
  »بازگشت به دوزخ«

 »الهه تشکری«

 

   .ترسیدم به خدا. تو یی اسلیپ - 

یه چیزیت . ببین سارا وب ،تو صبح تا شب از یه چیزی می ترسی حتی از صدای زنگ تلفن  - 

  . یشه، باور کن دیوونه تمام عیاریم

  .م ها یه زره هم که شده فرصت بدیداری بد قضاوت می کنی اسلیپ ،کاش به آد - 

  ن این قدر رسمی حرف نزنی ؟تلفمیشه لطفا از پشت  - 

  .داشتی می گفتی من یه دیوونه ام .،بفرمایید خواهش می کنم. ببخشید. اوه - 

  .طور رسمی که نمیشه با تو حرف زدