شکارچی مخصوصا وقتی برم،لذت م

.ینم رو ببین_سلم، من اومدم که فرد

 بهیظی غلیش خوش بر و روئه که آرایه زیاه گیه. ی ره در کنار م ی جوون از جلودختر

.ی زنه هم نمی حرفیچ داره. هیفی و ظریب دوخت عجیرهنش پ ی یقه و یدهصورتش پاش

انگار لله.

 لب داره، ی رویز ی چندش برانگ ی که خنده ی و در حالی کنه میی راهنماین به اتاق فردمنو

.ی شهازم دور م
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 هر چقدر چشمی داره ولیض عر ی هایترین بزرگ داره. کتابخونه و ویز چند تا مین فرداتاق

.یست از چشمه ن ی خبری چرخونم،م

 معصوم و مهربونش . ی چشمایاد و همزمان به یوفتم رفتارم با رابر میاد

 ما ؟»یا ی جا اومده؟ به دنین:«پدرتم به ای گه مفردین

_نه...

 ....ی زدم_حدس م

 ی؟ زدی  حدس میو چی؟_چ

.یاد که پدرت نین_ا

 به حرکت در ی، و نقره ایی پرده خطوط طل ی. روی کنه اتاق رو روشن م ی و پرده می خنده

.یانم

ی شناسی؟ آرشو از کجا میاد؟ بی زدیکه_چرا حدس نم

 پدرم کار ی هر دوشون برایا،:«آرش و آنی گه و و می ره خاص خودش رو م ی خنده فردین

یشتر بیلی حرف ازم خین با ای دونم نبود، .... میا چطور نشناسمشون! آرش مثل آنی کردن،م

 بهمیا برام از همون روز اول روشن بود که آرش و آنی ولی شی،از قبل متنفر م

.»ی خورننم
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. چندی شم میره ها خی و به رو فرشی کنم مکث م ی. لحظه ای کنه به شدت داغونم محرفش

.ی شه میق آرش تلف ی ذهنم و با چهره  ی تویاد رابر م یبار چهره 

 رو دوست نداشتن؟یگه که همدینه_منظورت ا

 وار آرش رویوانه دیا ندارم. آن ی ها اعتقادیز جور چین به عشق و ایاد_دوست داشتن؟ من ز

 ازدواج داد.ین تن به ا ی ناچار یدوست داشت و اون پسر از رو

 با هم داشتن. ی خوبیه زندگیادمه، که من یی تا جااما

 ثروتمند و خوش قلب بود. قبولیبا، بود. زیا زن دنین بهتریا داشته باشن؟ آن ی بدیه_چرا زندگ

 ی هنر ها ی که ستاره ی زمان ی کم نداشت؟ مادرت درباره یت از جذاب ی ذره ایا، که آن یدار

 بهت گفته؟یز ی اجنه بود، چیا ی دنیر یتصو

 بهتر باشه هر چهید که شای کنم فکر مین شدم و با خودم به ایره خین با نفوذ فرد ی چشمابه

 ی وقت دکتر برایه ی تونم فکر کنم که چه موقع مین خودم برگردم و به ایا یزود تر به دن

. یرم بگیم گوارش ی هایمار یب

 هاش با شکوه بود. امای  و ضعفش از بابت ناکامیاس ی فوق العاده بود. حتیا:«آنی گه مفردین

 کرد که ....»ی آدم ی فدایزشو همه چیا رو خراب کرد. آنیز شما همه چیا یورود به دن

 من ی طور که پاکت رو جلوین. همیاره میرون رو بی و پاکتی ره میی به طرف کشوفردین

ین ا ی تویریه، تصو ی موقع ورود به هنر هایا، آن ی عکس هاین از اولین:«ای گه می ذاره،م

 رو داره ...»یش و جبر افسری جدیتعکسا هنوز کم

 وی از دوران نوجوانی  تجسمیچ. هی شم میره مادرم خ ی مسخ شده عکس های و حالتید تردبا

 و دوریب به چشمم غریلی خیا، آن ی موهایلیت و مدل ابرو ها و هایش نداشتم. آرایشجوان
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.ی ذاره میش به لب داره که غالبا دندوناش رو هم به نمایبایی عکس هاش لبخند ز یهستن. تو

 به تن داره.  ی روشن و جوون پسندانه ا یلباسا

 چهره اش رویدم که د ی بارین آخری پوشید، میره ت ی لباسایشه همیا،:«آنی گم مین به فردرو

.»یارم نمیاد کرده ....به یشآرا

 چرا رفت ...»یا که آنی کنم:«من هنوز درک نمی گه مفردین

.ی بینم زدن مناسب میه و کنایش ن ی فرصت رو برایگه اما بار دی کنم مید ترد ی الحظه

 طور احساسات رو درکین که مرد ها ایست قرار نیعیه،:«طبی گم و می زنم م یپوزخند

کنن.»

.»یم خودمون رو داریز به هر حال ما هم غرایست، منصفانه نین:«ای گه مفردین

. هر چقدر هم که سر خودمون رویم هستیزمون ما تابع غرا ی بود. همه ین منظورم همیقا_دق

 شده از کمی. حتی کنه می دستیش.ز.ه پ ی هست که غ.ر.یی جایه یم، بمالیرهبا خرد و فلسفه ش

یگه د ی رویم داریم،.ز.ه مون غالب شد ی به غ.ر.ی کنیم که احساس م ی لحظه ای. حتیشانس

.ز.ه ی که بعضا کشنده تر و آزار دهنده تر از غ.ر.ی دیم.ز.ه مون رو نشون م یاز غ.ر.

یا. اما امثال آنی کنن نمیدا پی عاطف ی های.ز.ه شون وابستگ یمونه. امثال تو بر اساس غ.ر.

 ی ازش بگذرن. اگر به گروه های تونن که دوست داشتن رو فراموش کنن. نم ی مردی تونننم

 پوچیاد به نظر می مجابت کنم. ولی تونستم راحت تر مشتی، دایش گرا یعدالت طلب و برابر

 درسته؟ی،گرا باش

. ی خنده فقط می گه، نمیز ی چفردین

 ما آدم ها رو ی از کارها ی سریه و  ی که به هنر مدرن علقه داریدم:«از رابر شنی دم مادامه

 آوردم. خودم برات ....»یه هدیه. منم برات ید یهم دزد
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یفم رو هم از کیف قیس تندی رسونم، میان جمله مو به پای، طور که با مهارت خاصهمین

. ی ذارم میز م ی و روی کشم میرونب

 طرحمید همراه با مفهوم هستم. شایی کار خودمه. من طرفدار فرا واقع گرایس تندین_ا

 در آوردم ....یش رو به نمایسوررئال به نظر برسه، اما تجسم خودم از پوچ

 بهتر باشه ازید که متضرر نشدم. شای کنم برگشتم و فکر میر ایزارد هست که به وساعتی

ید فکر کنم که باین ناراحت شدم چند لحظه سکوت کنم و به ایز ی به بعد، هر وقت بابت چینا

 و بهداشت دهان و دندانم فکر کنم.یم به اوضاع مزاجی از هر مشکلیشترب

 خاموشه و هوایه تهویستم نسبتا آرومه. سیر ایزارد زود تر بخوابم. وی کنم می سعامروز

. اون های بینم می رو هر از گاهیلیا رو ترک کرده و ایر ایزارد ویروزنسبتا خوبه. رابر از د

 ها ویخته از صاحبان نشر و فرهی دارن و خودشون رو جمعیر ایزارد به ویاد یاعتماد ز

 تمدن و ی برای  مبارزاتشون، کار مهم ی با ادامه ی تونن که می دونن جامعه م یروشنفکر ها

بعضا نژاد خودشون انجام بدن. 

 اومده بود.یر ایزارد به وین خارج شم، متوجه شدم که آریر ایزارد که از وین قبل از ادیشب،

 که قصهی شه مین و خود به خود بهم تلقی ده که هنوز زنده است و حضور داره، نشون ماین

 زجریدوارم که امینم، رو به چشم ببیاد ی زیزا ی چید از اون، نا تموم مونده و هنوز با یا

 باشه. یدنشکش

.ی شم بروج ها مشغول گردش م ی و توی خورم جور شربت قرمز رو هم میه از یوان لسومین
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 اما هنوزمی ده انجام نمیابی بازار ی شرکت ها ی برای خاصیت فعالیگه که دین با ااوستا

 بهی کسب و کار رو بگردونه و پول ی کنفرانس هایب، و غریب عج ی با ژست های تونهم

. یه آبز ی بزنه. منظورم همون اوستایبج

 مطالبین ها معمول کم مخاطب تریل. تحلی ندازم ها میل به تحلی بعد از مدت ها نگاهامروز

 روز، تمامیک  ی تو ی که چجوری کنه روشن می مطالب به خوبینروزنامه ها هستن. ا

 ی برا ی خاک ز ی شدن. مبارزایر سرازیر ایزارد به ویانتشارات، مهر و موم شدن و همگ

 از ما بهترون ساخت ویا ی دن ی که تویی کردن. از اون جاتفاده اسی کار از روش خاصینا

 ی حائل رو تویوار د ی، خاک ز ی هایرو نیره، صورت بگی تونه می هر ارتفاع یساز تو

 روش، رفت و آمد ها به محدودهین درست کردن. با ا ی هواز یارتفاعات مختلف شهر ها

 جورین حرف مخالفم. تو این با ان. البته می شه تماما کنترل م ی، از نژاد هوازیر غییها

یر ز ی که درست کردن حائل هاین وجود داره. مخصوصا ایی راه در رویشهمواقع، هم

 موضوع کجا خوندم؟ین ا ی ممکنه. درباره یر عمل غینیزم

 ازیلی خیر، و به خاطر اتفاقات اخی کنم. درکش نمی کنم میافت از رابر رو دریغامی پدوباره

 ازش فاصله گرفتم. ینظر روح

ید؟ رسیان شدن دفتر به پایل که رفاقت ما به محض تعطیست نوشته:«به نظرت مسخره ناون

یا ی که بمونیر ی بگیم تصمید اون موقع بای شه، زود تموم میلی و کار تو خیتمامور

 من ی موضوع براین. ای کنیم رو فراموش میگه همدی بعد از مدت ی، اگر تو بر ی،برگرد

 تو، برام گنگ و مرموز مونده، من هنوز تو رو ی درباره یزا چیلی آزار دهنده است. خیلیخ

.»ی شناسمنم

یه که اون رو از یاد. به نظر نمی ماسه کبالت می دارم که به رنگ آب ی براق و بلندروپوش

.ی پوشم داده رو میه بهم هدین که آر ی باشم. دستبندیده خریر ایزارد و یدست فروش حومه 

. چند باری کنم. موهام رو مرتب میاد هاش با لباسم جور در میز و آو یرنگ و لعاب نقره ا

. ی کنم آزاد میرم اخ ی های دوندگ ی رو از همه کرم و فی چرخمم
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 بعد از نصفه ی ساعت سه ی. سالن تا حوالیوفتم سرعت به طرف سالن اجتماعات به راه مبه

 ی لحظه شمار ی، افسران هوازی سخنرانیدن شن ی که برا ی هواز ی از اجنه ی شهشب، پر م

 و ابراز وجود استفادهیی خود نما ی برای از هر فرصت ی، هواز ی. اون ها، افسرای کننم

. ی کننم

ین. بی رسه به نظر م ی ایگه فعال تر از هر زمان دیه، تهویستم. سی رم میین پله ها پااز

. ی گردم در حرکت هستن به دنبال رابر می  که به آرومیتجمع

ی کنی؟ میکار جا چین_صنا! تو ا

 سالن جمع شدن .  ی گوشه یش، از دوستان هوازی که با جمعی بینم رو مایلیا

...ی گشتم_من دنبال رابر م

ید ؟ شما بای بینم:«درست می گه با تعجب میلیا ا ی از همکارایکی جمله ام تموم نشده که هنوز

 هستن؟»ی کیشون! اینانسان نما باش

.» یاست باورتون نشه اما اون دختر آنید:«شای گه و می خنده مایلیا

 وی شه به گردن داره، مورمورش م ی ایده که گردنبند بزرگ و نخراشیانسالی مخانم

 که بچه اشیبه برام عجی انسان ازدواج کرده، ولیه با یت در نهایا بودم که آنیده:«شنی گهم

.»یا خوشحالم دختر آنیدنت. از دی بینم میی جاینرو امروز و همچ

.ی کنم و با تکون دادن سرم، ازشون تشکر می زنم م ی همشون لبخندبه
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یدا که بتونم تا قبل از شلوغ شدن سالن، رابر رو پیددارم و امی چرخونم به اطراف مسر ی

کنم. 

 و بهی بینم بد شکل ساختمون م ی مختلف رو از پنجره ها ی و نماهای شم میر پله ها سرازتو ی

:ی کنم فکر مینا

 از اطلس یوارش ، دیی برج بلند جادویکی"چون 

ی دار و روشن و آبموج

 برج  ی ابر همچون غرفه ها ی هاپاره

ی چند ، مهتابی چشمک زن چراغمثل

 یدار دین خوش آن پرواز و اا ی

 ی گردد بام دوست مگرد

 زادان" ی ، افسونگر پری گیرد نرمک اوج منرم

. ی بینم ساختمون، رابر رو میز دهلین آخر ی پله هارو ی

:«خوشحالمی گم می رم، پله ها رو مین طور که آخرین. همی شیم میره خیگه به همد ی الحظه

.»ی بینمتکه دوباره م

118

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


                                                               

Telegram.me/goldjar

. ی شم میره خند باشه خیش نیدم شایا چهره اش که حامل لبخند به

ین که این ایا روباه، یا الن نقش گرگ رو داره یا که آی گیره، میم که الن داره تصممی دونم

. یره و سرنوشت ساز رو بگی قطعیم تصمیه بده و یان پایشه هم ی رو برا یباز

 تو نبود.»یه... خب اون اصل شبی اتفاقیبا البته تقریدم، پدرت رو دیروز:«دی گه مرابر

. یستم پدر و مادرم نیه_بله من شب

. ی شیم میر ایزارد وی ی ایینه نسبتا آین زم ی رابر مشغول حرکت روبا

 ی شناسی؟» رو مین هستم.من....آرین آریه:«پدرت به من گفت که شبی گه مرابر

.»ی شناسم:«بله، می گم و می کشم رنگم م ی به دستبند نقره ادستی

 برام جالبه.»یلی:«خی گه مرابر

ی؟_چ

 برقراریر ایزارد و ی توی و سکوت سختی وفته منتظره از کار میر غیلی خیه تهوسیستم

 ازیمی  عظ ی شدن توده یک نزد ی. صدایوفته راهرو ها م ی تویاهو. کم کم همهمه و هی شهم

.ید شنی شهگرد و غبار رو م

یگه مواظبت از همد ی برایم که بتونین. قبل از ای شیم میره و به پنجره خی گردیم دو برمهر

.ی شه و واژگون میاد ساختمون به حرکت در میم، انجام بد یکار

 افتاده، بهین ساکنین که بی و اضطرابی بابت نگرانی، صوتیوار مثل شکسته شدن دصدایی

.ی رسهگوش م

 بهی منته ی طور که به راهرو هاین و همی گیره صفره. رابر دستم رو میت که امنمی دونم

 جا روین اید بای کنه، سقوط م ی به زودیر ایزارد:«وی گه می کشونه، مینی زمیر ز یآبراه ها

.»یمترک کن
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 ممکن است شما را ناراحت کند.ی کنید میافت دریکانتان از نزدیکی که از مشکلت یراتی:تاث

 او افتاده است که کنترل آن ها از دست او ی برای اتفاقیا است و یض مریکتان دوست نزدیاآ

 موضوع حرف بزند،ین در مورد ای خواهد دوستتان دلش نمیادخارج شده است؟ به احتمال ز

 مساله با شماین در مورد ای داند خودش هر موقع که صل ح مید اجازه دهتپس بهتر اس

 چون کارید، وضع شما را کلفه کند، اما بهتر است صبور باشینحرف بزند. ممکن است ا

 با شما حرفید از او بخواهید، عشقتان گوش کن ی. به حرف هایست از شما ساخته نیگر ید

. ی کند مشکل میجاد شما ا ی در رابطه یز ی چه چید، فهمید خواهیق طرینبزند، از ا

 که تای آهن ی کمد ی رو تویلم کنن. وسای می از ما استقبال خوبیگه باشگاه، بار د ی هابچه

 اتاق به جز من ی. توی چپونم باشگاه بوده م ی بچه هایل وسا ی مخصوص نگه دارینقبل از ا

 مشغول صحبته. ی ایگه راهرو با پسر د ی هم هستن. رابر تویگهسه تا دختر د

 وابسته بهیان هوازیه علیان زیاه گیی هوایات ضمن اعلم عملیان خاک زی جنگ ی رسانه

 خبریر ایزارد و ی در محوطه ی جنگیزات تجه ی از مشاهده یر ایزارد و یسازمان مرکز

داد.

 شدند.یر دستگ ی وابسته به سازمان مرکز ی الف از اعضا100 یات عملین اطی

.یستم نین اجنه هم خوش بین ای ی نوازیب به غریاد و درمانده هستم و زمعذب

 بود که من دختریب. براشون عجی کردن گردم نگاه م ی مدام به لباس ها و چشم هااوایل

ی و سعی کشیدم بوده. منم خجالت میرشون اخ ی دو دهه  ی هایلم ف ی باشم که ستاره یاییآن

 موفق نبودم.یاد خودم رو با خوندن کتاب سرگرم کنم. اما زی کردمم

 منتشر نشده. بچهیر ایزارد از وید ی است. هنوز خبر جدیقه و چهار دقیست و بیش شساعت

 هستن. چند نفرشون ی جا موندن و به خواب رفتن. اون ها اکثرا هوازین باشگاه هم هم یها
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یت خونه هاشون احساس امن ی تویگه هم دیه داشتن. بقی وابستگی  به مدارس نظامیمامستق

.ی کنننم

 خواب هستن.یم ت ی و تمام اعضای کنه کم کم طلوع مخورشید

 ی ادامه  ی که چقدر براین و ای کردم. به رابر فکر می رن ها از سر و کولم بال معنکبوت

 نسبت بهش سردم.یزندگ

 تمومیا بعد از آنید حس بدم رو به گردنش بندازم. من با ی همه ی خوام. نمیوفتم پدرم میاد به

 بود که موندم.ین. اشتباهم ای کردمم

 همیشتر بی کنم، ارتباط برقرار میه که با بقی حالت وقتین ام. ایزه انگی و بیوس ماخیلی

.ی شهم

 انتشارات ازیه که قراره با ی بینم رو میز این بات گریز انتشارات وا ی از همکارید ی جدتیتر

 با وجود تازه کاریز این بات گریز جالبه که وایلی خین داشته باشه. ا ی همکاریان زیاهنژاد گ

.ی کنه م ی همکار ی زیاه انتشارت گیه اوضاع با ین ا یبودن از نژاد خودش، مستقله و تو

ی البته بخشیر، ایزارد وین که ساکنی ده الن به بروج ها فرستاده شده نشون مین که همخبر ی

ی که کینیم و ببیم صبر کنید شاپور برسونن. حال با یشون، تونستن خودشون رو به گند

.ی رسه شاپور م یمبارزات به گند

 حس رو دارن. هواین داخل باشگاه هم هم ی بچه هاید. البته شای کنم م ی رو سپر ی بدروز

ی هر از گاهیبال، والین زم ی. تویست خوب نیاد ما هم زیهنامطبوع و بدبوئه و حال روح

 حالمونیاد، از ما بهترون بیا ی قراره به سر دنیی چه بلیم که ندونی اما تا وقتی کنیم مینتمر

شه.ی بهتر نم
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 کامل سقوط کرده.یر ایزارد. وی کنه نمی کمکیادغرغر ها ادامه داره و اخبار هم ز

 رو،یاده پ ی هستم. تو ی و هواز ی دختر آب زیه فروش تنقلت، منتظر رابر و  ی مغازه تو ی

.یدم رو دیب عج یچهار تا تابلو

.ین پر ماتم و دردناک و بعضا خون ی شدن. با رنگ های چهار تا جن طراح ی ها از پاتابلو

.ید شون دیده نا فرم و کش ی پاها ی روی شد رو م ی و آزار دهنده ایف کث یتاول ها

 ویبه و غریب عجیلی عروسکه. اسم بچه ام خیه بچه دارم. بچه ام یه که یدم خواب دامروز

 ؛ بهمیه که اسمش چی پرسیدم از خودش و پدرش میمن اسم بچه ام رو فراموش کردم. هر چ

.ی زنه نمی حرفیچ و هی شه به عروسک میل بچه ام تماما تبدیت. در نهای دادن نمیجواب

 اتاق ی دلم برایلی. خی ده باشگاه رو انجام م ی کاریز تم ی کارایشتر به اسم ترنج، بدختر ی

خودم تنگ شده .

 وی درامه و بدبختیلی خیلم. فی بینیم رو میمی  قدیلمی  باشگاه، ف ی شام با بچه هاموقع

 همی کوچولو دارن و پول ی بچه یه. ی ده نشون مینی زمیر ز ی هایلفلکتشون رو بابت س

 غذا بخرن. ی، زیاه و گ ی هواز ی شهرک ها یندارن که تو

 بدبختن و ما همیلی باهاش نداره. خی و شوهرشم اکثر اوقات رفتار درستیضه مریلم فمادر

.ی بلعیم رو دونه دونه میتزاها و پی کنیم نگاه میلکسر

 باتیز. وای کنم زهوار در رفته چک م ی یینه آیه هام رو با یغام دو روز، بروج ها و پاین

 برم.یدنش فرستاده و ازم خواسته به دیغامی  دوباره برام پیز اینگر

یغام باره که بهم پین نداشتم. بعد از اون، اولی برخورد جالبیاد زیدمش، که د ی بارآخرین

.ی دونم از رفتار من داشته رو نمی که چه برداشتین و ایلش و من دلی دهم
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 رویدیو وین رو منتشر کردن. ایدیویی و همفکراش ویلیا ایم شی شبه که متوجه منصف

یر باشگاه به سالن سراز ی هم منتشر کردن. بچه ها ی با همکاریر ایزارد و یبازمانده ها

.ی شنم

یفیت مجهوله و کیطی مح ی تو ی برداریلم. فی شناسم و میدم رو تا الن دیلیا فقط ایدیو، وتو ی

 در نظر گرفته شده.یین پایلی از قصد خیلمف

.ی زنم موضوع رو فقط از تن صداش حدس مین. ای رسه و مجرو ح به نظر میده دیب آسایلیا

 لب ی ژاکتش رو رو ی یقه  ی، وی ت ی دختر جمع ماست. با بلند کردن صداین بزرگترصیان،

.ی خزه م ی و به گوشه ای ندازه زده و کبودش میخها و صورت 

 وی گیره حق به جانب به خودش م ی ایافه و قی دونه می منطقیر رو غیر اتفاقات اخایلیا

ی، اخلق ی هایژگی دچار مشکل شده. و ی تا حدود ی:«موضع ما نسبت به اختلف نژادی گهم

 و اختلفاتمون رو به حسابی کنیم میسه مختلف رو با هم مقا ی نژاد های ی و فکریاجتماع

 که غارت و ناسزا گفتنیم هستی ذاتی ....البته ما دچار نژاد پرستیمذاری  هامون م یناهنجار

یست رو به بیت وضعی تونیم می .....فقط زمانی ده جلوه م ی رو برامون عاد یو پرخاشگر

.» یم ببرین از بیه قضین رو نسبت به ایدمون که دیم برگردونیشسال پ

 کانالی رسه، به گوش ما مین از سطح زمی رعد و برق ساده، که صداش به سختیه با

.ی شه می برفکیزیونیتلو

 براقش رو به رخمون ی که دندونای و در حالی خنده قدبلند باشگاه، میه پسر هوازهیوستون،

 تا ازیشش پ ی دلش پره، چطوره زودتر برگردیلی خیلیا:«انگار ای گه رو به رابر می کشه،م

 و صلح دوستانه نزنه.»ی آبک ی دم از شعار های،فرط دلتنگ
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یه؟»:«منظورت چی گه مرابر

 ویم برابر بدونیگه د ی خودمون رو از هر نظر با نژاداید که بای چیعنی:«ی گه مهیوستون

 مهم تر ازیز ی چیه؟ ایگه دیز مشکل ما چین نکنه فکر کردینم ببیم،ساده تر، مسئله رو حل کن

نژادمون؟»

 بایاد، به حساب میان دوست صیمی ترین که صمیم،. مری کنه طور که رابر داره فکر مهمین

.»یستم نین موضع سازمان خوشبین:«منم به ای گه میدترد

 موضع سازمانه؟»یلیا، حرف این گفته که ای:«کی گم و می کنم مپیشدستی

 اگر تای:«حتی گه و می پره اسمش بروله، وسط می فهمم لباسش م ی که از دوخت روپسر ی

. بعد ازیم نداشتن، مطمئنا الن هست. ما تا الن دلخوش به نژادمون بودی موضعینالن همچ

 سازمان به نفع ماست؟»یم تصمی کنی ؟هان ؟فکر میاد به سرمون میی چه بلی کنی فکر مینا

 درسته؟ی، باش ی کامل هوازید:«تو نبای گم و می شم میره برول خی به ارغوانیل ما ی چشمابه

یستن، ن ی که هوازی رسه م ی ... نژاد تو به اجنه ایستی انسان نیستی،و مطمئنا از اقوام منم ن

ی دونی؟» رو برتر م ی که نژاد هوازی در حال ی،چطور با اقوامت رفت و آمد دار

 موضوع نداره.»ین به ای:«ربطی گه و می خنده ماون

ی که چه اتفاقی کنه می چه فرقی کنین؟ مساله رو گنده اش مینقدر نداره پس چرا ای_اگر ربط

یوفته؟ سازمان ب یبرا

.»ی دونی ما نم ی رو درباره یزا چیلی:«تو مطمئنا خی گه مهیوستون
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 البته منین؟ خوندیخ. تا به حال تاریوفته می من مشخص و واضحه که داره چه اتفاقات ی_برا

ید فاصله از اتفاق، تاک ی درباره یخ تار ی مطالعه  ی هاینه زمیش پ ی متنفرم اما تویخاز تار

 رو گرفته. ی نژاد هوازیبان که گریم هستی دهان آشوب و تنش ی وجود داره، ما الن تویاد یز

ی تونه اونا میمات مخالف، تصمیا یم نداره که ما با سازمان موافق باشیتی:«اهمی گه مصیان

یگه تو دید. شایره رو ازمون بگیم دارینده آ ی که برایی و آرزوهایزاتموم خونواده، عز

.»ی رم زود بمیلی اما من دوست ندارم خی، نداشته باشییآرزو

 درکش کنم.ی کنم می و سعی ندازم میان حالت صی و بیز ر ی به چشمانگاهی

 که از جو بد دورینه ا ی برایم موندینجا موافقم ....اگر الن هم ایان:«من با صی گه مرابر

ینه. حداقلش ای کنن کار م ی سازمان مرکز ی برایم. پدر و مادرامون اکثرا به طور مستقیمباش

ی. من وابستگید بری تونید مید. اگر دوست داریم داریت امنینجا ما ایوفته بیکه هر اتفاق

 هستن، ندارم.»یرون که اون بی به پدرم و موجوداتیخاص

یستم، نیرون دارم با ذوق وسط حرفش بپرم و بگم:«منظورت با من بود ؟ من اون بدوست

ی و حتیست کار درست نین.» اما خب ای داشته باشی به من وابستگ یپس ممکنه تا حدود

 رابر به خودم، خوشحال باشم و حال بهیی بابت وابستگید که چرا بای کنمخودم رو سرزنش م

 رابر رو اصل باور کنم؟ یبا ی دروغ زین اید باا که چری کنم فکر مینا

 بهیلشون جمع کردن وسا ی برایوستون. برول و هی شن میم از بچه ها بلفاصله جتعداد ی

.ی رنرختکن م

 غم به بغل گرفتن. ی سالن، زانو ی تا از دخترا، گوشه دو

 خودت؟»یا ی به دنی گرد ی:«چرا برنمی گه مرابر
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 بشه؟ی_برگردم که چ

.ی و جونت باشیت نگران امنیستی_حداقل اون جا مجبور ن

 از تمام عمرمیشتر النشم بین به نظرت احمقانه باشه اما من همید:«شای گم و ممی خندم

.»ی رسید من، اصل امن به نظر نم ی من، حداقل برایا ی دارم. دنیتاحساس امن

.یدم نا امیشتر بیستم، نگران نیاد منم زی گی، می چی دونم_فکر کنم م

ی؟_از چ

.یست راه ن ی توی اتفاق خوبیچ که هی گه بهم می. حسیم که دست از حماقتمون بردارین_از ا

:ی خونم امروزم رو مطالع

. هر لحظهید. از آن ها احتراز کنی شوند میار ی و بدبی باعث بدبختیشه نادان همدوستان

 وارد کنند.... ی شما باشند که ضربه اینممکن است در کم

یی، جدای نوع ی ینده رنج آور، پنج سکه نمایی و فقر، تنهای خانمانی بی، عاطف ی هاتنگنا

ی، از ضعف جسمانی ناشی تواند و قدرت میات حیرو ی است. فقدان نیت و محرومییتنها

 بهی بایست است که می باشد. حال زمانی مشکلت مالیا ی و روانی روحیی تنهایمار ی،ب

 وجهیچ به هی شما در مورد زندگ ی. اعتقادات و باور هاید توجه کند خو ی هایازکمبود ها و ن

 خود را ی کهنه  ی باور هاید، هستیل هنوز مایا صورت آین در ای کنند، نمیتاز شما حما

 خود رو به رو گشته و بر آنها ی های تا با ناتوانی کند میق کارت شما را تشوین اید؟ کنیتتقو

. ییدتوفق جو

 خود هستم.»ی شفا بخش:« من در حال نظم دادن به زندگعبارت
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. البته منمی کنم شکلت درست میر خودم ش ی طالع ناجالب، برایه شب پر تنش و یه از بعد

 هم ندارم. علوه بر اون به رابر هم علقه دارم. بای هستم اما قدرت خودکشیدنگران و ناام

 ازش بگذرم.ی راحتین به ای تونم که وجودم رو فرا گرفته، نم ی ای وجدانیتمام ب

 گرفته ی اصل جدیلیا ا ی اختصاص داره. حرفایر ایزارد به طور پراکنده، به سقوط واخبار،

 ی هایرو اتفاقا واکنش نشون دادن. نین از افراد برجسته و مهم به ایلینشده، در عوض خ

 آبیی از اون جاین کردن و اینی عقب نش ی زیاه نژاد گ ی از محدوده  ی تا حدود یخاک ز

 دارن.ی دسترس ی، نژاد هواز ی به محدوده تی که به راحی خورهم

 ی برنامه هاید تولیت که مسئولیزیونی تلو ی شدن و شبکه هایل کامل تعط ی پست هوازادارات

یک  ی برنامه  ی ندارن. البته آذرتاش، مجریتی فعالیگهسرگرم کننده رو بر عهده داشتن، د

ید هفته رو هم تولین ا ی گفته که هر طور شده برنامه یش شخص ی صفحه  ی تو ی،هواز

 کنه.ینی آفرجال و قصد داره جنی کنهم

 مورده.ی ب ی چرب زبون و باهوشه که برنامه هاش پر از بحثا ی ها ی از اون مجرآذرتاش

 . بهی کنن رو ترک میو استد ی که با قهر و دلخوریاد میش پی، البته گاهی،مهموناش، گاه

 فوق العاده پولداره.یزیون، اخبار و تلو ی تویتشخاطر فعال

.»ی رسی نگران به نظر میلی:«خی گه و می شه آشپز خونه ظاهر م ی پنجره  ی جلوصیان،

 سرش بسته که ی بال ی به تن داره. موهاشو طوری رنگی و ژاکت مشکیستاده اینه به سدست

یز تر و تم ی ایانه ها، به روش ناشی تازگین و مشخصه که ابروهاشو، همیاداصل بهش نم

کرده.

 رو گذروندم، نگران هستم. ی که شب بدین:«علوه بر ای گم و می ریزم میوان ل ی رو توشیر

 مسواک بزنم ،ی خواستم می افتاد. من ....من.....فکر کنم وقتی درست چه اتفاقیاد نمیادم
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 ی نگرانم کرد. علوه بر اون، بعد از بحث هاین دندون تموم شده و ایرمتوجه شدم که خم

.»ی خوندم مقاله رو م ی سریه داشتم یشب،د

یاسی؟ سیل ی بودن؟ تحلی چ ی_اون مقاله ها درباره 

.ی خوندم مرد ها و عواطفشون م ی نداشتن. درباره یاست به سی_نه، اصل ربط

یر که ذهنم رو درگی کنم، اما موضوعیش. دوست دارم منم بخندم و همراهی خنده مصیان

کرده مهم تره.

 نگران کرده؟»ینقدر اون مقاله ها بوده که تو رو ا ی توی:«چی گه مصیان

یم، اگر با هم ازدواج کنی کنم، حتی با رابر زندگی تونم که نمی شم_من دارم مطمئن م

یشتر! هر چقدر که بیان؟ صیه چی دونی میم، دو طرفه داشته باشی احساس خوشبختی تونیمنم

 ممکنه و به دستیر رفتارشون غینیه بیش که پی کنم حس میشتر بی خونم، مردا م یدرباره 

 محال.ی، عمر زندگیه  یآوردن قلبشون برا

 خوشبختت کنه؟»ی تونه که میه رابر همونی:«مطمئنی گه مصیان

 که بهش علقه دارم اماین. با ایم بشناسیشتر رو بیگه تا همدیم_نه! اما با هم صحبت کرد

 بهش وابسته نشدم، ترکش کنم.ین از ایشتر نشده و بیر رو دارم که تا دینقدرت ا

ی وجود رابر، حتی کنی روابط دارم. اگر احساس مین از ای تلخ ی:«من تجربه ی گه مصیان

 نداره که تو رو مقصر ی زود ترکش کن. اون بهونه ایلی خی ده، لحظه داره آزارت میه  یبرا

ییتنها  رو شروع کنه.»ید ی جدی زندگی به راحتی تونه اش بدونه، مینده آی
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.ی گیره میده و هم نادی کنه می رحمه، هم حساس، هم تلفی. هم بیست طور نین_رابر ا

 اما بایام، با نفرتش کنار بی تونم بعد از رفتن، ازم متنفر شه و هم قلبش بشکنه. می تونهم

شکستن قلبش، قطعا نه.

 موجود مقدس نساز ...یه نجات توئه، ازش  ی_به هر حال فکر نکن که اون فرشته 

 هر بار کهی دونم. می شم مین حد و اندازه بهش بدبی بی اتفاقا گاهی دونم،_نه، اونو مقدس نم

 وی زنه م ی بهم ضربه ای، شم و محبت کنم، در کنار خوشحالیک بهش نزدی کنم میسع

یه .... نکنه ی کنه ناراحتم میگه جوره دیه موضوع ین. ای گیره میده از احساسم رو نادیبخش

 برم و آرزوش رو به گور ببرم ....یشش از پینه بد و ک ی و خاطره ی ناراحتیروز با کل

. انگار مغزمیاد خسته ام و خوابم میلی. البته خیدارم از پنج صبح گذشته و من هنوز بساعت

از کار افتاده.

 از پدرم ویم به حماقت رابر و دل سردی. حتی کنم فکر نمیشب به اتفاقات دیاد هر حال زبه

 نامطلوبم. یی که از دست دادم و اوضاع مزاجی خوبیزندگ

.ی شنوم مین چند تا از دختر ها رو، از سطح زم ی خنده  ی فکر ها هستم که صداین همتو ی

 و عکس گرفتن ی. درب سالن بازه و اون ها مشغول هواخوری رم م ی ورود یبه راهرو

هستن. 

ی بینم رو به چشم میبی و ساختمون بلند و عجیه و ملس داره. البته ابریخولیایی مالی حالتهوا

یی قوطیه ساختمون شب ی داره. قسمت بال ی و آزار دهنده ایب و غریب عجی یکه سبک معمار

. ی گیرم فاصله م ی از در ورودی . با تعجب کمیهنوشدن
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.ی کنن که خودشون رو به داخل باشگاه پرت می شنوم اجنه رو م ی زده یخ یغ ج ی آن، صدایه

 من رو از فرار عاجزیم. ذات انسانی بینم رو به چشم می هجوم عقاب بزرگیام،تا به خودم ب

 به موقع از در سالن رد شم. ی تونم اما می دونهم

 هستم. کلونیراش فوق العاده شفاف و گ ی در برسه، فقط مسخ چشمایه متریک عقاب به تا

. تازهیاره در به داخل مین منقارش رو از بید،. عقاب سر سفی کنم میدا پیدر رو به سخت

یک فاصله، حدود  ی و با مقداری رسن به هم نمی صورتیچ که دو تا در، در هی شممتوجه م

سانت، نصب شدن. 

 برسونه، در رو چفت کنم.یبی که بهم آسین تا قبل از ای ذارم منقار زرد رنگش م ی روپامو

 ،...»ینه شاهیه:« اون ی گن پشت سرم هستن که م ی عقاب، دخترا ی تر از تقلعجیب

!ی وحشتناکین_چه شاه

 ینه؟ شاهیه عقاب ، ین ای کنن قدر احمقن که فکر مین اونا ایعنی

. هر چند در مقابل عقابی رم به آشپزخونه میاد ی ز ی و با دلهره ی بندم هر حال ، در رو مبه

 انکار کنمی تونم در رو بستم، اما نمی کرد، که منقارش با دستم برخورد می و در حالیستادما

که تا چه حد دچار ترس و دلهره شدم. 

. ی کنم نسبتا مجهول، به اسم فرهود آذر برخورد م ی مادرم به فرد ی هایادداشت تو ی

ی دست و پا شکسته و پراکنده است.مدتیارم بروج ها به دست م ی که ازش تواطلعاتی

 ی تویشتر داره. بیتصاحب نشر بوده و بعد از جدا شدنش از سازمان، به طور مستقل فعال

 هم نسبتا جالبه. یش روزنامه ا ی هایک داره و کمیت فعالیاسی، و سی اجتماع یستون ها

130

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


                                                               

Telegram.me/goldjar

. دری ذارن بهش احترام نمیادم که از گذشته اش خوندم، زیزایی بروج ها، بر خلف چتو ی

واقع هم از دوستاش چوب خورده و هم از دشمناش. 

 کهینم دوست دارم کار قلمش رو درک کنم و ببیشتر. بی رم نمیه بق ی تو نخ واکنش هازیاد

! ی خواد؟ از جون رسانه میچ

 ی زد و بند بانک ها ی متنفره، درباره  ی از سازمان مرکزی کنم، جور که من برداشت ماین

یر از ز ی خبریچ نوشته و اطلعاتش کامل به روزه. ه ی زیاهگ . ی ره دستش در نمی

 که سازمانیی اونای. ولی دونم میعی رو طب ی ابراز تنفر امثال فرهود، از سازمان مرکزمن

 ویم تسلید ی، تردیچ هی و بی دونن خارق العاده م ی هایی با توانای رو گروه یمرکز

 دو گروه در مقابل هم هستن. البتهین. در واقع ای دونم میز رو نفرت انگی شنگرفتارش م

 و قدرتمند ترن،یشتر بیلی خی دونن رو خارق العاده م ی سازمان مرکزکه یی اونای کنمفکر م

 کنن. یست سازمان رو سر به ن ی سازمان، مخالف ها ی بقا ی دارن که برایزه انگیشترو ب

 رو دوست ندارم. اونا باین زم ی از موجودات کره یاد ی ناراحت و رنجورم و بخش زمن

. علوهی کنن و بهمون ظلم می گیرن میدهحرف ها و طرز فکرشون، حقوق امثال من رو ناد

 کهین و ای شه و سرخورده و ناتوان میف که با موجودات ضعیز یبر اون، رفتار نفرت انگ

 آزار دهنده رو ی بعد از قدرتمند شدن همون رفتارایف ضعودات که همون موجیستمعلوم ن

.ی ده رو خوب جلوه نمیا دنیط اصل محینا زشت، ایقتنشون بدن،و هزار گمانه و حق

 حمله ی باشگاه درباره  ی بچه ها ی یه با رابر و بقی شم، میدار از خواب بعد از ظهر بوقتی

.ی کنیم عقاب صحبت م ی

.»ید ظاهر نشین سطح زم ی رویی، موقع روشناید کنی:«سعی گه مرابر

 از سمت اون برج جن نما به ما حمله کنه؟»ین اون شاهید:«چرا بای گه مترنج
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!»ین شاهیه عقاب بود، نه یه اون ی دونم که میی:«تا جای گم و می پرم حرفش ممیون

.ی شه میره با تعجب به من خرابر

 کهیی اونا ی:«چطوره که همه ی گه به تن داره می رنگ ورزش ی پسر که کاپشن سورمه ایه

یه که ی گی میت بوده و تو با قاطعین شاهیه که اون پرنده ی گن میدن، دیکحمله رو از نزد

.یبه عجیکم ینعقابه. ا

 ی با منقار زرد رنگ و چشماین شاهیه بود. ین شاهیه:«من مطمئنم که اون پرنده ی گه مترنج

 رحم روی عقاب بیه نسبتا معصوم و ین شاهیه که نتونم فرق یستمدرشت. و اونقدر احمق ن

 بدم.»یصتشخ

 عقاب بوده؟»یه که اون پرنده ی مطمئنینقدر:«چطوره که تو ای گه رو به من مرابر

یا اون لحظه نتونستم عقاب  ی و توی کنم من دارم اشتباه مید . شای ده بهم دست مید تردحس

 بدم.یص تشخی بودن اون پرنده رو به درستینشاه

 احساس روین اون لحظه ا ی عقابه. تویه .....من فقط حس کردم که اون پرنده ی دونم_نم

 برم.ید....من بایگه؟ د ی پرنده یه یا ین شاهیا عقاب بوده یه داره که اون یتیداشتم ...چه اهم

. بعد از فرارمون ازی رسه بهم نمی جالبیاما ی. پی کنم م ی رو سپر ی از ظهر و غروب بدبعد

 از مایا ی دن ی فعال سازمان، متوجه حضور من تو ی از اعضایاد ی تعداد زیر، ایزاردو

. اونا از منی کنم میافت رو دریز ی آمیر و بعضا تحقیز آمید تهدیاما یبهترون شدن. پ

 کهی دونن که اونا بهتر از من مین خودم برگردم؛ با ایا ی که هر چه زود تر به دنی خوانم

 موضوعین تریت اهمی بیان، هواز ی غالب بر جامعه  ی بلبشوین ا ی تویا، آن ینوشته ها

!یاستدن
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ی از کیقا دقی دونم. نمی بینم میزیکیم جسم متاف ی رو روی و دردناک ی ایشه ش ی هاتاول

.ی شم و مشغول خوندن اخبار می پوشم رو می رنگی بلند آبیرهن. پی کنموجودشون رو حس م

ین تریت اهمی مهم نداره. در واقع بیات به جزئی ربطیچ هیده، معمول، اخبار برگزطبق

 ی) روunblest (آنبلست یام نگذشته که پ ی ایقه صدر هستن. هنوز چند دق یاتفاقات ممکن تو

.یه خبر ی قطع شدن ارتباطم با بروج ها ی نشون دهنده ین و ای شهصفحه ظاهر م

ی هاشون ابراز نگرانیینه باشگاه هم از بابت آنبلست شدن تمام آ ی که اعضای گذره نمساعتی

.ی کننم

ی معادلی تونم که چرا نمین که نگران آنبلست باشم، نگران آنبلستم و این از ایشتر بالن

 پروا از الفاظی ب ی روز ها، به خاطر استفاده ین ایی بازگو ی کنم تا بعدا تویدا براش پیفارس

 نبرن.یغما اطراف قبرم رو به  ی مو از جا نزنن و خرزهره هایشه ریگانه،ب

 ی. روی بینمشون باشه که نمی حشراتیش اثر نید که شاین و ایوفتم تاول هام میاد به دوباره

.ی رسم منفور به نظر نمین از ایشتر که بیه شکرش باق ی و جایست تاول ها نینصورتم از ا

 چشمم گود شده ی. پایخته ر ی و شادیه که چقدر ازم روحی کنم و حساب می ایستم میینه آجلو ی

. امروزم فراموش کردم موهامو صاف کنم.ی رسم به نظر میدهو رنگ پر

 درام وار مشغول خوردنشیلی و کنار پنجره، خی دارم رو بر میز م ی ماست رو ی کاسه

یغامی  راحت، پیال از ما بهترون بود تا با خیا ی دن ی آخر کارم تو ی کاش روز ها ی. ای شمم

 و اون پسر چندش آورش،یث و خشاین مثل آریز ی موجودات نفرت انگ یپر از فحش رو برا

.ی کردم ارسال مین،فرد
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 و دوباره از پنجرهی زنم می زورک ی. لبخندی شه فکرام که رابر وارد آشپز خونه مین همتو ی

.ی شم میره خیرونبه ب

.»یرون برو بی کن، هر از گاهین تمرین زم ی بجوش، تویه:«تنها نباش، با بقی گه مرابر

....بهشونی دونی ندارم و سرگرم شدن باهاشون .... م ی من به اونا اعتمادی_ممنون، ول

.یاد از من بدشون می کنم. حس مینم بدبیلیخ

 .یست طورم نین_ ا

:«اگر بروج ها از آنبلست خارج نشن....»ی گم و می کنم فکر مکمی 

 وی شیم مطلع نمیوفته که قراره ب ی از اتفاقات ناراحت کننده ایگه:«اون وقت دی گه مرابر

.»ی شیم هم نمی و نگرانیدچار ناراحت

 هستم وی خرافاتیدم، د ی بدیلی خیلی خ ی نگران کننده تره. من خواب ها ی خبری بین_اتفاقا ا

 باشگاه هم افسرده ام کرده.ین ا یهوا

 داشتم.» ی احساس بدیم، بودیر ایزارد و ی که توی :«منم مادامی گه مرابر

 ؟ ی الن اون احساس رو نداریعنی_

 که کنار دوستام هستم.ینه حداقلش ای کنم، میت احساس امنیلی باشگاه خ ی_نه، اصل، من تو

:«منم دوست تو هستم؟»ی گم و می کنم فکر مکمی 
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 تو من رو دوست خودتی کنم:«خب آره، البته احساس نمی گه و می ره فکر م ی تورابر

.»یبدون

:«حرفت احمقانه بود ....»ی گم می ناراحتبا

.ی شم و از آشپز خونه خارج می ذارم میز م ی رو روکاسه

.ی شنیدم باشگاه رو م ی بچه ها ی بعد از نصفه شبه. گفت و گویک یک نزدساعت

 رو دنبال کنه. ازیگه انصراف بده و علوم دیش نظام ی از پسر ها قصد داره از مدرسه یکی

 قراریب متوجه شدم که نگرانه که با اوج گرفتن مبارزات، تحت تعقیهگفت و گوش با بق

 به جنگ ندارن. ی مبارزات بشه. اونا هم مثل من اعتقادیر و ناخواسته درگیرهبگ

 دارن. ی برجسته و ثروتمند ی اکثرشون خانواده هایدم، جا که فهمین باشگاه، تا ا ی هابچه

 و ساده است.یدغدغه هاشون سطح

یک به خرج بده و خون شریی وفای که چقدر ممکنه بین و ای کردم به آرش هم فکر مامروز

.یزه بریشه ش ی رو تویدشجد

:ی خونم امروزم رو مفال

 شماست، ناگهان نسبت به شما رفتارین و مورد تحسید که به او علقه مند هستی"اگر کس

ین و با خشونت همراه نباشد. چنید ی ناام ی کرده است، بهتر است رفتارتان از رویدا پ یسرد

 بهتر باشدید از طرف مقابلتان شود. شا ی منتظره ایر غ ی ممکن است باعث رفتار ها یکار

ید ی جد ی یه از زاوید که باینید تا ببیندازید به رابطه تان بیچند قدم عقب رفته و از دور نگاه

 و ی. متاسفانه لجبازید به آن ببخشیجان هی  قرار داده و کمیرابطه تان را مورد بررس

 در دست ی دست از اصرار براید دلخواهتان نخواهد رساند و با ی یجه شما را به نتیسرسخت
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 شما و عشقتانین بیگر ی، دیز از هر چیش. غرور و تکبر برید بردایزداشتن کنترل همه چ

. ی کند میجادفاصله ا

.ی شم میدار باشگاه به خواب رفتن از خواب ب ی اعضا ی که مطمئنم همه ی زود در حالصبح

 وی پوشم باشگاه جا مونده رو م ی توی از کیست که معلوم ن ی رنگ کهنه ای مشکییبارون

.ی ریزم م ی زهوار در رفته ایی دستیف ک ی رو تویلموسا

ی کنم تر شده و حس مید ، شدیریم در نظر بگی کالبد پوستین ا ی ، البته اگر برایم پوستبیماریه

. ی گیره نشات م ی مشکل جدیهاز 

 ام، اونطور که خودمیافه. موهام به سرعت رشد کردن و قی ندازم می نگاهیینه آ ی خودم توبه

. ی رسه به نظر م ی ایگه پخته تر از هر زمان دی کنم،حس م

 ی کانال هایی آبک ی هایال سریاد. اونا من رو ی شن متوجه نبود من میر دیلی باشگاه خدخترا ی

 ازیشتر و بی پوشیدن می مسخره و عروسک ی نداشتن و لباسا ی ایه مایچ که هی ندازن میهترک

 منین هاشون بودن. ا ی ظاهر و بچه بازیر شعور و عقلشون مانور بدن، درگ ی که روینا

ینقدر فکر کنه و شعور رو تجربه کنه، ای تونه موجود که میه که ی داد آزار میلی خیرو زمان

. ی کنه می زندگیرانه و حقیه مایب

 دغدغه است و آدم رنجی کردن، ساده و بی زندگیرانه طور حقین که اینه ایقت خب حقولی

. ی کشه م یکمتر

. باشگاهی شم میره باشگاه خ ی رو به رویی. به برج حلبی شم که از باشگاه خارج میکه تارهوا

 چقدر پول برام مونده وی. راستی رسم به جاده می که کی کنم فکر مین و به ای زنمرو دور م

 برسونم؟ یث خودم رو به دفتر خشای تونم میک
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 طلوع کردهید النم خورشین که همیست نید. بعی رسه به نظر م ی و هوا ابری وزه م ی سردباد

باشه اما پشت ابر درجا بزنه و امثال منو از نور خودش محروم کنه. 

 چرا کنجکاومی دونم افتاده ؟ نمید ی همه آنبلست شدن؟ چه اتفاق جد ی که بروج ها، براراستی

 داره؟  ی وچه برنامه ایه در چه حالیلیا مثل ایا. یه در چه حالیز این بات گریزکه بدونم وا

. چه لذتی چسبونم رو به خودم میفم و کی بندم رو میم بارون ی دکمه های رسم، به جاده موقتی

 بابت با تمام وجودم خوشحالم. ینبخش و هشدار دهنده تنهام و از ا

 کهی کنم حس میشتر و بی شم مید ناامی از زندگیشتر بی شم، قدر که از رابر دور تر مهر

 باشگاه رو به ی رفتاراش و راحت بودنش با دخترایچقدر نسبت بهش سردم. مخصوصا وقت

 . یارم میاد

 ذهنم رو محدود کنم به روابطید و من نبایه ایگه اون و هر موجود دیعیه حق طبین االبته

ید عمل کنه و من نبایزش بر اساس غرای تونه که همون طور که اون مینه ایقتش. اما حقیسنت

یزار ب ی موجودین.ز.ه ام، از همچ ی غ.ر.یر شم، منم خود به خود تحت تاثیزشمانع غرا

 شده وی که ناخودآگاه تنهاش بذارم تا حس کنه پشتش خالین از ای برم لذت می. حتی شمم

 بهش دست بده. ییاحساس تنها

 دو پهلو و حوصله ی خدا رو شکر کنه که ازش انتقام نگرفتم. خسته شدم از رفتاراید باحتی

 و فکری کنه می زندگیرانه حقینقدر که این بودنش. از ایوسسر برش. از احمق بودنش، از ما

 ها با ارزش و جذابه. ین ا ی با همه ی کنهم

.ی ده بهم دست میضی احساس ضعف و مری کنه، طور که باد به صورتم برخورد مهمین

ی زار نیر و وارد مسی شم جاده خارج میر. از مسی بینم اون ور جاده رو م یساختمون ها

 غرق شده ی یده خشک ی مزرعه های زار. کنار نی شه از شدت باد کم می  طور کمین. ای شمم

 کاهو ،ذرت وین، از زمیی و بخش هایست آنچنان هم گنداب نلبته. اید دی شهدر گنداب رو م
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 دری ناموزون و ناهمگنیعت انکار کرد که چه طبی شه حال نمین. با اید دی شهتمشک رو م

! یانهجر

ی گیرم، طور که به دندون مین و همی شکنم داره رو از کنار جوب می که چوب ترشگیاهی

. اما ناراحتیم بودیاه گین با مادرم مشغول خوردن ایح، تفر ی که تویوفتم م ی بارین آخریادبه 

.ی خوره ترش و خوشمزه میاه گین اطرافه و اونم داره از همین مادرم همی کنم. حس می شمنم

. ی شم و دوباره وارد جاده می کنم میاه گین رو پر از ادهانم

یاد قده که آواره و سرگردونن. البته به نظر میم قد و ن ی پر از بچه های بینم، رو مایستگاهی

 رو به عهده داره.یشون و نگهداریت هدایست، براش مهم نیادم زیت جمعین بزرگتر که ایه

 - ی. اونا خاک زیستن نیان که اونا از نژاد هوازینه که کامل درباره اش مطمئنم ایز یچ

 نژاد ی تازه به محدوده یاد فرق داره و به نظر میا. چهره هاشون با هوازتن هس یهواز

 اومدن.  یهواز

 خاک ی. اونا از شهرک های دارم افتاده رو بر مین زم ی که از دستشون رویی هابروشور

 جا منتقل شدن. ین به ا یز

 که از مرحله پرتنین. بابت حماقت کودکانه شون و ای ده احساس ماتم بهم دست میدنشون دبا

ی. حتی دم بغلم فشار م ی و توی کنم که از گروه جا مونده رو بغل م ی. بچه ای کنم م یدلسوز

 چهرهی ندارم که بهش بدم. حت ی ایه بزنم. هد ی همدرد ی برای که حرفی فهممزبونش رو نم

 پر از درد لبخندی و با قلبی خوشحال بشه. فقط به سختیدنش که از ددارم هم نی خوب ی

.یوفتم و همراه با گروهشون به راه می زنمم

 ی منتظره یر و اتفاقات غی نگران و سردرگم هستن. متوجه ناامنیستگاه اطراف اساکنین

 کوچ کردن هستن.  ی برای امن ی شدن و دنبال جایراخ
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 وجود نداره. جنگ همه روی تفاوتیچ هی حوالین من و مردم این بشه گفت که بید شاحال

. ی کنه می  و سردرگمییدچار غربت و تنها

 وی دارم برمی صندلیر رو از زی آب ی. بطری کنم استراحت م ی و گوشه ای شم میستگاه اوارد

 اوضاعین ا ی که توی کنم فکر مین به ای خارونم، متوجه نشن، تاول هام رو میه که بق یجور

یستم و سی بودم خونه مید دچار شدم. الن بای اعصاب خورد کن یبد، به چه عارضه 

 استفاده کنم تا ی ایی دارویاه که از چه گی کردم فکر میننداختم و به ای  رو راه میشیگرما

ی یب  شام گرم و صحبت کردنیه هر چه زود تر برطرف شه و بعد حموم بخار و یم پوستیمار

ی  دلگرم ی ایگه مرده، پدرم که داره به زن دیگه خونواده ام. مادرم که د ی از اعضایکیبا 

. ی دهم

 که ی از اجنه ایکی با ی تونستم کاش حداقل م ی. ایارم میرون بیم دستیف رو از کیبیم جآیینه

 به سراغید که بای گه بهم می اما حسیثه خشایم که هدف بعدین. با ایرم تماس بگی شناسمم

 بهمی تونن که می کنه و به موجوداتیت من رو حمای تونه برم. اونه که میز این بات گریزوا

 متصل کنه. ننکمک ک

 ی با اجنه ی که بر حسب شانس و خوش شانسیه ایده فای و بیه مای ناشر بیز این بات گروایز

 فکر نکرده که در مقابلین وقت به ایچ رفاقت داره. مطمئنم که ه ی گذاریر و تاثیدمف

 استعداده. ی و بیر ارزش و حقی که داره تا چه حد بیامکانات

 که چهیارم میاد و دوباره به یاد شکمم به جوش م ی تویقه که خوردم بعد از چند دقی خنکآب

 دارم. ی درب و داغونییاوضاع مزاج

ی کنی؟ میکار جا چین_تو ا

 ی های صندلیف رد ی که رویوستونه آره اون هی شنوم؟ باشگاه رو م ی از بچه هایکی صدا ی

 داره. ی  در هم ی و مو هایچیدهجلو نشسته. کاپشنش رو دور خودش پ
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 خودم رو به ناشری خوام باشگاه بمونم. م ی تا آخر جنگ توی تونم_کارم تموم شده، نم

برسونم. 

ی؟ کتابیه اوضاع به فکر چاپ ین ا ی_کدوم ناشر؟ چرا تو

 خودم،یا ی دنی گردم کنم؟ برم بجنگم؟ اومده بودم که کتابم رو چاپ کنم، بعدش بر میکار_چ

. یوفته بی که قراره چه اتفاقیستبعدش مهم ن

ین ا ی توی تونی. تو نم ی شدیوونه:« تو دی گه و می شه میره به من خ ی لحظه اهیوستون

.» ی نداریی جا آشناین ایا ی. تو اصل با جغراف ی جلو بریاداوضاع ز

. ی شم میره و طوفان گرفته خ ی ابر ی و از پنجره به هوای چرخونم مسر

:«ی گه و می ریزه م ی. برام چایاره میرون فلکس بیه یفش ک ی و از توی شه بلند مهیوستون

. ی رم به روستامون م ی بهت کمک کنه. من با کومولوس بعدی تونهپدر من م

 ی کنی؟ شدن استفاده نمیم از جیی جابه جا ی_چرا برا

 درسته؟ی درک کنی تونی عوض شده. تو نمیاییش جغرافیت_روستا همونه اما موقع

 هستن. ی چیقا دقی دونم معلق خوندم اما نم ی شهرا ی درباره یزایی_چ

 ساخت. اسم و مشخصاتیزیکی فیا ی جغراف ی از محدوده  ی جدای شه، رو میی_بخش ها

 فواصل و ارتفاعات مختلف عوض ی رو تویتشون مدام موقعی توننخودشون رو دارن اما م

 کنترلینش دارن و معمول هم توسط ساکنیشتر ی بیت جور روستا ها و شهر ها امنینکنن. ا

. ی شنم
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ی؟ کنیدا روستات رو پی خوا ی تو چجور مخب

 اطلع داره.یدش و ارتفاع جدید. در واقع از محل جدی بره ما رو به روستا م ی بعدکومولوس

 که از پدرت دارم. ی. با شناختیام_فکر نکنم درست باشه که من با تو به روستاتون ب

ی شناسی؟_تو پدر منو م

یی بتقریبا یی آشنایشاتتون باشگاه خوندم وبا گرا ی اعضا ی همه  ی از خونواده ی کاملیوگراف

دارم. 

 کنه. یر ی مهمون از نژاد خودمون جلوگیه که پدرم از ورود ی شه نمیل دلین_ا

 پدرتی. مطمئنیستم نژادمون قائل ن ی برای. من ارزشی کنه موضوع حساسم مین همیقا_دق

 که قراره چاپ کنم رو بخونه؟ی از کتابیی قسمتای کنهه.و.س نم

. ی موضوع کتاب رو به کل انکار کنی تونی_م

 ی منتشر بشه، همه، منظورم اعضا ی به زودی کتابین که قراره همچی دونن_الن همه م

 اون ها از منیشتر بی دونم که میی. پدر تو هم جزئشونه. و تا جایانهوابسته به سازمان هواز

متنفرن. 

 راحت تر خودت رو بهی تونی. در هر حال از روستا می کنیم میگه فکر دیه_اون وقت 

. یست امن نیچ هیر مسین. ای برسونیگه د ی هر جایاانتشارات 

. ی دم تکون میید تا ی به نشونه سر ی
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 به من کمک ی:«چرا اصل داری پرسم میوستون از هی شیم، طور که سوار کومولوس مهمین

ی؟» چیا ی خوا ی؟ از من میز ی چی کنی؟م

. تو همی دم نمیتی اهمیا قضاین به ای کنی نداره، من اون قدر ها هم که فکر می خاصیل-نه دل

 بهیش بذاری تونی. میه موردی و بیز نکن. جنگ حماقت نفرت انگیر خودت رو درگیادز

یم باشگاه بود ی مدت که توین ا ی و تو ی بودی که موجود خوش قلب و مهربونینحساب ا

. شتی دایباهام رفتار خوب

 بچه ها رو ی به خواب رفته و من هنوز صدایوستون. هی رسه به نظر م ی و ابریره تهوا،

یرون هاشون رو بیینه چند تا از مسافر ها، آی شم فکرام که متوجه مین هم ی. توی شنومم

. ی شن شون میینه مشغول ور رفتن با آیز ریز. ریارنم

ی. ظاهرا ارتباطات برقرار شده. طلسم بیارم میرون ام رو بیینه که مطمئن شم، آین ابرا ی

 اون ی که توی فرسته، میغامی  پیقه، بعد از چند دقیز، این بات گریز و وای شه شکسته میهدف

*کنم اونم تای . حس می ندازم میوستون به هی انتشاراتش رو قرار داده. نگاهیدآدرس جد

. اون جذاب و باهوشه. ویده صورتش کش ی لباسش رو رو ی یقه. ی شه میدار ب ی ایگه دیقدقا

 قابل اعتماد. یرالبته غ

 فکریز این کتاب کامل نشده. به گریه. هنوز ی کنم نگاه میفم ک ی هام رو از گوشه یادداشت

 واکنشی تونن به شناخت ندارم. موجودات م ی بهش اعتماد کنم؟ من اعتقادی تونم. می کنمم

 کهین. ایزارم بیتی شخص ی هایپ ت ی درباره ی کل ی ها ی نشون بدن. از داوری مختلف یها

 حتما واکنشیکس ایت فلن اخلق رو دارن و در مواجهه با موقعی ها همگم جور آدین ایمبگ

یال چون به خی کنه میأس فرد رو دچار  ی، جور داورین. نه، ای دن رو نشون میگرگا

 کنه. بعد مدام باینی بیش اش رو به طور تمام و کمال پیرانه حق ی ینده آی تونهخودش م

یس ای کنهخودش فکر م  یانه؟ در جر ی راز آلودیقت پوچ چه حقیی زندگین که در پ
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 چاپ کتابه. اون جوون و ماجراجوئه و ی در دسترس برا ی ینه تنها گزیز این بات گروایز

 داشته باشه. یاد ی زیسکفکر نکنم مواجهه باهاش ر

.ی کنم می رو طW:18.940 یستگاه ایر:«من مسی گم و می دم رو جواب میز این گرپیغام

 که بهی وقتیا به روستا، یدن قبل از رسی تونم. من چجور می رسه روستا میه به یر مسینا

 خودم رو به دفتر انتشارات برسونم؟»یدمروستا رس

یفم رو داخل کیینه آیدانه ناامی کنم، نمیافت دری جوابی و وقتی مونم معطل م ی ایقه دقچند

. ی شم میره خیرون و از پنجره به بی ندازمم

ی کیاد من رو یوستون که هیارم میاد. کم کم به ی شم میره خیوستون ه ی به چهره دوباره

. اسم ی مزه و منزوی بور، ب ی هام بود. تا حدودی از همکلسیکی دوست یه. اون شبی ندازهم

 و ی قهوه ا ی از لکه هایده صورتش پوشیدمش، که د ی بارین. آخریارم نمیاددختر رو به 

 داشت. البته بهی خاص شده بود. اون دختر احساس افسردگیماریه بیه بود. دچار یصورت

یی دوستیم تیه اون باشم. اون عضو  ی که من دوست داشتم جای دونست اما نمی آوردزبون نم

. ی گرفتن احمقانه م ی و عکس های کردن م ی مترو ها ولگرد یچهار نفره بود. با هم تو

یدا پی خودم دوست ی برای تونم چرا نمی پرسیدم؛ از خودم میی آدماین در مواجهه با همچهمیشه

 هام لذت ببرم؟ی از بودن با همکلسیاکنم 

:ی خونم روزانه مو مفال

 جزء آنهایگران دیدن بخشی اما متأسفانه به راحتید، داریار ی خوب بسیات خصوصشما

. بهید رها کنیشه هم ی خود را برا ی هاینه از کی است که برخی. امروز فرصت خوبیستن

 از خشم و فراموش کردنیی طرف مقابل، رهایدن چرا بخشینید و ببید موضوع دقت کنیشهر

 بهین بار سنگین گذاشتن این که به زمید داشته باشیادست. به ی شما آسان ن ی مسئله براینا

 کار را امتحانین. حتما اید برویش خود پیر راحت تر در مسیلیشما کمک خواهد کرد خ
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 ی احساسات ناگفته ایا. آید قرار دهیت مسئله را در اولوین ایز خود نی. در رابطه عاطفیدکن

 ی مانده است که روی باقیز ی از روابط گذشته شما چیا مانده است؟ آی شما و عشقتان باقینب

 وید مشکلت را حل کنین رفتن در رابطه خود ایش پ ی گذار باشد؟ برایر شما تأثیرابطه فعل

.یدنسبت به خودتان و عشقتان بخشنده باش

 که روش وین به دل گرفتم و با اینه که بشه فکرش رو کرد از آرش کی از اونیشتر بمن

 و دارهیدم کشیدک جا ین و نفرت رو با خودم تا اینه رو عوض کردم، اما اون کیممحل زندگ

 کهی کنم انتخاب اشتباه نگاه میه  ی. به رابر به منزله ی ندازه میر تاثیم زندگ ی ادامه  یرو

 کنهین منو تامیی خوشبختی تونه میا که بخوام فکر کنم، آین چه برسه به انداره یسکارزش ر

 نه. یا

 بوده. من هرگز خودم رو برابریب عجیشه برام هم ی، ها و اعتقادشون به برابریست فمنجدا

 آزار دهنده است،یا ی ده م ی مرد بهم حس بدیه بودن نسبت به یف. اگر ضعی دونم مرد نمیک

 الن. ین. مثل همیرم ازش فاصله بگی تونمخب م

 وین غمگیشه همیا بفهمم که چرا آنی تونم کافر بوده و من میا تمام عمرش به عشق آنآرش

 با رابر احساسی خودم رو به حماقت بزنم و با ادا درآوردن از زندگی تونم بود. میفضع

. یست ن ی که اونم موجود قابل اعتمادی دونم کنم اما در واقع میخوشبخت

 بذارم، درین رو به زمینی فراموش کردن آرش باعث شه که من بار سنگی کنم هم نمفکر

 که دوست دارم، ممکنه بتونه من رو آزاد تر و خوشبخت تر ازیزاییواقع دل کندن از چ

 مونده باشه. اگرینمون ب ی که هستم کنه. راجب رابر هم، فکر نکنم حرف نگفته ایز یچ

 ازم بپرسه!یاد تونه بی اومده، میش براش پیسوال

. ی کنم میل هام رو تکمیادداشت ی  کمیستگاه، به ایدن و تا رسیارم میرون هام رو بیادداشت
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یقا دقی دونم نمی که حتیه زیاه گ ی مجهول مونده، اوستایتش وسط هوین که ای نظرم تنها جنبه

ی تونسته بوده که میف نه چندان با وجدان و کثین بوهمیه یاد داره. به نظر میچه سر و وضع

ی خودش زندگ ی و برای گیره بزنه، اما از سازمان فاصله میب رو به جیثروت هنگفت

. یاره پول در بی قانون ی خودش، از راه ها ی انزوا ی که توی شه نمیل دلین. البته ای کنهم

ی دونم. البته نمی کنن می زندگیرانه خانمان و تنها و به طور خود خواسته فقی ها ببوهمین

 ی نه. تویا ارزش داره که به دنبالش بگردم ی دونماوستا چقدر به هنر علقه داره. و البته نم

ی رفاقت خوبیا کردم، متوجه شدم که اوستا، حداقل با آنیه که به احساسم تکیینوشته ها، تا جا

 موضوع رو درک کنم. ین ای تونمداشته و م

 بای مثل اوستا، وقتی اعتماد و علقه داشته. موجوداتیا سازمان، به آن ی اعضاین بی کنم محس

 ی و بازید پل ی کمتر خوی کنن، برخورد میا مثل آنییموجود صاف و ساده و البته پوچ گرا

. ی شهطلبشون فعال م

. من ازی دونن جنگ میه از اون بد تر، یا  ی، باز ی خودشون رو تویه، برخورد با بق ی تواما

 متنفرم. یتا جور شخصینا

 برام ی هم تا حدودیته، با شخصیه-هواز ی آبزیه من، که  ی هایادداشت  ی یگه د ی اوستااما

یشتر گر و طرز برخوردش با من، بیت هدای ی آزاد ی تابلویدنگنگ و مرموز مونده. بعد از د

 ویست تفاوت نی بدونم. مطمئنا نسبت به اتفاقات بیدگاهش افکار و د ی شدم که درباره یبترغ

. ی کنه م ی خاص جانب دارکر طرز فیهاز 

 رو ی برسم و دو سه روزی امن ی و دوست دارم زود تر به جای کنم می احساس خستگحقیقتا

 ندارم کهی. اما الن، اصل احساس خوبینم ببیزیون تلویا گرم بخورم  یاستراحت کنم، چا

 لحظه چشمام رو ببندم.یه  ی برایحت
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 کردن دفترش بهم نشونیدا پ ی برای کرده باشه و راهیافت رو دریامم پیز این گرامیدوارم

ی دونم شده باشه. من میمون که کتابم رو منتشر کنه پشین اصل از اید شای گمبده. با خودم م

 جو موجود به انتشار کتابم علقهیر تحت تاثیز این نداره و گریاسیکه کتاب عمل ارزش س

 انکار کنم که چقدر تحتی تونم نمی ولیه و خوبیت موجود با شخصیز این. البته گردنشون دا

 جامعه ام قراریر منم ممکن بود تحت تاثی دم، جو جامعه قرار داره. خب بهش حق میرتاث

 به خودم افتخار کنم که آره! من از جامعه و مردم احمقش و جو مسخره اشی خوام. نمیرمبگ

 خودم خرد و شعور و معرفت رو به دست آوردم، نه من از مردمتنهاییه  یفاصله گرفتم و تو

 بودم.یفجامعه جا موندم. چون ضع

 ی باغه. تویه وسط یدون میه آخر یستگاه. ای رسه میان کم کم به پایم و ذهنی بدنقوا ی

 بهیه شبیاد زیعنی داره.  ی چه کاربردیط محین ای دونم. نمی ذارم رو جا میوستون هی،شلوغ

 که دور بوفه جمع شدن. دو تا بچه کنار حوض بای بینم رو م ی زیاه گ ی. اجنه یست نیستگاها

. ی کننهم بحث م

 که دست به آب نزنه وگرنه بهی کنه می کوچکتر، خواهر بزرگترش رو امر و نهدختر

. ی ده نمیتی و اهمی خنده. خواهر بزرگتر می دهپدرشون اطلع م

 مضطرب ی به چشم داره و لغره. چشمای طبینک بوره. عی  نقش و کمیز کوچکتر ردختر

 آور. ی داره. روشن، راستگو و دلتنگیو براق

یر هم سرد و مرطوبه. خزه ها رو زیمکت. هر چند معذب هستم و نی شینم میمکتی نرو ی

.ی کنه به صورتم برخورد میی سرد و سودا ی و بادی ره م ی. هوا رو به سردی کنمدستم حس م

یز ی. اما چی ریزه لباسم م ی و روی شه میر سرازینیم رنگ از بی آبی خونی کنماحساس م

 بخوابم. یه چند ثانی کنم می و سعی گیرم بغل م ی رو تویفم. کیستن

ی و بیل تمای باشگاه بهم گفته بود که ب ی از بچه هایکی. ی رسم به نظر میوس و مادلتنگ

 ی؟ تفاوت به چی و بیل تمای بیه؟ منظورت چیدم. ازش پرسی رسیتفاوت به نظر م
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ی روابط اجتماع ی و برایاد خوشت بیه از بقیاد بالخره گفت که به نظر نم ی کلمه بازی کلبا

  ی؟ وقت عاشق شدیچ. تو هیارزش قائل باش

ین حوصله سربره که ی دختراین با ارزش نبود. مشخص بود که از ایاد زیلش تحلالبته  لومپ

 رو بلفاصله حدس زد. ینما و سیقی موس ی تویقش علی شهم

 هستم که درکم کنه اما به ی به موجودیاز خب از اون گذشته، من سرشار از تمنا و نولی

 که وقتش رویست کار نی اون قدر ب ی موجودیچ. هیه و دور از عقلیاد ز ی خواسته یننظرم ا

ی بار کین آخریاد نمیادش ی سرخورده که حتیبالیست والیه ام؟ یصرف من کنه. مگه من ک

 ی نقطه یچ. هیگه دیراد و ایب و از کار افتاده است و هزار تا عیض رفته. مر ی بازینبه زم

 خودم فرار کردم و به ساز و کار و فرهنگیی واقعیا ی. از دنینم بی  نمیتم شخص ی تویمثبت

. یستم هم آشنا نید جدیا ی دنینا

یی تا نوشدو  با گمی تونم. می رم میستگاه از ای پرت ی. به جای گیرم میستگاه ا ی گرم از بوفه یدن

 هم بهیستگاه این مسخره خلص کنم. ا ی ها ی خودم رو از شر اون هوازیوستونکردن ه

یز از وا ی که خبری حداقل تا وقتیا  ی، امن و شلوغ هست که بتونم چند روزی کاف یاندازه 

 شه، استراحت کنم. یز اینبات گر

ین سردی کنم میافت از طرف رابر درید ی جدیام فکرم که پین همتو ی یشونیم پ ی رو رو ی. خو

 زدن هستن.یخ در حال یم دماغ ی قوای کنم. حس می کنمحس م

  ی؟ از باشگاه خارج شد ی که به ما اطلع بدین چرا بدون اتو

 بدم. ی که بهش جوابی بینم نمیلی. دلی گردونم بر میفم رو به داخل کآیینه
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 نداره و خلوته. مشغول خوردنی خوبید که دیی. جای رم میستگاه ا ی انتها ی های صندلبه

. ی کنم دنبال میستگاه ا ی جلویزیون رو از تلوید و همزمان اخبار جدی شم هام میخوراک

 باشگاه بودم ی که توی نسبت به وقت ی مشکلت احساس مطلوب تر ی با وجود همه حقیقتا

 مختلف ی باشه حدود ده هزار جن از نژاد های. هر چی کنم نمیی هم احساس تنهایاددارم. ز

.ی زنن پرسه میستگاه ا یتو

 که باشن، خود بهی حال از هر نژاد و زبان و جهانیم، وارد شی جالبه که به هر جمعخیلی

.ی مونه مثل عشق و نفرت میی جورایه. ی شیم عناصر مشترک رو به رو م ی سریهخود با 

 کهیی هایر تحقیا. یدم کشیدک جا با خودم ینهمون طور که من نفرتم نسبت به آرش رو تا ا

ی که حتی دونم مید. و من بعیست پا بند زمان و مکان نیزایی چیه. کردم مدرسه تحمل  یتو

 ناکارآمد وی  شدن بند بند جسمی از متلشیر غیه؟. مگه مرگ چیادمرگ هم از پسشون بر ب

 رو به ما آدما حلل کرده بود؟ یزیکی ف ی هایت که درد ها و رنج ها و محدودیر پذیبآس

 تمام تنم ی. درد رو توی رسه به نظر می خلوت و خالیستگاه و ای کنه کم کم طلوع مخورشید

 کهی موجوداتیلیا، ایز، این. رابر، گری خوره بار ها زنگ میبیم جیینه. آی کنمحس م

. ی شناسمشوننم

 که بسته شده. ی رم و به طرف بوفه می دارم رو بر مکیفم

 ی تو ی موجود زنده ایاد. به نظر نمی گیرم می رو پی رسه میلیارد که به باشگاه بدالنی

. من تنها موندم. ی شه نمیده شنیگه مسافر ها هم د ی صدایباشگاه باشه. حت

 که با من تماس گرفته.یه موجود زنده این. در واقع اون آخری دم رو جواب میلیا اتماس

. ی رابر باشیش پی کردم-تو حالت خوبه دختر؟ من فکر م
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 اومدم. یرون-نه، من از باشگاه ب

 به انتشار کتاب نمونده بود. یز ی اومد؟ چیش پی-مشکل

!ی کنی می-شوخ

. ی خندم م ی ایه چند ثانیار اختبی

 زدم؟» ی:«من حرف خنده داری گه مایلیا

 که تا چهین نشون داد ی! با ملحق شدنتون به سازمان مرکزین زد ی-البته که حرف خنده دار

.ین جو هستیرحد سست عنصر و تحت تاث

 بود! ی تنها راه نجات قدرت نژاد هوازین_اما ا

ی کین هستن؟ شما فکر کردی ها ک ی:«مگه هوازی دم ادامه میز همون لحن تمسخر آمبا

 قائل نبود. امثال تو فقط ازش سوی خودش ارزش ی هم نژاد ها ی هم برایا آنی حتین؟هست

. ی کردناستفاده م

 طورین وقت دوست نداشتم ایچ:«من هی گه ناراحت گونه می و با لحنی شه دگرگون مایلیا

 ی بگو مگوین دوران خودم، همچ ی همفکراین از با ارزش تریکی یا، که با دختر آنیاد بیشپ

 و سرشاری رابر هم به کل منتف ی داشته باشم. علوه بر اون فکر کنم صحبت درباره یتلخ

 درسته؟»ی، به رابر نداشتی احساسیچ. تو هباشه تو  ی هایراز تحق

 نداشتم.ین. من قصد توهیست خودش مهم ن ی شما مهمه برا ی موضوع براین که ا ی قدرین_ا

. رابر همی کنم چاپ م ی زودین رو به همیا قرارداد بستم و کتاب آن ی ایگهمن با انتشارات د
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 ویست تو ن ی تک پسره دردونه یشه بذاره. اون همیش با من داره بهتره خودش پا پیاگر حرف

.ی کنیت ازش حمای تونینم

. متاسفانه هر لحظه کهی ده و خجالت بهم دست م ی تموم شدن تماس، احساس شرمساربا

ی شه چشمام رد م ی رابر از جلویز آمیر ه.ر.ز.ه گونه و تحق ی رفتارایشتر و بیشتر بی گذرهم

 کردن نداره. یسک که واقعا ارزش ری کنم فکر مینو به ا

 که فکرش رویز ی و منو از هر چی کنه داره بهم غلبه می حد اما احساس پوچین نه تا اشاید

. ی کنه میاز نی و بیزار بیکن

یی دو چندان به نوشتن پوچ گرا ی و با علقه ای کنم و شروع میش دو هفته پیکی مثل درست

.ی دم مضحکم ادامه میب و غریب عجینهام و روت

.ی کنم نوشتن کتاب حروم م ی رو برایم خودکار جوهرین و آخری گیرم رو به دندون مکتاب

یی و علوم سی جامعه شناس ی از کتاب ها ی و تکراریشه کل یحرف ها  ی گذشته  ی دهه هایاس

. ی سادگین حقارت باره انسان ها. بله، به همییزندگ

ی که انسان ها طی کنه می رو طیر ی پر رمز و راز از ما بهترون، داره همون مسدنیا ی

. ی بینم نمین از ایشتر بیز ی. من چیدنکردن و به هبوط رس

 دانشگاه ها و ی توی که زمانی دونم میی از کتاب هایی تمام نما ی یینه جا رو، آین اوضعیت

 مولف وقت ی هرز رفته که چندان هم برایی هایشه. اندی شد میسمدارس ما انسان ها تدر

 ارزشیسنده، مجاز نویر غیدنی و نوشیگار س ی ینه هزی کنمنبرده بود. در واقع حس م

ید جامعه مطالعه کنه. اصل بع ی وقت بذاره و درباره یشتر که بین براش داشت تا ایشتر یب

 آدم ها رو بزرگین ایاد ی. ما زی دونستن که خودشون رو در برابر جامعه مسئول می دونمم

 از صبح به خاطر تابشی که اون ها هم مثل ما آدم هستن. ممکنه ساعتیم. فراموش کردیمکرد
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 وی گرفتگید بعد به خاطر خورشی باشن و ساعتین سر حال و خوش بید،خوب نور خورش

 نوشتنشون باشه.  ی تنها منبع الهام بخش براین و غم زده. و ایوسسرما ما

یی زندگی تونن هستن که م ی جدا بافته ا ی تافته یشمندان جور اندین که ای کنیم فکر مچرا

 دستیک و یک ش ی که ثابت کنه، لباس هایم داری ما رو نجات بدن؟ چه مدرک ی یرانهحق

ین اون ها رو به گفتن همچی، دانشگاه ی پر آب و تاب جوون ها ی نگاه هایا یلی،فارغ التحص

 باشه؟ه سوق ندادیفیاراج

یاسی، علوم س ی ما موقع خوندن کتاباید؟ اطلع داری زاد بر مزاج آدمیی مواد غذایر از تاثیا

 ندارن.یتی مسائل اهمین. ای کنیم مسائل برخورد مین کمتر به ای و روانشناسیجامعه شناس

 کهی شه مثبت حساب م ی نقطه یه ین مثل اقتصاد، ای صاحبی به علم بی رسیم میاما وقت

.ی استفاده کنیی سواستفاده و درآمد زا ی برای به عنوان راه ی چراغ سبزر از هیبتون

 به عنوان ی سانسور و دستکاری  و با کمی کنیف کله بردارانه رو رد ی هایده این ای تونیم

. ی خودت دست و پا کن ی برا ی ایگه و بازار د ی بدیه به خورد بقیابی بازار یراهکار ها

 ویز رقت انگ ی، و اساس و متوهم گونه ایه پای ب ی جامعه ین همچ ی دووم آوردن توواقعا

منزجر کننده است. 

 که بای فهموند. موجوداتیه موضوع رو به بقین ای شه می کنم من چقدر ساده دلم که فکر مو

 که از نژادی کشته شدن موجودات ی و برای کشن رو به آغوش م ی جنگ و نابودی،ولع خاص

ی صلح و آشت ی برا ی ایده که این. بدون ای کنن صبح و ظهر و شب دعا میستن،خودشون ن

داشته باشن. 

 ام. یالتی ساده دل و خیلی خمن

یشگیش هم ی های و چاپلوسیاد گشوده به سراغم میی که با روی بینم رو میز این بات گروایز

 و اغراقیک ف ی لبخندایه، که ذاتا موجود افسرده و پوچین. با وجود ای کنهرو شروع م
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 حالتیشتر لبخند ها جذاب تره. من بین با ای کنه چرا فکر می دونم. نمی کنه رو، رو میز یآم

 دخترونه ی هم که گذاشته نتونسته از چهره  ی مسخره ایش ته ری. حتی ده متتهوع بهم دس

اش کم کنه. 

 رو کشی و بحث خاصی زنم نمی. حرف خاصی شیم کومولوس زهوار در رفته اش مسوار

 کرده. یدا که چجور من رو پی پرسم ازش نمی. حتی دمنم

 ی. اما بهش اعتمادی رم میز این بات گریز:« من دارم به دفتر وای نویسم رابر م ی براپیامی 

 تمام ی، خاک ز ی هایرو بسپارم. ن ی کتاب رو به شخص مطمئن تر ی پوشه ی خوامندارم. م

 شده.»ی دچار تبانیز این گری کنم رو تحت کنترل داشتن. حس میرمس

 ها ی از هوازیکی:« آدرس دفترش رو بفرست و تا ی ده به دفتر جواب میدن قبل از رسرابر

 جلوه بده.» ی عادیلی رو خیز نکن. همه چیم کتاب رو بهش تسلیدهبه اون جا نرس

. یث کردم. از خوده خشایافت دریث از طرف خشایامی 

 حفاظت شده ی محله ها ی حومه یلیم ما ی، زیاه و گ ی خاک ز ی هایرو نیی_با توجه به پراکندگ

 از طرف گروهPw 21 دستک در ارتباط باش" ین لطفا با ای، اسکان داده ش ی، هواز ی

". یان انتشارات هواز یها

 رویان وابسته به نژاد هواز ی هستن که تمام گروه هایان هوازینات ها درواقع تامدستک

 در ارتباطیلیا گروه ها بوده و من با این از ا ی هم عضویا که آنین. با توجه به ای کنه میتحما

. ی شه شامل من هم میت حماینبودم ا

 کف دستت وی ذاره و می شکافه. از اوناست که قلبت رو میثه از بابت خوده خشاینیم بدبتنها

:«چهی گه و می کشه می و آهی کنه میاه که روزگارت رو سین ایا من که تو رو نکشتم. ی گهم

 بهت کمک کنم؟ اونم در راه خدا با مبلغ فلن.»ی خوا ی می، بخت و بداقبالیرهت
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 از باشگاهی نداره که با چه نفرتی که رابر حاضر شده بهم کمک کنه. البته اون اطلعجالبه

یچ احساس رو داشتم و هین دلم ا ی دارم. در واقع من فقط تو یخارج شدم و چه دل پر

بروزش ندادم. 

 اسم روین:«تو از بدو تولد ای گم راهرو بهش م ی. توی رسیم میز این بات گریز دفتر وابه

 ی؟»داشت

_نه، چطور؟

 جوریه اسمت یشوند کامل درسته اما پین و ایراست تو سبز و گ ی چشمای زدم،_حدس م

  ی؟. خودت انتخابش کردیزه آمیهکنا

 از استادامیکی تموم شد، یستی ژورنال ی یطه ورود به ح ی برایم آموزش ی که دوره ی_وقت

 رو بهم داد. ی لقبینهمچ

 بوده؟ی منظورش چی دونی_خب م

 و هوش بوده. ی از خردمند ی نشونه اید_شا

 و ساده لوحانهیز جور حالت حماقت آمیه است. چشم سبز یه جور کنایه اما ین_بله اما، هم

 اسم روین که برات ای از چهره ها. اونی برخ ی از نژاد ها و برای بعضینداره. البته ب

انتخاب کرده حماقتت رو حذف نکرده. بلکه در کنارش هوش و ذکاوت رو اضافه کرده. اون

 نبوده؟ یوز پفازیه هویا  ی زیاه گیه

 ی آب زیه بود. نه اون  ی و خنده داریب و غریب:«استدلل عجی گه و می خنده میز اگرین

بود.» 
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ی راض ی که داریتی با طرز صحبتم برنجونمت، اما هر چند از وضعی خوام_در هر حال نم

. دری کنن که دارن ازت سواستفاده مینه ای بینم که میز ی تنها چیرون از بی،و خوشنود باش

 کتابین اگر به خاطر چاپ کردن ایت و هم چشم سبز. و در نهایواقع تو هم براشون باهوش

 با چهی دونم چون به هر حال می شم، چندان ازت دلخور نم ی کله بذارم سریا ی کنیرمتحق

.ی د ی کار رو انجام مین ا ی داریتین

  ی؟ جا اومدین و به ا ی رو قبول کردیسک رین چرا ا ی، اعتمادی حجم از بین_خب با ا

 بای کنی.ا.ن.ت م ی بهم خ. ی که حس کنم داری_چون از تو انتظارش رو دارم و در صورت

......ی تونستم رو خوردم و نمیلیا اما نون و نمک ای کنم سره میک راحت کارت رو یالخ

 قفل ی،. و بدون حرف اضافه ای شه میره بهت زده بهم خیی چند لحظه با چشم هایز اگرین

. ی کنهدفترش رو باز م

یه. منتظر رابر هستم. گرچه درباره ی کنه شروع به بارش مینی بعد از ظهر بارون آهنگاز

 کتاب به طور کامل وین که ای ذاره اگر خودش هم بخواد، پدرش نمی مطمئنم. رابر حتیز یچ

 و حذف و اضافه چاپ بشه. یبدون خط خوردگ

یی به بازنوی کنم شروع میپ تاین ماشبا .ی کنم میر س ی، کتاب. خودم رو با کلوچه و چایس

 بروز بده. ی که رفتار بدی بینه جا نداشته. حداقل فعل صل ح نمین تا ا ی رفتار بدیز اینگر

 شم. ین بدبین از ایشتر بی خواد داره و نمیاد یصبر ز

 ی از رابر تویلی با تمثیز جنون آمیی دوباره گفت و گوی ده، بهم دست میی احساس تنهاتا

یاق و اشتیزار ی و اعتماد و بینی. گفت و گومون حول نفرت و عشق، بدبی گیرهسرم شکل م

 کننده. ید و ناامیده فای بی، معنی و بیجه نتی بیشه. و مثل همی ره میشپ
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 بار که به اتاقمین ای دم از ما بهترونه. قول میا ی به رفتن و فاصله گرفتن از دنیقیم حقتمایل

 کتاب شعر بخونم.یه یا ینم، درام بب ی یمه انیه گرم درست کنم و  ی خودم قهوه  یرفتم، برا

یم، ذهن ی از سفر هایسم؛ بنوینم از روتی مرتب ی روزانه  ی هایادداشتموهام رو صاف کنم و 

 ببرم. یش مرگ پ ی جنون رو تا پاین گذشته ام، با مادرم. و ا ی با آدمایم ذهن یاز گفت و گوها

 رو به دستش نسپارم. به مغز ناکار آمدیم دل خوش نکنم و خوشحال ی موجودیچ به هیگه داما

 اعتماد نکنم.  ی و متفکریافته موجود به اصطل ح تکامل یچ هیبا یو ناشک

 ی دستک ها ی و درباره ی گیرم است. با رابر تماس میجه نتی و بیده فای بیز ی ستین اگرچه

. ی پرسم م یسازمان مرکز

 رو کنترل کنن؟یز این گری تونن_به نظرت م

.یم ازشون بخواباید

یکی یا نسخه از کتاب به دست تو یه مطمئن شم که ی خوام میشتر بیست،_چندان برام مهم ن

.ی رسه قابل اعتماد میا یاز هواز

 که چاپ نشه؟ی ترسی_م

. ممکنهی شه حساب م ی گل به خودیی جورایه چاپ شه. اون وقت یاد زییر که با تغی ترسم_م

.....یم خودم رو هم بد نام کنه. گرچه....بگذریحت

ی؟. خودت خوبیست نی_.......مشکل

 ی؟ ندارید ی از پدرت خبر جدی؟_بله، خودت در چه حال
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.ی ر ی جا مین از ا ی که داری گفت_امروز صبح باهاش صحبت کردم. م

ی گفت؟ می چیگه_جدا؟ د

 نگفت.ی خاصیز چیچی،_ه

 گفتم؟ی نه چندان جالبیزا ی تو چ ی داشتم و درباره  ی نگفت که من باهاش صحبت تندی_حت

 ی؟ بدیح توضیشتر بی شه میه؟_منظورت چ

یلیا. ایریشون ناراحت بودم. مخصوصا بعد از موضع گیلی_متاسفم، من از دست سازمان خ

ی و من جواب خوبید از ما بهترون پرسیا ی دن ی توی زندگ ی ادامه  ی برایمم تصم یدرباره 

ی کنه؟ هم می تو فرق ی خودم برگردم برایا یبهش ندادم. اگر بخوام به دن

 باهاتیریم جهت گ ی ندارم. من از اولش هم درباره ی منم ازش دل خوشیلیا، ا ی_درباره 

 که ازین صرفا به خاطر ا ی، خودت برگردیا ی به دنی خوا ی حال اگر مینصحبت کردم. با ا

ی، پر هرج و مرج ما دور باشیا ی از دنی خوا ی. اما اگر فقط میست نی مشکلیمن دور باش

.ی کنهبحث فرق م

... از دست دادم.ی دم_در هر دو صورت تو رو از دست م

.ی کنم تماس رو قطع میره ام بگیه که گرین. قبل از ای گه نمیز ی چرابر

 رو از دلمی و گرد و خاک رنج و دلتنگی رقصن بارون هنوز پشت پنجره م ی هادونه

.ی دم به کارم ادامه میدوار،. نه چندان سر حال و نه چندان امی شورنم
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 کمانچهیه که ی کنم. حس می شنوم بارون رو همچنان م ی. صدای بینم آسمون م ی رو توونوس

 ی. قطره های کنه از بارون رو بارها و بارها برام تکرار میش ذهنیرنواز ماهر، داره تصو

. امواجی شه و با اشکش مخلوط می چکه بزغاله میه تاب ی رنجور و ب ی چشم ها یبارون رو

ی. همون لباسی کشه داره اون رو میکی. ی زنه میرون پوست و گوشتش ب یخون از ل به ل

.یادمه خوب یلی لباس رو خین بار به تن داشت. من اینرو به تن داره که رابر آخر

یی سرد و خالیاس، که از دل پر از ین بودم. چقدر هنوزم، با این چقدر ساده دل و خوش بمن

 محبتش دل خوش کردم. ی به سودایدانهرابر خبر دارم.....چقدر ناام

 که فقط به نابود کردن ی ایاهچاله از روحم رو از دست دادم. رابر مثل سی بخشی کنم محس

 کهین داشته باشه. بدون ای که بازدهین. بدون ایدعلقه داره تمام احساس من رو سر کش

 و ترس رو ازشیاهی داشته باشه. فقط سیی که گرماین در بر داشته باشه. بدون ا ی ایباییز

.ی کردمحس م

 که هر چه زود تر ازینه انجام بدم ای خوام که میز ی ادراکم رو از دست دادم. تنها چقدرت

 کنم. گذر زمان رو ی لحظه شماریم زندگی ی بعد ی مرحله  ی جا برم. به اتاقم برگردم و براینا

 گذشته حبس بشه، محو بشه و چهره اش رو از ی و منتظر بمونم که رابر توینمبه نظاره بش

 ببرم.یاد

.ی زنم ناخودآگاه لبخند می گیره، که از سن کمش سرچشمه می و حماقتیز این رفتار گریدن دبا

ین ماش ی و درباره ی کنه. کمکم می زنم لبخند میش و نفهمی که من به سادگی دونهالبته اون نم

یبش عجیدن طرز لباس پوشیر درگیشتر. بی شم از حرفاش متوجه نمیز ی. خب چی گهچاپش م

 ی ایه. بارش بارون ته مای کنم سرم حس م ی رو توینی سنگ ی شب، سودایدنهستم. با رس

ی شناسین می  قطعه رو به چه اسمین شما ای دونم امپراطویر بتهوون داره. نم ی به قطعه یهشب

.ینه قطعه انتخاب شده، این ا ی که برای  اسمیهاما معن

157

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


                                                               

Telegram.me/goldjar

 از بتهوون و موتزارتیاد ی ز ی که اونم آهنگ های ندازه رابر میاد جهت من رو ین از او

 پسند بود، نه اصل....یک کلسیه که ید. البته فکر نکنی داد داشت و گوش میو آرش یرو تو

 من روی گذره اما هر لحظه که می ره لحظه هم به افول نمیه ی داره. حتی خوبیتم رآهنگ

. پر ازیاره میادم رابر رو به  ی چهره  ی اعضا ی های گوش ی. تمام بازی کنهناراحت تر م

 که رابر رو، رو در روی. دوست دارم برگردم. نه به زمانی شم میمونیافسوس و پش

 از ما بهترون. اون موقع تایا ی قبل تر از اومدنم به دنیلی به خدم. دوست دارم برگری دیدمم

 حد رنجور و ماتم زده نبودم.ینا

یی سلی آهنگ امپراطور داره با بین اوضاع داشتم. اما ای ی به بهبودید ی امیه ته ماهنوز یقگ

 قصرمین ا ی بازمانده ین. و من آخری شه مخروبه و طاعون زده نواخته م ی قصر یتمام، تو

.یارم میاد رو به یزانم از عزیکی آهنگ، ینکه با هر نت از ا

 انتشار کتاب کمک کنه. حاضره سراغ من رو ی و به من تویاد جا بین حاضره هنوز به ارابر

یت بهین من با تمام وجودم از ای رفتن. ولیا و ازم بپرسه که قصد موندن دارم یرهبگ  رفاق

 چه ی ثابت کنم که دارم تویه رو به بقین ای زبونیچ با هی تونم اطلع دارم و نمیدههبوط رس

 ی. نگاه های کنه رنجم رو چند برابر مین. ای دم به مسافرت خودم ادامه م ی ایده دسیب آییکشت

.ی ره مغز و چشمم فرو م ی زهر آلود و کشنده تو ی هایر رو ح رابر، مثل تیسرد و ب

 ی از دختر هایکی موقع گفت و گوش با یدم، رابر رو د ی بار که درخشش چشم هاآخرین

 اون ی یمانه رفاقت صم ی. بعد ها هم درباره یارم نمیادباشگاه بود که اسمش رو درست به 

 که به نظرمین به خاطر ایادم،. نه به خاطر علقه و اعتماد زی گرفتم نم ی اما جدیدم،دو شن

.یاد خوشش بی و احمقیکنواخت دختر لومپن و ین از همچر،محال بود که راب

 کهی کنه. رابر فقط در مواجهه با اون دختر، آرزو می درخشید رابر واقعا م ی چشم هااما

 واضح، چطور من رویمیت صمین این که در عی کنم فکر مین به ایزمان متوقف بشه. وقت

 حد وی بی. ازش گاهی بنده ذهنم نقش م ی ازش، تو ی ترید پل یمجذوب خودش کرده، چهره 
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ینی بدبیر تحت تاثیاد ی زید شای گم با خودم می. گاهی شم. بابتش دچار جنون می ترسماندازه م

 لحظه هم بهیک ی حتیا،و جنون هستم اما محاله که احساسات دچار اشتباه شن. بعد از آن

یه بر علیز ی که چیی که عقل و منطق فقط تا جای دونستماحساساتم مشکوک نشدم. چون م

 کنار گذاشته شن و ی تری منطقیل دارن که با دلنتظار. بعد ای کنن میی قدرت نمایاد،شون ن

 که مورد بازخواست قرارین. بدون ایاد کنار بید جدینمخاطب و استفاده گرشون با قوان

 و بری کردن میرو ی پ ی تریظ سابق از احساسات غلیقات و تحقین. چه بسا که قوانیرنبگ

.سیحسب اتفاق، برچسب عقل و منطق خوردن. به خاطر خوش شان

 به اسم رابر، ی ایاهچاله خواب هم، س ی توی حتی دونم استراحت کنم. گرچه مید بابگذریم؛

 تا نابودم کنه.ی کشونهمن رو به طرف خودش م

 ام. ی غواص حرفه ایه یدم. خواب دی شم میدار بیدم که دی و تعجب از بابت خوابیرت حبا

 که ازی. با مهارتی کنم رنگ و وارنگه شنا م ی های زلل و شفاف که پر از ماهی آب یتو

ی بار هم شنا نکردم، حتیه ی حتیم، زندگ ی سراغ ندارم. من توی واقعیا ی دن یخودم تو

یا ی طرف فوبیه. از ی خوابین از بابت همچی کنم برم. تعجب ماستخر هم نشدم که به یبترغ

 شناینشون پروا مابی بینقدر خواب، ا ی دارم. چطور تویایی نسبت به موجودات دریخاص

.ی کردمم

 اومده. اونیز این بات گریز وایدن به د ی. دختری کنم رو شروع می هر حال صبح خوبدر

ی کنم با خودش داره. فکر م ی مسخره ایی و کوله پشتی رسهبچه سال تر از من به نظر م

. حرفی زنه دختره برق میدن با دیز این گر ی دوست داشته باشن. چشمایلی رو خیگههمد

 دارن. البته نه به اون مفهوم متهورانه وی با هم تله پاتی کنم محس. البته من ی زنن نمیخاص

 رو دوستیگه دو تا موجود با شعور، همدی. نه! وقتیدم شنی تله پات ی که درباره یخاص

 رویی هایگنال و سی کنن به هم ابراز علقه می، به صحبت اضافیازداشته باشن، بدون ن

. من به حال اون دو رشکیه هر حرف و عملز گذار تر ایر که تاثی فرستن هم م یبرا

 خوب بهم منتقلی رابر، حس ی چشمایدن حس کردم که با دی بار، کین آخریاد نمیادم. ی برمم

 نکردم.یافت ازش دریگنالی سیچ وقت هیچ هید. شای شهم
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 کلمات من و ی یره. ذخی شم فرهنگ لغت م ی کتاب ها ی روز تموم، مشغول گشتن تودو

یی پایقات از ما بهترون ناقصه و تحقیا ی دنی یاطلعاتم از فرهنگ و تکنولوژ  کتاب رویان

 که دختری آرام بخش ی. از قرصای کنم دستم حس م ی رو توید ی. درد شدی کنهدچار مشکل م

 رو با دقتی شه که برام ارسال میی هایغام. پی کنم داده استفاده مم بهیز این گر یمورد علقه 

 ی، که هنوز نگارش کتاب تموم نشده. هم زمان با سازمان مرکزی دم. اطلع می دمپاسخ م

ی، راهیه بالخره از ین، مثل آر ی افرادی کنم، حس می در ارتباطم. حتیلیا و رابر و ایثخشا

 داشته باشم. اما ی ا ی قویل تخ ی من قوه ید. البته شادارن نظر یر کتاب رو زیشرفتروند پ

 کار چندانیشرفت به روند پین امثال آریی که دست رسیرم حدس رو در نظر بگین ایدبا

 از اخبار دلهره آور کم شده و همه مشغولی  سال نو، کمیلت. به خاطر تعطیست نیسخت

 خب، از آب و تاب قبل ازی وله سال نوئیگه هستن. البته چهار روز دیلتجشن و تعط

.ی شه کم نمیز ی چیلتتعط

 ندارم که ی ایده. ای شه میدا فرهود آذر پ ی روز ها هم سر و کله ین که همی گه میز اگرین

 داشته باشه. ی ایجه فکر هم نکنم نتی بره؟! از طرفیشملقاتم با فرهود آذر چطور ممکنه پ

 فکس هارو چکی دن، رو انجام مینی و دختر مورد علقه اش، با هم کار حروف چیز اگرین

. برامی بینم رو میا از آنیلمی  فین بین. ای بینن میک کلسیلما ی و اوقات فراغت هم فی کننم

 رو به رو شدن بای کردم. فکر نمی شه قابل تحمله. دلم پر از رشک و حسرت میر غ یتاحدود

 حد داغونم کنه.ین*تونه تا ای  میبتی، قالب و هین همچ ی تویا،آن

 که مطمئنای کنه خوش و بش م ی و با مردی زنه کامل، لبخند میکاپ و میده کش ی با قدآنیا

 از منم سرحالی افسرده باشه. حتیا یمار که بیاد ستاره بوده. به نظر نمیه زمان خودش  یتو

 به نظر منم ناراحتی حتین رو از دست داد. ایزش با آرش، همه چی بابت زندگیاتره. آن

ی بیه ین شاد و بدون دغدغه داشته باشه؟ ایی زندگیه نبود که یا حق آنیا. آیزهر آمیکننده و تحق

 قابل تحمله.یر غیهرحم
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یی تا واکنشم موقع نقش آفری شن میره دزدانه به من خیلم، فین و اون دختر ما بیز اگرین ین

 چندی کنم، که اتاق رو ترک می. وقتی شم که ناراحت می شن متوجه مید. شایننمادرم رو بب

 قطع شده.یلم ف ی که صدای شملحظه بعد متوجه م

ین ازش فرار کنم. با ای تونم. نمی کنم تنها باشم. ناخواسته به رابر فکر می ذارن که مخوشحالم

 ی توی کنم. حتیرونش لحظه هم از فکرم بیک ی حتی تونم ملقاتش نکردم. نمیادیهکه مدت ز

 هری،. مثل جنون دو قطبی کنه هر روز طلوع مید. اون مثل نور خورشی کنهخواب هم ولم نم

یژنی اکس ی. رابر ل به لی کنه و من رو به مبارزه دعوت میاره میرون سر ب ی گوشه ازبار ا

 و قصد جونم رو داره. در ظاهری شه کشنده وارد شش هام میروسی مثل وی کنم،که تنفس م

 کهینه ایقت هستم اما حقی که تا چه حد دچار استرس و نگرانیاد. به نظر نمیستمشخص ن

.ی کنم م ی سپری رو از نظر روح ی بد یروزا

.ی شه هم به جمعمون ملحق میز این گریک نزد ی از دوستایکی حدود دوازده شبه و ساعت

 اونی دونه، چاپ مین از ماشیز این نشره و هر قدر که گر ی تویز این گریهاون زوج حرفه ا

یشن، عشن، ی شم رو از حرفاشون متوجه مین تره. ا ی حرفه ای کم .یزیه چین همچیا. اسمش با

.یستدر هر حال مهم ن

:« به نظرتی گم میز این خطاب به گریرم، چند وقت اخ ی هایادداشت و رو کردن یر زموقع

 دست به دست کردن کتاب کمکمون کنه؟» ی توی تونهگاورنر م

یست؟» نیان آبزیی نظام ی:«گاور نر همون مدرسه ی گه ماشن

 نداره. در واقع فقط با سازمان. خب ی با سازمان مرکزی مشکلیان خودشه. نژاد آبزیقا دقبله

. خب کجا بهتر ازی کنیم کتاب رو منتشر مین ا ی به نفع سازمان مرکزیمما هم در ظاهر دار

یان پوشش بده؟ آب زیان زیاه و گیان نژاد آبز ی محدوده  ی کتاب ما رو توی تونهگاورنر م

 کارشون رویم، نظرم قدرتمند و باهوش بوده. مطمئنم اگر باهاشون به توافق برس ی تویشههم

.ی دندرست انجام م
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 ی مطالعه یه با یان؟ که اون ها با تمام متن کتاب کنار می:«خب تو مطمئنی گه میز اگرین

.»یست برسن که مطابق منافع شون نیجه نتینساده ممکنه به ا

 آب ی برای تونه سوال ببره، باز هم نمیر رو ز ی نژاد هواز ی اگر ارزش های کتاب حتین_ا

 کتاب رو به رویی همون اول با متن اصلیست قرار هم نی، باشه. از طرفید ناخوشایانز

شن.....

 کتابی ی از ده روزه که مشغول سرهم بندیشتر هفته؛ الن بیک روز، دو روز، سه روز، یک

یات نشر ی توی خاصیت فعالیچ ساله که هیک از یشتر. فرهود آذر رو ملقات کردم. بیمهست

یگه د ی هم از طرف سازمان و هم از طرف نژاد هایز ینداشته. باهاش برخورد نفرت انگ

 مستقل باشه. مستقل بودن و متعهدی خواسته بوده که مین فقط به خاطر اینصورت گرفته و ا

یه و نه یه فرده. نه آموختنیی شناسیبایی مثل حس ز ی. طوریه کامل شخصیز چیهبودن 

یژ. مثل پرستیفهوظ  فرده.ی

ی شه شکستم. هنوز باورم نمیش رو چند روز پیبیم جیینه. در واقع آیست از رابر ن ی خبرهیچ

 که ازی نفرتی خوردم، که داشتم غذا می خودم رو گرفتم. وقتیم کار رو کردم. اما تصمینکه ا

 آوردم. البتهیاد مدت با نگاهاشون آزارم دادن رو به ین ا ی که توی موجودات یرابر و همه 

 رویبیم جیینه کرد. همون موقع بلند شدم و آی شد متعادل نباشه اما چه میاد زیم روححال یدشا

.ی کشم میدک تنم رو به همراه قلبم ینی. سنگی گردم به خونه بر م یشکستم. به زود

.ی گم لب بهش ناسزا میر. زی شه چشمم پاک نم ی لحظه هم از جلویک ی رابر حت ی چهره

 که صورت اشن کبود و محزونی گیره انجام می و اشن در حالیز این آخرم با گر ی و گوگفت

.ی رسهبه نظر م
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 داده شه. بسته ها پلمپیل که فردا بعد از ظهر کتاب ها تحوینه:«قرار بر ای گه میز اگرین

. فکر نکنمی شه شاپور ارسال م ی گاور نر و گندیه مدارس نظام ی تعداد برایشترینشده و ب

 کنه.»ی اونا رو عصبیاد ارسال، زیر روز تاخیک

ی گفت بده. فرهود آذر میه به قضیشتر ی آب و تاب بی تونه کار مین ای حتی کنم_من حس م

 کهین ا ی...فقط برای سازن میعه هم خبر و شایوفتاده که اتفاق نیزایی از چیمردم حت

خودشون رو سرگرم کنن.

 مثلیز چیچ کنن. هیر کارها رو تحقیر مثل تقصیا:«خودشون رو سرگرم کنن ی گه ماشن

 بته وی موجودات ب ی. مخصوصا برایست هرج و مرج لذت بخش ن ی کردن تویرتحق

ه.ر.ز.ه. »

 حس روین ها ا ی صحبت هام با هوازین تریک کوچ ی توی حتیشه،:«درسته....هممی گم

 اعتماد داشتم.»یکیشون کاش حداقل به  یداشتم. ا

 کتابیه نشر  ی داشتم اعتمادت رو جلب کنم که صرفا با هم برای:«من سعی گه میز اگرین

.»یممعامله نکرده باش

.»ی کنم:«مچکرم. محبتت رو جبران می گم و می زنم ملبخند ی

یشتر ساختمون ب ی استراحت کنم. تویاد ی مدت زی تونم رو خوشبختانه تنها هستم و مشب

 حسیی جورایه. ی سازه. اصل با طبع ناخوشه من نمی شه میدهاوقات بتهوون و موتزارت شن

 همیاز ارزش پی پوست ب ی که به اندازه ی در حالیام قراره به زور به وجد و شور بی کنمم

.مونده برام ن ی ایزهانگ

 پاندتیی جمع ی بود که گفت و گو هایی که از بعد از ظهر متوجهش شدم تونل های جالبچیز

 ی جور مسنجر و تابلویه کردم. یدا. تونل رابر و دوستاش رو هم پی کنهها رو اداره م

163

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


                                                               

Telegram.me/goldjar

 اونیا یز این وارد بروج ها شدم. احتمال گری اتفاقیز، م ی رو ی یینه آیق. از طریهعموم

.ی کردن استفاده مل تونیندختره از ا

 پروای. بی رسه تر و لومپن تر به نظر میز نفرت انگ ی ایگه تونل از هر زمان د ی تورابر

.ی کنهتر و مسخره تر صحبت م

 رو ملقاتیث خشایا ین که آرینه. حدسم ای رم شاپور م ی. فردا به گندی کنم رو جمع موسایلم

ین ایت حفظ موقع ی مرده و سازمان برایی مدتیث که انگار خشایدم شنیعاتیکنم. چند بار شا

.ی دهموضوع رو لو نم

 سوخته و به درد ی مهره یه از اولشم یث. خشایست چندان مهم نیث نبودن خشایا بودن گرچه،

 ی و نه تویش سال پیست اتفاقات ب ی خودش رو مهم جلوه بده. نه توی خواستنخور بود که م

ی نداره. حتی  شاپور چندان نقش مهم ی گند ی توی سازمان و نه حت یگروه مسخره و نه تو

ی ی. عروسک دکوریدم ازش ندی خاص ی نوشته یا مقاله ی حتیا جست و جو هام کتاب ینب

 نکرده.یش سال پیست به حل مسائل کویر بی کمکیچ شاپور، ه یگند

 ی گند ی. البته اگر خوش شانس باشم. اگر نتونم توی گردم هر حال فردا به خونه بر مدر

 برسم. اگر اونا هم نتونستن بهم ی ایجه پدرم به نتیا ین با ملقات آری تونمشاپور برگردم م

 کهینه خودم برگردم. حداقل ایا ی به دنیج و نارای قانونیر غ ی از راه های تونم کنن میکمک

 ی دزیبا وجود داشت گذشته، تقری از اون موقع که فقط سه تا تونل ارتباطیاد ی زتالن مد

 کرد.یدا اکثر مراکز مهم پ ی توی شه لزمه رو میی جابه جا یکه برا

ی اتفاقات ی همه یت نگاه کنم و مسئولیینه آ ی خودم تو ی هر حال بهتره برگردم و به چهره در

 دارم به خاطر خودمیکه تا الن برام افتاده رو قبول کنم. قبول کنم که اگر احساس دلتنگ

یی و نارضا ی از دل سردی خودم و بازتاب یبوده، به خاطر کارا  خودم از انتخابم بوده.یت
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یه یلش. تنها دلی د ی از دست می رو به راحت ی رو که با تمام وجودت دوست داریز ی چگاهی

ییروشن ب ی که به سخت ی و افکاری شی مثل خودش می بینه، رو م ی که عاقبت بدیه درونین

. دوباره به رگ و ی حذف کردیت از زندگیاد ز ی هایت محرومیجاد که با ا ی و فسادیساخت

.ی شه میر ات سرازیشهر

یه به سمتش ندارم ی کششیگه به عقب برگردم. اگر بگم که دی خوام هم نمیه ثانیک حتی

 راهش ی ناگوار بعد ی از اون دوست دارم که زمان بگذره و حادثه یشتردروغ محضه، اما ب

 کنه.یدا پیمرو به زندگ

 داره.یتی و چه وضعی گذرونه رو م ی ای چه جور زندگین دوست ندارم بدونم بعد از احتی

 که برام گنگ و مبهم موندنی از اتفاقات ی روزانه ام. دنبال ردینیه طالع ب ی هنوز تواما

.ی گردمم

ی خانوادگی در زندگیختگی ارتباط. بهم خوردن نقشه ها و طر ح ها. از هم گسیک یان"پا

 شمایرونی بیط به شراید ی تهدیا از متعلقات و ی از دست دادن نوعیل به دلی تواند میام پاین

 تجارت.یک سقوط یا ی از زندگ ی مرحله ایا ی عاطف ی رابطه یک یان: پایرباشد نظ

 و به گفتن آسان است. اما دریه در فرضی و عاطف ی ماد ی های از وابستگیدن دل برالبته

 دهدی  نماد آموزش مین که ای درسین،. با وجود ای سازد مواجه می را با مشکلتی عمل آدم

 ویم تسلین. بنابرایرد لزم صورت پذییرات تا تغید و اجازده دهید باشیم است که تسلینا

 کار است."ید مرحله کلین در ایرشپذ

 جبر آلود بودنین. در عی ندازه شوپنهاور می خوشبخت ی کتاب فلسفه یاد کارت منو این

ی. گاهیست بخش نین دهنده باشه، البته الن اصل تسکین برام لذت بخش و تسکی تونستم

 بزک کرده و لباسیی و دوست ها و آشناهام با صورت های زنه قلبم صاعقه می کنمفکر م
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 به طرفمی ده الکل م ی که بویی مدرنه، با تنایا ی گرفته از دنام که ویب و غریب عجییها

 وید ام ی که هنوز ذره ای طرد کردن من و هر کس ی پراکنده برای و جملتی شن میرسراز

 حرفاشونیی که از منبع و منشا اصلین بدون ای کنن داشته باشه بلغور می زندگ ی برایجانه

 داشته باشن.یاطلع

یی روابط بیا وقایع  دری حتیان کامل متفاوت دارند و آدمیر ی بر هرفرد تاثیکسان، یرون

 انسان فقط تصورات، احساساتیرا. زی کنند می زندگی متفاوت ی. در جهان هایکسان یطیمح

 هاین ایق تنها از طریرونی، و عوامل بی کند واسطه درک می و بیم خود را مستق یو اراده 

 گذارند.ی میربر او تاث

 از اون جهت خوبه که قصد دارم از نظریم. حال روحی شم میدارصبح زود از خواب ب

 در واقع بهی کنم خودم رو به غم دعوت می وقتی کنم خودم رو حفظ کنم. حس می ی شادی،روح

 رو ببلعه.یاهام افکار و رویزه، که تمام انگی دم مخوف راه م ی چاله یاه سیه

 اطلع بودهی. اون از برگشتن من کامل بیدم. هنوز پدرم رو هم ندیست از رابر نخبر ی

 بدیط نظر داره و اگر شرایر حداقل اون از دور من رو زید که شای کردم فکر میظاهرا. گاه

.یه آرش مرد سنگدلی کنم. من حس میادشه، به کمکم م

.ینم از مارلون براندو ببیلم فیه ی تونم غم رو به وجودم راه بدم. بعد از ظهر مید نبانه،نه،

یز ی برنامه ر ی بعد ی های  سرگرم ی کتاب خوب بخونم و برایه که ی گیرم میمبعدش تصم

.ی  و سرگرم ی شاد یکنم. فقط برا

 طورین اسم ای دونم. نمیه با روبان گلبهید لباس سفیه برام فرستاده.  ی ایگه د ی یه هدآرین

.یفه. حس نجابت و اصالت داره و ساده و ظرvintage یا ی. ماکسیهلباس ها چ

.ی ده کار رو متشخصانه انجام مین اگر رذالت به خرج بده، ای. حتیه موجود متشخصآرین
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یت عذاب وجدانش رو بابت آزار و اذی خواد که مینه ای ده که بهم میی هایه من از هدبرداشت

یا که با آنی ها و کل موجوداتی از ما بهترون ی رسوند جبران کنه. اگر همه یا که به آنییها

 رنگ ویا ی داشتن، الن خونه پر بود از خدمه و هدایفی وجدان کثیندر ارتباط بودن، همچ

وارنگ.

 ازی گذره، شاخه ها م ی از ل به لید. نور خورشی بینم میز م ی رو ی یشه ش ی رو توخودم

ی خاصیل خوبه و با رغبت و تمایم. حال روحیوفته کتاب ها م ی و روی کنهپنجره عبور م

.ی زنملبخند م

 حسیه رو چند روزین. ای زنه هم چندان به روحم چنگ نمیا فکر کردن به نبود آنحتی

 ارزش من وجود دارهی و بیر از وجود حقیشتر. اون بی رسه نمیستی. اون هرگز به نی کنمم

.ی کنه میو زندگ

 محبت مادرانه رو بهمیه از یشتر بیز ی من بود. چیه فقط مادر من نبود، اون تمام زندگآنیا

 ازی که مخاطبشو، هر چند که درکیقی موس ی نوازنده یا  ی استاد هنریهعرضه کرد. مثل 

 که دخترین. من خوشحالم از ای کنه خودش میر هنر، درگیبائیههنر نداره، صرفا به خاطر ز

 هستم و محاله که فراموش بشه.نیا مثل آ یموجود

ین. ای خونم چاپ شده رو م3  ی درجه  ی از روزنامه هایکی  ی رابر که توید جد ی مقاله

یر رو زیان نژاد آب زی ی استعمارگریل و دلیوه نوشته و شیانمقاله رو در دفاع از نژاد هواز

 تر و محافظه کار تر ازیر سر به زیان انجام داده. نژاد آب ز ی ایهودهسوال برده. البته کار ب

 نژاد ها، به ی یه طرز فکر و برخورد بقی نشون بده، از طرفی بخواد واکنشهاونه ک

.یست چندان مهم نیانخصوص نژاد هواز

یشتر ی بیر ی حل کردن مشکلت، انعطاف پذ ی داره و برایشتر ی آرامش بیان خاک زنژاد

 مدت بهین ا ی. تویست شبه عوض شدنشون نیک صادقه و یا ی. البته به خاطر روی دهنشون م
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 رو از اعتبار انداختن. کم کم دارن ی ضربه زدن و سازمان مرکزیان به هوازی کاف یاندازه 

.ی رسنبه اهدافشون م

ی  به مدارس نظامیما. اون ها مستقی کنم سابق باشگاه برخورد مین از ساکنیی آشنا ی اسمابا

ین. ایست نیلیا از ا ی خبریچ که ازشون منتشر شده هیی عکس ها ی دارن. تویوابستگ

 وابسته به سازمان طردیان از طرف هوازیلیا ای کنم. حس می کنه نگرانم می موضوع کم

 بسوزه و نهیخ نه سی خواست طور که مین که کرد، ایی تلش ها ی با وجود همه یشده. حت

کباب.

 به مزاجم ساختهی آهو و شکارچی ی باز ی بازین واقعا اید بروج ها نوشته:«شا ی تورابر

بود.»

 ارزش ی کاش ذره ا ی. ای سازه به مزاج من نمیگه د ی بازین ای دارم بهش بگم ولدوست

یگه که به خاطرت منتظر بمونم. د ی بودی تر از اونیه مای. اما بیمبارزه و صبر کردن داشت

ی کنم حس می. نه اصل، حتی برم که از نگاه کردن به چهره اش لذت می دونم مید بعیحت

.یزه دهنده و نفرت انگارچهره اش به چشمم آز

ی ی خوبه، بیم اوضاع مزاجی کنم از ظهر حس مبعد  ی کرده. حوصله یدا بهبود پیم پوستیمار

 تازه مصرف کردم. ی هایوه و میجاتمطالعه دارم و سبز

 صحبت کردم. سرحال و خوش مشرب بود. کتاب رو نخونده بودین بروج ها با فردیق طراز

ین که کتاب رو امثال فردیست هم نکرده بود. البته ناراحت نشدم چون برام مهم نیگیریشو پ

 نه.یابخونن 

 مردا زدم انداخت.یز غرا ی که درباه یی آخرمون و حرفا ی گفت و گویاد من رو فردین

 ها حرفیت جنس ی درباره یانه طور جبر گراین اید بهم دست داد. نبایاحساس خجالت زدگ
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 که موقعین هست ی عاطفه ای و بیف شما موجودات کث ی همه ی گفتم مید. در واقع بای زدمم

. چه مرد و چه زن.ین نداری و به جز کثافت بازدهیارم دوست دارم بال بیدنتوند

 اما احساسیارم بعد از ظهر. البته من سر از هنر هفتم در نمیلم و حال برم سر وقت فخب

.ینم ببیلم که به لطف وجود مارلون براندو، چند تا فی کنه میبم ترغیم شناسیباییز

 از شغلش ویدیش. ناامی ده می مارلون براندو بهم ذوق و شوق خاصی زندگ ی و نحوه حرفا

سرسام آور دونستن شهرت رو دوست دارم.

 خوشحالیشون ماد ی آدما بابت شغل و شهرت و داشته هایدن رسی قدر از به پوچین اگاهی

 ها بخندم.یوونه که دوست دارم برقصم و مثل دی شمم

 همان فکر و احساس را به شمایقا است. دقی فتوکپیکر دستگاه غول پیک"قانون جذب مانند 

 کهیست نی پس شکی شوند، تان می وارد زندگی خواهید، که نمیی هایز. اگر چی گرداندباز م

ی تا وقتید،. از احساسات خود آگاه شویستید مواقع از افکار و احساسات خود آگاه نیشترب

 کار راین. چطور اید آن را متوقف و راهش را عوض کنید نداری خوبساس احی بینیدم

ید،. به خاطر داشته باشی دهند به شما می که احساس خوبیندیشید ب ی به افکاری کنید؟م

 ی یجه احساسات شما نتیرا داشت، ز ی در ذهن پروراند و احساس بدیک افکار نی تواننم

افکار شماست."

یام ها و پیغام. به جز پیدم انتظار کشیلی. خی کنم م ی گرم سپر ی غذایه رو با  ی سردغروب

 انتظاریلی. خیده به دستم نرسیز ی تموم و دل سرد کننده و گاها اضطراب بخش، چیمه ن یها

.یدم از حد انتظار کشیش بیدم، انتظار کشیلی خیدم،کش

 دستش بود و به طرف لو ی و پر خونش توی . قلب زخمی دیدم رو میشه محمد دل شخواب

 و قلبم شکست.یومد گرفته بود. بارون میدلو سپ
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یه کننده است. شبیوانه. سرسام آوره. دی زنن تونل ها حرف م ی و دوستاش هنوز تورابر

 اقتصاد، مشکلتشون، شکستیاست، س ی. درباره ی زنن حرف میز همه چ یآدمان. درباره 

 حرفیز همه چ ی ها و آرزوهاشون. اونا درباره ی و رذالت هاشون. هرزگی عاطف یها

 کننده است.ر سرسام آور و منزجین و ای زننم

 که چقدر دلم برات تنگی گفت و بهت می خوند طالعت م ی و منو توی شد میدا پیکی کاش ا ی

یشم پیشه هم ی و برایومد ی دوستت دارم. کاش میرشده و منتظرتم. چقدر ساده و بدون تزو

.ی موند یم

ی انسان ی رسد که تمنا های  میجه نتین به ایر ناگزیندیشد، بیقتر عمی اندکی تواند که می"کس

 شان با هم صدمه و شر بهی اتفاق ی شوند که در برخورد های صرفا در آن لحظه گنـاه آلود نم

 است که ذاتایل دلین اورند به ای  تمنا ها اگر صدمه و شر به بار مین اورند، بلکه ای بار م

 کهی است. کل ستم و عذابیده نکوهیستن است و اصل کل خواهش زیدهگنـاه آلود و نکوه

 خواهش ی یافته ینیت کل اشکال ع ی ضرور ی یجهجهان را آکنده است در واقع صرفا نت

 مرگ خودیت است. واقعیستن از ملزومات خواهش زیکی صرفا ین است و بنابرایستنز

یستن خواهش زی و نفیید گنـاه آلود است....(در تاما ی است که زندگین ا ینشان دهنده 

شوپنهاور )"

 زمان وین بیست مسابقه این ای دانست شمارد، و می  منافذ کوچک قلبش را میشه دل شمحمد

 وی چکد میش پنجه هایر خون از زی گیرد، و قلبش را با دست میستد، ای  در م یمرگ. جلو

 و نام آن دو خواهر رای کشد را به دروازه مینش خون ی. دست هایزد آمی با باران به هم م

. هر دو دری شود میده پرده ها د ی مواج رویسوان آن دو خواهر با گ ی یه سای زند، میادفر

 اگر دوستمید،:« لولو سپی زند میاد نشسته اند. فریشه باران و محمد دل ش یسکوت به تماشا

)»ی علیار بختیا، انار دنین....(آخری میرم مینداشته باش

ی ها خودکشیوانه کار است، فقط دین بزدلنه تری شود خودکشی  است که مثل گفته مین"چن

 ناحق است. حالی که خودکشی معنی حرف بین ایا خنک،  ی حرف هایل قبین و از ای کنند،م
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 و شخص خودشی زندگ ی که انسان به اندازه یست نیا دنین در ایز ی چیچ است هیهیآنکه بد

 احساساتیم بار هم که شده بگذاریک  ی برایایید چرا داشته باشد. بو چون ی بیبر آن حق

 خبر به ما دستین ایدن که از شنی احساسیم کنیاس باشند، و قیه قضین مان داور ایاخلق

 به ی، دزدیا.ا.ن.ت،  ی شده است، مثل قتل، خ.ی  مرتکب جرمیانمان از آشنایکی که ی دهدم

. دری کنیم میدا ) پیش خویات دادن به حیان پاوطلبانه او (دای که از خبر خودکشیاحساس

 بود،یم انتقام خواهیا داشت و خواستار مجازات یمحالت اول احساس انزجار و خشم خواه

حال آن که در حالت دوم فقط احساس تاسف و اندوه و ترحم به ما دست خواهد داد که احتمال

 ویید. (در تای اخلقیح بود و نه تقبخواهد آدم ین نسبت به شجاعت اینهمراه با احساس تحس

 شوپنهاور)"یستن خواهش زینف

 فکر به خوابین بودم. با این رو پشت سر گذاشتم. تا حدود ظهر افسرده و غمگیبی عجروز

. هر روز که ازی کنم من حال حال ها تموم نشه. من به رابر فکر مییرفتم که ممکنه سرگشتگ

 من رو از ی قویرویی...اما نی رسم روزانه ام م ی هر وقت به کارای شم، میدارخواب ب

یه اهل مطالعه و ظاهرا خوش اخلقه، اما یبا،. اون زی کنه منصرف مرابربازگشت به سمت 

 بود من رو ازش دوریتش شخص ی کردن که تویر و علقه به تحقیجور خشونت انفعال

.ی کردم

یا ی خنگی، بابت احساس سرخوردگیقش عم ی. معمول خنده های خندید وقت نمیچ هرابر

.ی کنم رفتار ها رو درک مین ایه بود. البته من با گذشت زمان دارم معنیاحساس پوچ

ی ،. با باز شدن مدارس نظامیدم باشگاه رو د ی از خودش و بچه هاید ی جد ی عکس هاامشب

 شون رو به راه انداختن.یهنشر

 طرز فکر منین همون طور که گفتم به شدت اهل نشخوار و مطالعه است. البته ارابر،

 ی هم باشه اما در هر حال من مطالعه رو چندان کار مقدس و ارزشمندیز سرزنش امی تونهم

ین همی تونه هم م ی هنر ی و جمع هایک آکادم ی هایط فرارم از محیل از دلیکی. ی دونمنم

 حس کردن چندیلی که به هر دلی کنم حس میی نگاه آدما ی رو توترحم و یرباشه. امواج تحق
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ی  ادم ی که برای دن جور رفتار استعمار گرانه بروز میک نشخوار کردن، یه از بقیشترکلمه ب

 داشت.ی منشین قابل تحمله و متاسفانه رابر هم همچیرمثل من غ

 مثل جامعهی  از ما بهترون، علومیا ی دن ی. تویه جامعه شناس ی درباره یش اصل ی مطالعه

 داره کهی خاصیل هم دلین و ای کنن میس تدری  مدارس نظام ی و اقتصاد رو فقط تویشناس

.ی دم میحبعدا درباره اش توض

 آزار دهنده با چشم ی شده بودم. خواب چند تا گربه یدار از ظهر با وحشت از خواب ببعد

 خلوت برسن. من از اونایاط به ح ی از در ورودی خواستن. میدم و برافروخته رو دیرا گییها

 کنم. دریرون زدن و ترسوندنشون، اونا رو از خونه بیاد با فری کردم می بودم و سعیزارب

 حاضر نبودن از خونه خارج شن.یمتی قیچ و به هی کردن من مقاومت م یمقابل کارها

ین ای کنم با انسان ها دارن و من فکر می ها از نظر حالت صورت شباهت خاصگربه

 گربه ها با انسان ویی و اجتماعیز مسالمت آمیی زندگیکی ی گیره؛موضوع از دو جا نشات م

 افسانه که گربه ها خوید اجنه هستن وین از ما بهترون. البته ای ی کالبد ی استفاده یگه دیکی

 نداره. از ما بهترون مدت هاست کهیت واقعیگه داره د ی رسوندن به اون ها عقوبت بدیبآس

. علوه بر گربه به صورت محدود از کالبد مار و جغد همی کنن روش استفاده نمین از ایگهد

 که من اطلع دارم.یی. تا جای شداستفاده م

ی. گربه ها به من حس ناامنیده هدف و شوری الن تنها بودم. تنها و بین خواب، مثل همتو ی

 از اون ها سبز روشن بود و اون بود کهیکی که چشم یادمه خوب یلی. خی دادنو ترس م

 و دندون ها و پنجهی کرد. خرخر می داد من نشون م ی هاید واکنش رو در مقابل تهدیشترینب

 با چهیاد نمیادم. درست ی شد میخ تنش س ی و موهای گرفت داد. گارد میهاش رو نشون م

یاط داشتن خودشون رو به حی کردم اما اون ها از راه سقف سعیرونشون از خونه ب ی ایلهح

 اونا تا آخری دونستم که می اون ها قفل کردم در حال یخلوت برسونن. من در رو به رو

ی خواستن با من نداشتن و فقط م ی کاریچ که هی دونستم مینمعمرم اطراف خونه هستن. و ا

 خلوت برسونن.یاطخودشون رو به ح
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 که دوباره بهتون اعتماد کنم.»ین کردم گفتم:«هرگز فکرشم نکنیرونشون بوقتی

ید، و سفیاه سیا ی خاک گرفته و دن ی هایوار قفل شده و د ی پشت اون در هایی، تنها ی تواما

یی از تنهایم عظی غم  مرگ قرار نبود دست از سرم برداره، ی که تا لحظه ی از حقارت ی، ابدی

 وجودم رخنه کرد. یتو

ی زندگی، به راحتی تونستم که من مینه دارم ای کافینان درباره اش اطمیه که چند روزچیز ی

 بهیام، کنار بید جد ی از ما بهترون شروع کنم اما نتونستم با جامعه یا ی دن ی رو توید یجد

 سوء ظن داشتم و کار هایام اطراف ی نداشتم و به صداقتشون شک کردم. به همه  ی اعتمادیهبق

 به شدت سرزنش گریی. از دستشون فرار کردم، بله...اما تنهای داد آزارم مکرشونو طرز ف

و آزار دهنده است.

 چهی کنم؟ م ی الن برگرده، من چه کارین امروز، همین اگر رابر همی پرسم از خودم مگاهی

 حدس بزنم که ممکنه چهی تونم من نمیوفته اتفاق نین که تا اینه ایقت اما حقی گیرم؟ میمی تصم

. در هر حالی کنه هم صدق می از اتفاقات زندگیلی خ ی درباره ین نشون بدم؟! ا یرفتار

 بروج ها و اخباریق روزمره اش رو از طری تونم هنوز زنده ست و هنوز مرابر که ینهم

یغام پیشتر نا تموم مونده. بی از اون پسر سبک مغز و دوست داشتنی داستانیعنیدنبال کنم، 

یلتی که چه تحصینه ا ی درباره ی رسه، کتاب به دستم م ی که از طرف خواننده هاییها

 که چند سالمه.یندارم، به چند زبان مسلطم و ا

ی خاص و پر جاذبه و امکانات از ما بهترون هم، هنوز موجوداتیا ی دن ی که توی بینی میعنی

 کنجکاون. ی ایه ارزش و حاشی موضوعات ب یوجود دارن که درباره 

 سفرنامهیه کتاب خاطرات، یه کتاب، یه به یل که برام افتاده تبدی اتفاقاتی تونستم ماگر

 قابل باور باشه که منیر مردم غ ی براید. شای کردم خودم منتشر میا ی دن ی و توی کردمم

 کردم، با از ما بهترون معاشرت کردم، عاشق شدم و برگشتم.ی زندگیزیکیمخارج از کالبد ف

173

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


                                                               

Telegram.me/goldjar

 پرداز ویال که رو ح خین. ایست نیب اصل به نظرم عجیزیکی خارج شدن از کالبد فالبته

 معقول ویر گرفتار شده غ ی و چندش آوریر پذیب کالبد آسین همچ ی توی زاد طلب آدم یآزاد

.یبهعج

 دارهی وامیل تخین جسمش، من رو به ایزیکی ساختار فییر تکامل انسان و تغیر س ی مطالعه

یزیکی و متاف ی صرفا مجازیتی و با هویزیکی با حداقل جسم فیم برسه که بتون ی روزیدکه شا

.یم کنیزندگ

 افسرده امون ی مجازی زندگ ی و سودای بینیم روز رو نمین نسل من که هرگز ا ی برااین

 آزار دهنده باشه.ی تونه می کنه،م

 ی توی نداره که زندگین از ای و درکی ده م ی فوق العاده ایت معاصر من به جسم اهمدنیا ی

 باشه.یز انگیجان متهورانه و هی تونه لغزان، تا چه حد م یکالبد ها

 احوالم شده.یا ی از طرف اوستا دارم که جوپیغامی 

 دارم.ی که دوست دارم دوباره به از ما بهترون برگردم. احساس پوچی دم میح توضبراش

 اجنه رفتن،یا ی که به دنیی احساس رو معمول آدماین و ایعیه:«کامل طبی ده جواب ماون

 کهین. صبح، قبل از ای کنی اسباب کشید جد ی که تازه به خونه ینه. مثل ای کننتجربه م

ی شی لحظه متوجه میک  ی اما توی کنی، سابق رو تجسم میط تماما محی،چشمات رو باز کن

 حال که تازهی دونی، عوض شده و واقعا نمیل وسا ی. جایست خونه نن از او ی خبریچکه ه

. هری ره مین از بی که به روزمره داشتی! اتصالتی؟ کنیکار چید با ی شدیداراز خواب ب

ینمت، که ببی شم خوشحال میلی من خ ی، ما برگردیا ی به دنی تونی میوقت دوست داشت

 کردم که مطمئنم برات جالبن.»جعل ید ی جد یعلوه بر اون کتاب ها و مجسمه ها
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 تا چندی ده که نشون میده بهم رسیغامی . پی کنم شروع می خوبیه رو با حال روحید جدروز

 منیش پ ی و قراره چند روزیان ما میا ی و دو تا از دوستاش به دنیز این گریگهروز د

بمونن.

 کله ی بارز همون پسته  ی. رابر نمونه ی کنم تونل ها دنبال میق رابر رو از طراراجیف

.ی ده خودش رو نشون می که با دهن باز کردن تباهیهپوک

 هاشونی بعض ی که توی نویسه رو مید ی کوتاه جد ی داره به سرعت مقاله ها و نوشته هااون

 حدس بزنم که پشتی تونم اما میست از پدرش ن ی کتاب من صحبت شده. خبریه بر علیمامستق

 داره بهش کمک کنه.یپرده سع

 ازیشتر بی تونم کتاب، از پشت بهشون خنجر زدم. به هر حال نمین من با ای کنه فکر مرابر

 ی باره مطمئنم که توین مغز انتظار داشته باشم. فقط در ای خندان ب ی از اون پسته ین،ا

یرش که رابر خودش رو درگ ی نژاد پرستانه ا ی وجود نداشت و بازیا ر یانتشار کتاب ذره ا

 جز ضرر و حسرت نخواهد داشت.یز یکرده چ

.یم پشتکار نداریرا زیم، هستین از خود خشمگما

-3  ی رساندن کاریان انجام دادن و به پا ی- قوه 2 و کوشش در کار ی-سع1:"پشتکار

" ی بردن امریش در پیدار یاستقامت و پا

 ابراز کردن آن چه را که ی و به خود اجازه ی شماریم را محترم نمیش درون خوی الهنیرو ی

.یم دهی  نمی خواهیم میبه راست

. حال آن کهیم هستین خشمگی، سرکوب کردن ما در کودک ی براین که از والدی کنیم مگمان

.یم هستین سرکوب خشمگین ادامه دادن ا یاز خودمان برا
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 وجودی قفسیگر که دیز ما را در قفس انداخته باشد و اکنون نی آن است که سال ها کسمانند

.یم آن دست و پا بزنیالی خ ی هایلهندارد، ما هنوز پشت م

 مان هستند. ی ها و ترس ها ی ما، خودناباور ی خودساخته  ی هایت ما محدودقفس

430 الف، ب، ر برابر ابجد: ر،

! امروز که بای دونم من گذاشته؟ نمی بازگردونده شدن رابر به زندگ ی برای راهسرنوشت

 به سمتی و کششیل میگه دیا آی کنم، مساله نگاه مین به ای نسبتا خوبینشاط و اوضاع مزاج

.ی دونم میدرابر دارم؟ بع

یرم داره با کارا و نوشته هاش تحقی و چقدر سعی کنه م ی که درباره ام چه فکرین ایگه دحتی

 نه به اون صورت!ی دم؟ میتکنه اهم

ی انسان ی نداد. اون گرچه انسان نبود اما از شعوریب دروغ گو نبود و من رو فررابر

ید بود. شایز ما آدم ها لبری فلسفه و جامعه شناس یبرخوردار شده بود. ذهنش از کتاب ها

 بود که من رو ازش دور کرد.ین همیقا و منصفانه نباشه اما دقیمنطق

یی که مشترکا توسط نوازنده هایی گرایعت طب ی فرستاده و من رو به اپراید ی جدیغام پاوستا

 قراره اجرا بشه، دعوت کرده. ی و آب ز یاز نژاد هواز

یه؟ چه شکلیقا گرا دقیعت طب ی-اپرا

یکی رو ی اصلیتم که ریه جور بداهه نوازیه. یست دست نوازنده ها ن ی-تمام نت ها، ساخته 

یاد آبشار....مطمئنم برات باشکوه و به یا به عهده داره. غالب اوقات باد یعیاز عناصر طب

.ی شه میموندن
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.ینطوره_بله، هم

. با نامزدش گفت و گو داشتم و طرزی شه م ی نسبتا جالب سپریز این اول اقامت گرروز

 به فرشته ها داره. اعداد براش قداست دارن. نورید یفکرش برام جالب بود. اون اعتقاد شد

 طرز فکر معتقده که دوست داره من رو هم به روشنین و اون قدر به ای کنهها رو دنبال م

 آزارم ی از حدش تا حدودیش بید و تب و تابش و امیجان هیدن. البته دنه خودش دعوت کینیب

 که بهیست رو به راه ن ی اون قدریم به خودم حق بدم. چون حال روحید. به هر حال بای دهم

 نشون بدم. اونا سه چمدون پر با خودشون آوردن. ی ها علقه اینی طور خوش بینا

 که بر حسب شانسیه ایده فای و بیه مای هنوز سر حرفم هستم که ناشر بیز این گر ی درباره

یاد ی که داره تا حد زی رفاقت داره و در مقابل امکانات ی گذاریر و تاثید مف یو اقبال با اجنه 

 استعداده.ی و بیر ارزش و حقیب

ی دماغ ی کردم. به خاطر ضعف قوایافت دریلیا که از طرف ایغامیه جالب امروز ، پ ی نکته

ین حرفاش رو بخونم. همیاد با دقت زی تونم مصرف کردم ، نمیشب که دی نامطبوع یو غذا

 که پسرشیده رسیجه نتین. ظاهرا اونم مثل من به ایه عذر خواه ی نامه یه که ی دونمقدر م

 به طرز فکر و رفتارش وارده.ی فاحشیرادات حسن نظر نداشته و اچندان رفاقت با من  یتو

 نامه از طرف رابر هم بود چندان برامین اگر ای به دل نداشتم. حت ی اینه من که ازش کالبته

 ویم به ترمیاز به حال من نداره. ن ی ایده فای طور موضوعات عذر خواهینمهم نبود. تو ا

.ی گیره کار با حرف و نوشتن صورت نمینجبران مافات دارم و ا

 زود بهیاد، زی و به خاطر خستگی خورم می شام خوبیز، لطف دستپخت خوب نامزد وابه

 نداشتم. ی. روز چندان بدی رمخواب م

177

https://Telegram.me/goldjar
https://Telegram.me/goldjar


                                                               

Telegram.me/goldjar

 حد وی شکنجه گر و ب ی کنه ا ی، و تکلف ظاهریچیدگی پین در عی سالوادور دال ی هانقاشی

 باهامه.یشه و هار، همی وحشی موضوع مثل سگین و ای کنه میجاد ذهنم ا یاندازه پوچ رو تو

 باشه.ی تونه می  هر آدم ی شدن سن و قوت روزمره یاد ز ی مقتضاینا

 نظرم ی هنوز تویشرفتش، پ ی با همه یمیشن ندارم. انیزیون و تلوینما با سی خوب ی رابطه من

 چند هنریدار محل دیی هنرهاین که همچینه ایم کودکانه است و نظر اجمال ی ایچهباز

باارزشه.

.ی شن و از هم جدا میب با هم ترکیاد برام وحشتناکه که عناصر مختلف با حجم و سرعت زو

. برنامهیست بداهه هم نی. حتیره صورت بگیاد ی با تسلط چندان زی تونه اتفاق هرگز نمینا

 خوده ی براید که شای مشوش، هدفی هدف ی که برایویی بر اساس سناریانه، شده و ناشیز یر

 هم روشن نباشه، پرداخته شده.ردان و کارگیسندهنو

 با ارزشیلم ، فیارم نمیاد از اجنه افتادم. به یلم و فینما برداشت سیاد به یدار ی خواب و بتو ی

یی. اما تا جایستم باز نیلم باشم چون همون طور که گفتم من اصل فیده باره دین در ایو خوب

ین از ا ی ارزش و فانتزی و بیی ابتدای هنوز برداشتنینما ذهنم نقش بسته، س یکه تو

.ی کنه میت کودکانه، اون ها رو روای داره و با طبعداتموجو

 ) مطر حیمیشن کتاب و انیلم، (فیلی محصولت تخیشتر بید بحث سود و ضرر و تولوقتی

. کم کمی شه مید شد ی ها ی و دچار دست کاری ده اصالت خودش رو از دست میلباشه ، تخ

.ی شه و آشوب ناک میج صرفا مهیی به فضایل پرداز، تبدیده خاص و کارآمد و ایت قابلیهاز 

یه با ی ذهن( حتیواره به در و دی، هدفیچ درخشان که خارج از کنترل و بدون ه یمثل کره ا

.ی کنه گر) برخورد میبنقش صرفا تخر

 از ی تکرار ی چرخه یه. ی گیره فاصله میل به شدت از تخ ی که کار هنریاد میش پزمانی

.ی شه عرضه میلی به اسم کار تخیف، قابل کنترل و سخیر غ ی روزمره یهابتذال روزمره، 
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 ی های از نقاشیرفته پذیر اجنه، تاث ی هایت و قابلیر تاثیدن کشیر به تصو ی من برای ذهنطر ح

ین. ای شه به شدت منفعل و اشباع میلی، تخیه که داستان پردازینه. تجسم من ایهسالوادور دال

.ی کنه و لوس میم ژانر رو عقینموضوع به مرور ا

. در عوض قدرتی شه اجنه م ی ناچار از حذف چهره یزیکی، فیا ی در دنیر ی تصو ی هاهنر

 نشون ی مادیا ی دنین و بهم زدن ساختار و قوانیزیکی ف ی گرفتن قوایاراون ها رو در، در اخت

.ی دهم

 مضحک ی فنریا بدون استخوان ی انسان، به تکه گوشت ی سبک ممکنه دست و پاین اتو ی

 شه.یلتبد

 حال تمامین عضو بدون استخوان از شکاف زمان رد بشه. در عین بره و این زمان از ببعد

 ازشی اون نداشته باشن. حت ی برایحی و توضیه موضوع باشن؛ اما توجینافراد متوجه ا

 شدن،ید نکشن و باعث شه که همون قدر که از ابراز انزجار ناام ی. دردینن هم نب یآزار

 موضوع هم نداشته باشن.ین علقه نشون دادن به ا ی برایکشش

یگه زمان د ی اصل تویب اتفاق نامعمول و عجین. روزمره مختل نشده. ایفتاده نی اتفاقعمل

 سپرد؟یاد اون رو به ی شه داد ؟ اصل چطور میت بهش اهمی شه اتفاق افتاده. چطور م یا

. طبع من دری کنه کسالت بار دور م ی من رو از روزمره ی که هر از گاهیزاییه ها چین ابله

 جسدی. گاهی گیره میده و کالبد زندان مانندش رو نادیاداوج رنج و مشقت به ر.ق.ص در م

 هولناک ما انسان ها اومده و مرده.یا ی که به دنی بینم. اون رو می بینم رابر رو م یمرده 

 وقت راغب بهیچ از ما بهترون هیا ی دن ی. توی کنه میتش به آزار و اذیب من رو ترغیکرشپ

 به نظر ی ایگه تر از هر زمان دیه مای و بیز آمیر تحقیکر پین ا یآزار دادنش نبودم. اما تو

 اومد و بهی  به تنگ می که از احساس پوچی تر و پوچ تر از زمانیه مای بی. حتی رسهم

یر. از دوست داشتن و دوست داشته شدن سی داد رو از دست ماغیش دم ی تمام قوایکباره
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 هر چه زود تر مرگ به سراغشی کرد افتاد. انگار که آرزو می  م ی حال گوشه ای و بی شدم

.ی کنم وقت فراموش نمیچ لحظه ها رو هین. بله من ایادب

یال رابر و خوده رابر به خ ی طور هم جنس هاین و همی  از عمر من و هر آدمیمی  از نبیشتر

.یست تنها و بدمزاج و خواب آلود ن ی من فقط منحصر به صنای. زندگی گذرهو وهم م

 شلوغ کار ها ی فصول....براییر و تغین مثل انقلبیی داره. جا ی ایگه د ی من رو یروزمره 

ین. و من در ای رسه امثال من به بهار م ی و براییز سرمست، به پا یو رقاص ها و آدم ها

ی خواد لجوج تر و سرسخت تر هستم. حال م یباره از هر ناطق و متفکر و مباحثه کننده ا

 نشاط فراترین شوپنهاور. من اصرار دارم که ا ی های فلسفه بافیااسمش حکمت شادان باشه 

یک تار ی یمه نین و شر ح بود، مطمئنا تمام بشر به ایف حرف هاست. اگر قابل توصیناز ا

ید خورشیاد که به نظر میه. الن زمانیده فرارسین. نه، زمان انقلبی شدن ملحق م یبهار

 ها و صورتیشه شدن. اونا با شیره خید به خورشیاد ی ز ی عده ی بینی؟متوقف شده، م

 در حال ر.ق.ص ویی سودا ی و فکر ی دموی با مزاج ی صفراو ی ماسه ها یسوخته، رو

 هست که ازیی جایره، سرازیکی که به تاریی و روشن، جایه ساین هستن و ما، بیکوبیپا

. ازیم رو از دست دادییمون افسون کننده قدرت شنوا ی و از شدت نواهایمشدت نور کور شد

.یم رو هم فراموش کردیدن خندی رفته و حتین اعصابمون از ب ی تمام رگ ها یشدت شاد

 جمع نگفتم.ین از ایاد ی زیز جا هم چین بدم، تا ایح توضین از ایشتر بی تونم نممن

 زمانین مقابل ا ی نقطه یقا دقی ، با محاسبات علمید زمان، که شاین از ایگه دیی جادرست

 وی خوان معامله م ی رو برایز. همه چی کنن با هم معامله میز ی هر چ یباشه، اون ها برا

 که منیی جا، جاین که خلفش ثابت بشه اما این داد و ستد داره مگر ا ی جنبه یزهمه چ

 مضحک ی معامله هاین به ایاز ی که نیه به حدی وفور خوشبختی کنم مپر ی وقتم رو سیشترب

.یست نیفو کث

 ازیا ی دن ی چون تویم، بگم که به شب هجوم بردی تونم هشت بعد از ظهره و هنوز نمساعت

. در هر حالیست نی شروع روزمرگ ی برایما بهترون، هشت بعد از ظهر چندان زمان خوب
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ی کنم فکر مین لم دادم و به ا ی آب ز ی و بنجل اوستایل شک ی کاناپه  ی که رویه ساعتیمالن ن

 درخشان رو ی ها ی رنگ با مهره دوزی لباس بلند مخمل ارغوانین اد ی،که با چه طبع بلن

.یه مناسب مراسم نامزدیشتر لباس بین. ایدمپوش

یدن منتظر دید بای، عال ی اجرایه:«امشب علوه بر ی گه و می گرده برم ی چاینی با ساوستا

.»یم از ما بهترون باشیا ی از سراسر دنیی نام آشنا یاجنه 

 نام آشنا ی منظورت از اجنه ی کنم فکر میه؟ مهم و فوق العاده ا ی حد اجراین-جدا ؟ تا ا

 اعصاب خورد کنه.یاسیه س ی هایتهمون شخص

 ی ما اجنه یا ی دعوت کنم ؟ دنی جمعین تو رو عمدا به همچید من بای کنی-چرا فکر م

 به اصطل ح ی داره که هنرمند و با فرهنگن. اما از بخت بد، تو فقط با اجنه یسرشناس

.ی معاشرت داشتیاسیس

 به اسم لذت، تنوعیز ی چیشون، زندگ ی که توی خشک، متعصب....موجوداتیاسی، س ی-اجنه 

 رو درک نکردن. اونا واقعا رنج آورن. یو شاد

ی:« وقتی گه. اون می کنه میید و با حالت صورت حرفم رو تای کنه مکث م ی لحظه ااوستا

 هنوز مهمونت بود ؟ »یز این گر ی، اومدی که م

یتی رفتن و به من هم نگفتن کجا، البته چه اهم ی ایگه به کشور دیش-بله، اونا چند ساعت پ

 خود ما آدما هم تاید که شای کنین رو انتخاب میداره؟ شما از ما بهترون معمول نقاط پرت

حال پامون بهش باز نشده باشه.

 که به عقلی کنن رو انتخاب میی جاهایز این مثل گریی:« محافظه کارای گه با خنده ماوستا

 رسه.»ی جن هم نم
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.ی خندیم ضرب المثل مشترک مین با هم به او

 برام چندانی. حتیرم بگ ی وجودش رو جدی تونم گفت محافظه کار...نمی شه نمیز این گربه

 نگر و چجور بگم....ی سطحیلی.خیستمحترم هم ن

ید که شا ی از اجنه ایلی و خیز این است، گریچه:«بازی گه و می ده تکون م ی سراوستا

 هستن.»یچه هم بازی گرفته باشیشونجد

.ی گی طوره که مین-بله، هم

 ؟» ی قبلت رو داریدگاه هنوز دی؟ و رابر چیلیا:«ای گه ماوستا

 و بروج ها ازش خونده بودم متفاوت بود.یا آن ی هایادداشت  ی که تویز ی به شدت با چیلیا-ا

ی فوق العاده بیک که از نزدی در حالی کنه، مصمم و با تجربه ثبت م ی از اون موجودیختار

 اطرافشه...رابر هم... ی به اصطل ح متفکرایرهاراده و تحت تاث

.ی شم میره براق اوستا خ ی هایز ی و به رومی کنم مسکوت

 ؟» ی داری عاطفی:« هنوز بهش وابستگی گه ماوستا

 داره؟ اون مدت هاست که ازیتی:«چه اهمی گم. می کنیم م ی رو در سکوت سپر ی ایه ثانچند

من دور شده...»

.... ی تو از اون دور شدیدم شایا-

یک. اون اگر ی دادم رو از دست میدم که شروع کردم به فاصله گرفتن، کم کم داشتم امی-وقت

. دوست داشتنید دوی  ساعت ها به طرف حماقت هاش می داشت،قدم به طرف من بر م
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ی که تو رو هم دعوت کنه که قربانین به شدت زجر اوره. مخصوصا ا ی موجودینهمچ

 ؟ی رو تحمل کنی موجوداتین همچی تونی. خود تو چقدر میحماقت هاش باش

 موقتا فاصلهی کنم می داشته باشم، سعی عاطفی بهش وابستگیعنی-اگر دوستش داشته باشم، 

 کنم.یجادا

.ی گیره. اون حال داره به شدت فاصله می حساب کنی فاصله گرفتن من رو هم موقتی تونی-م

ی درک کنی تونی. نمی کنه من انتقاد م ی داره به نوشته هایم به طور مستقیرش اخ یچند مقاله 

 من زجر آوره. یکه تا چه حد برا

 ؟ی کنه مین که بهت توهین-ا

ین زجر آوره! اینش از توهیشتر که هنوز هم احمقه...حماقتش صد برابر بین-نه اصل، ا

ی شد کرده رو نمییر که نشون بده تغیز چیچ نظرش داشتم، هیر بروج ها زیقمدت از طر

.یدد

.»یدم دیک چون اونو از نزدی کنم، فکر م ی ایگه:«اما من جوره دی گه ماوستا

 بهش هست ؟ید ی-خب، به نظرت ام

.ی ده سازمان انجام م ی موندگار شدن تو ی تلشش رو براین در واقع داره آخری کنم،-فکر نم

 هم داره ؟ ی موندگار شدن تلش کنه؟ مگه سازمان اصل ارزش و اعتبار ی براید-چرا با

یلیا امثال ای مثل تو مجمع اوباش باشه، اما زندگ ی موجود وارسته ا ی براید-البته که داره، شا

 که داره، ی (تموم) هر قدر از شهرت و نفوذیلیا نره که ایادتو رابر به سازمان وصله. 

.ی کنه سازمانه. علوه بر اون، حقوق و مواجب هر دوشون رو سازمان پرداخت میونمد
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 ؟ی ده تلشش رو انجام مین که چرا رابر داره آخرینه ایاد میش که پی-و الن سوال

یان فرارش به اون باشگاه، تو در جریر،-به خاطر نداشتن موضع ثابت، تو طول اتفاقات اخ

 که... یبود

-بله، من اون جا بودم...

 قدر بهت بگم که رابر از درون پوچ ترین:« همی گه و می زنه م ی ایروزمندانه لبخند پاوستا

 رو نشون داده.»ین داشته باشه. حداقل عملکردش ای خاص یاز اونه که جهت فکر

 بسوزه، نه کباب.یخ رفتار کرده که نه س ی که جوری بگمی خوا ی

.یست نیدوار هم چندان بهش امیلیا ای-البته، اما اصل موفق نبوده، و الن حت

.ی رم و من به فکر فرو می کنیم سکوت مدوباره

 تموم شده...»یز وقته که همه چیلی نداره، خیتی اهمیگه:«دی گم و می کشم مآهی

:« اما هنوز....»ی گه ماوستا

 و مسخره و آزار دهنده اشیز که رفتار حماقت آمی کنه نمین تضمینا کدوم از ایچ-نه...نه....ه

 کهی کمکم کنی تونی دروغ نده، به جاش م ی و وعده هایرو ادامه نده، به من دلخوش

.ی نگیز ی درباره اش چیگه قدر که دینفراموشش کنم، هم

 کننده اجرایره آبشار خیه  ی محوطه  ی رفت، توی  که ازش انتظار می با همون شکوهاپرا

 اغواگر ی و بو هایان به ر.ق.ص در می و وزن خاصی نور با هماهنگ ی. دسته های شهم
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ی ارغوان ی پلک هامون نشسته و کف محوطه پر از گل ها ی. شبنم روی شن هوا منتشر م یتو

رنگه.

 ؟»ید ی محوطه رو د ی بالیشو ی:« تو هم اون مرد ری گه کنار گوشم ماوستا

 داشت؟یب و غریب عجیشمی سبز و  ی-همون که لباسا

 داره. ی زیاه گ ی به اوستایبی که بشناسمش، اون شباهت عجی کنم-آره، خودشه...من فکر م

 ؟ی-تو مطمئن

 ویش ریر زیدم، هم که د ی موجودین و ایدم ندیک-نه چندان، چون تا حال اون رو از نزد

 از ژست و لباسیشتر. بی داد اش رو لو نمیافه از قیاد ی زیز چیبش، و غریبپشم و کله عج

 مسخره اش حدس زدم.یگارو س

 خودش درست کرده؟ ی برای سر و وضعین-چرا همچ

 مخوف به نظر برسه.ی خواد مید-شا

 چندش آور و احمقه...یشتر-ب

 که بخوادین مثل ای ندازه، به من می نگاه سرشار از تعجب ی آبز ی حرف، اوستاین گفتن ابا

ی رسه؟» موجود، احمق به نظر مین ا یبگه:«کجا

 چند تا از اون به ی، آبز ی تا به دعوت اوستای ریم پشت آبشار م ی از اپرا به محوطه بعد

.»ینیماصطل ح هنرمند ها، اون موجودات با فرهنگ رو بب
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 ما آدمیا ی دن ی از ما بهترون، هم به اندازه یا ی دن ی قدر بگم که معاشرت با هنرمندهاهمین

ها، متکلف و آزار دهنده است.»

یه و تکی کنم. دستم رو مشت می شینم میمکتی ن ی و روی گیرم اوستا و جمعشون فاصله ماز

 چشمام رو ببندم و استراحت ی ایه چند ثانی کنم می و سعی کنم درست میشونیم پ ی برایگاه

 از مایا ی دن ی تمام وجودم رو فتح کرده. اما خوشحالم که توی خستگی کنمکنم. حس م

 اوستا. ی هایکی نزدیی به از ما بهترون باشم. جایشگی نقل مکان همر به فکیدبهترونم. با

 از پدرم بزرگ تره، امایلی بهش علقه مند شدم و باهاش ازدواج کردم، هر چند خید شایحت

.یست که احمق نینه ایشخوب

 که فکر ی زیاه که جن گی شم. متوجه می کنم و چشمام رو باز می زنم م ی فکر لبخندین ابا

 دست داره ی رو تویگار شده. هنوز همون سیره به من خ ی همون اوستاست، گوشه ای کنیمم

 جمع تجانس نداره. بهشین. اصل با ای رسه فاصله، مسخره تر هم به نظر مینو لباسش از ا

 ظاهرین همچی بره که از هنر لذت م ی باشه. موجود ی هنر ی و جمع هاا دنبال اپریادنم

 نداره. یخشک و اوباش گونه ا

 واکنش نشون دادم. اونیر دی . اما کمی چرخونم چشم می شه، که متوجه نگاهم می محضبه

.یاد زیلی خیدم. شای شم مضطرب می . کمیادداره به طرفم م

 و سلمی شم. به احترامش بلند می ندازه به سر و وضعم میق دقی و نگاهیسته ای  مجلوم

.ی کنمم

یایی؟»:« تو دختر آنی گه و می زنه ملبخند ی

 اومده ؟یش پی...مشکلیام-بله، من دختر آن

 کردم...یداتون خوشحالم که بالخره پین، به مادرتون نداری شباهتیچ-ه
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 ؟ین-بالخره ؟...شما اوستا هست

ین هست که مرده، حداقل ای:« نه، من برادرشم، اوستا چند سالی گه و می ده سرم ی اخنده

.»یادطور به نظر م

 نهی شناختم، مادرم م ی برادرتون رو هم در حد دست نوشته های شناسم،-من شما رو نم

.یشترب

 که دنبال اوستایدم سازمان شن ی اومدم. توینجا موضوع به این-بله، و من به خاطر هم

.ی گشتینم

 مرده.یگه اون که دیست، مهم نیگه-بله، اما د

 که بهیش. بخشیده که بعد از منحل شدن سازمان، از اوستا به دستم رسیه اسنادین ، اما امرده

 خوره رو جدا کردم .یدرد شما م

ی شه و می بگم، ازم دور میز ی که چین. قبل از ایرم گی مونم . بسته رو ازش می ممردد

گه:

- بدرود ...

 گم:ی لب میر ام ، اما زیگانه کلمه بین که با این ابا

 من ... ی- بدرود دوست پشمالو

 شدم. هنوز احساسیدار ظهره و با سردرد و حالت ضعف از خواب ب ی یقه دو و دو دقساعت

ی اروپا رو میک کلسیقی نامشخص، موسیی. از جایدم هم ندی جالب ی دارم. خوابایخستگ

شنوم.
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یز نصب کرده که چیب و غریب و عجیچیده پ ی جهان نما ی نقشه یه اتاق ین ایوار به داوستا

 .یهقدمت دار

 ی هاین مانکن بدون سرو دست و پاست. آستیه تن ید، با دامن بلند سفینتیج ویه هم یگه دجایی

 داره .یبایی زی یتور

 صحبتیم قراره برگردی که کین ا ی. اوستا با من درباره یستم نیدنش تو فکر پوشاصل

 کهی با موندن من نداره. در هر حال مختارم، هر زمانینکرده و اونقدر ثروتمنده که مشکل

 خودم برگردم.یا یدوست دارم به دن

 زنم، بهی شعر رو ورق م ی طور که کتاب هاین کشم و همی رو به کنار پنجره مصندلی

 کنم. دفتری کرد، فکر می ازشون استفاده می که رابر دوست داشت و هر از گاهییشعرا

 کهیر تاثی آهنگ و بی زنم. کلمات بی رو ورق م ی ایه مای حوصله سربر و ب یشعر نو 

 ی ایه گره مرثیت که حکاین شدن. با ایده کنار هم چ ی، المه دو کیشتر کوتاه، بیاتی اب یتو

 ی جمع رفقا ی توید شعر ها رو باین شه ازش لذت برد. ایعاشقانه است اما به زور هم نم

 .ید کردنشون خندین تحسیرابر خوند و به زورک

 هنوز به گوشیقی موس ی کشم. صدای میی بلند بال ی یازه ذارم و خمی م ی رو گوشه اکتاب

 بخوابم .یگه شب، چند ساعت دیدن تونم تا قبل از رسی رسه و میم

 وقت موهاشیچ نشسته. ه ی حوصله سربر ی جمع شعرا ی که توینم بی خواب رابر رو متو ی

یش روحید و شای جسمید دور چشمش، ضعف شد ی بودم. حلقه هایده حد کوتاه ندینرو تا ا

 کراواتیک همراه با ید ی و سفی مشک ی چهارخونه با راه راه هایراهن. پیدهرو نشون م

. . یده که به نظر آزارش میدهپوش

ی. رو به روش مینه شی م ی و گوشه ایاد میین کنم. از سن پای رو رد می تا صندلچند

 شه وی میره من خ ی به چهره  ی ایه ده و چند ثانی میه تکیوار . سرش رو به دیستما

 رسه. هر آن امکانی سن به نظر م ی تر از رویده بنده. مضطرب تر و رنگ پریچشماشو م
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 ی ایگه و معقول تر از هر زمان دی نظرم دوست داشتن یداره از شدت ضعف غش کنه. تو

 روشن در اومده .یی به رنگ آبیرهنش رسه. پیبه نظر م

ین زود از ایلی گم: نگران نباش، خی کشم و می رنگم رو به صورتش مید اراده، شال سفبی

.یم ریجا م

 شم.ی رونده میرون به طرف در سالن ، منم به بیت هجوم جمعبا

 کنه. بالخره رابر رو کناری داره کم کم غروب مید گم شدم . خورشید جاده منتظرم. شاکنار

 رنگه امای بار صورتین اون ایرهن ده . پی من دست تکون م ی که براینم بی مینشماش

همچنان اون کراوات آزار دهنده رو به گردن داره.

 دنبالت گشتم ....»یلی گم :« خی می رم و با خوشحالی طرفش مبه

 ؟»ید ی هم رس ی ایجه گه : «خب به نتی می با لبخند توام با خستگاون

 شم . ساعتی میره خی نامشخص ی مات و مبهوت به نقطه  ی شم. لحظه ای میدار خواب باز

 کنم دوباره به خواب برم.ی می کشم و سعی به چشمام می بعد از ظهره. دستیشش

 رسه.ی هنوز به گوش میقی موسصدا ی

 پوچینقدر قصه این شه. من مطمئنم. ای ازش م ی خبریه شه. بالخره ی میداش بالخره پاون

 شه.یتموم نم

 من با تمام وجودمیا ی، کنم که بی ذارم. من با تمام وجودم آرزو می قلبم م ی رو رودستم

 و باهاتینمت ازت برسه،من با تمام وجودم دوست دارم دوباره بب ی کنم که خبریآرزو م

 منه.یی قلب ی تنها خواسته ینحرف بزنم، ا

 . بایمیه رمان قدیه ذارم. اوستا در حال خوندن ی میم دستیف ک ی رو تویلم بعد وساساعتی

یک من انتظار داشتم حداقل  ی، ری م ی که داریاد گه: به نظر می زنه و می م ی لبخندیدنمد

 .ی بمونیماه

 ماه ؟!...یک-اوه ، نه...
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 دم:ی زنم و ادامه می ملبخند ی

 نداره ...یی رابر ، صفا ی دوباره یدن به دید- از ما بهترون ، بدون ام

 ؟یگی م ی جدینو-ا

 خودم رو به حماقتید باید غمناک ... شایشه، کلین، خودمه، روتیا ی-بله ، بدون اون مثل دن

 ی حقارت ها ی کردم و همه ی میید گفت تای می شدم ، هر چی زدم ، با کاراش همراه میم

 .یدم خری رو به جون میرشمس

ید بای نبود . گاهیش موندگار ی کننده ین تضمینا کدوم از ایچ حرفو نزن صنا! هین-نه ، ا

 و همهی جوونیلی ببرن . تو هنوز خی مثل اون به اشتباهاتشون پیزمان بگذره تا موجودات

ی زندگ ی تویاد ی زیزا ی گم که چی ، اما من به جرات بهت م ی خوای لحظه م ی رو تویزچ

 کنه ،ی ارزشمند م ی به دستاوردیل براشون، اونا رو تبد ی فداکارووجود داره که صبر 

 موضوع مطمئن باش. رابر روین ا ی نداره. درباره ی وقت تمومیچ ما ه یوگرنه خواسته ها

 گنجه.ی بعد زمان و مکان نم یبه زمان بسپار، دوست داشتن تو

 بلند عشوه گره نقش باز منبال

 زهد دراز من ی کرد قصه کوتاه

 و زهد و علمیر ی دل که آخر پدید ی

 معشوقه باز من ی یده من چه کرد دبا

 بردی که میمان ای ترسم از خرابمی

 تو حضور نماز من ی ابرومحراب

 به دلق زرق بپوشم نشان عشقگفتم
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 کرد راز منیان بود اشک و عغماز

 کندی نمیفان حریاد و یار است مست

 نواز منین مسکیه ساقیر به خذکرش

 آنیم آن صبا بوزد کز نسی رب کیا

 شمامه کرمش کار ساز منگردد

یا حالیه از گریزنم بر آب منقشی

 مجاز منیقت حقین شود قری کتا

یکنم میه خود چو شمع خنده زنان گربر

 با تو سنگ دل چه کند سوز و ساز منتا

 رودی نم ی چو از نماز تو کارزاهد

 منیاز شبانه و راز و نی مستهم

 بهی من اومده. وقتیا ی خودش به دن ی گذاشتم که بگم اون اومده. اون با پایغام برات پفقط

 بود. گونه هاش گود افتاده ویده پوشی رنگی اون پشت در بود، لباس بلند مشکیدم،خونه رس

 بودمش.یده ندی کالبد انسان ی شد که خودش باشه چون تا به حال تویمضطرب بود.باورم نم

 کرد، ساعت ها بابت کاراشی اوستا ؟ اون از من عذر خواهی باور کنیتونی.مداما خودش بو

 داد که چرا اون حرفا رو زده. اون تمام مدارک مربوط به شغل ویح کرد و توضیعذر خواه

 کاروین برده. اون چرا این تمام کتابخونه اش رو از بیگه زد. اون میش رو آتیلتشتحص

ی ازدواج حرف زدن. من باورم نم ی شروع کرد درباره اون شوکم و  یکرده ؟ من هنوز تو

 اون خودشه؟یعنیشه اوستا، 

 رم.ی به خواب می بهم دست داده. ساعتید ی ذارم. احساس ضعف شدی قلبم م ی رو رودستم

. به طرف هالیدم دی خواب مید. شایوفتم رابر میاد شم بلفاصله به ی میدار از خواب بیوقت

 شنوم. پسی شه. اما صداش رو از آشپز خونه می می خالیدنش دلم از ند ی دوئم . لحظه ایم
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 خواد که بای خودش اومده و حال هم از من م ی. اون واقعا اومده . اون با پایدممن خواب ند

 خوره.ی که من حالم از قهوه بهم می در حالیمهم قهوه بخور

ین که این که من متنفرم از ای در حالیم و قدم بزنیرون بیم خواد که بعدش بری از من ماون

 قدم زدن. ی برم، تازه اونم برایرونموقع روز از خونه ب

 دریم و شام رو با هم به رستوران بریاد که زود تر از پدرم بخوام که بیده میشنهاد ضمن پدر

 که.....ین که من متنفرم از ایحال

)*  کتاب  پایان*(   

بود  جلد4 در کتاب این

1395  ی د15

1395:تاریخ ساخت کتاب  بهمن ماه 

کانال  تلگرام کتاب های رمان
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برای انواع گوشی های موبایل و کمپیوتر

کانال کتاب در تلگرام

telegram.me/goldjar

---------

صفحه تلگرام  مدیر کانال

telegram.me/faridsoghrati

:آدرس سایت 

goldjar.blog.ir

goldjar2.blogfa.com
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موفق باشید

1395بهمن ماه 
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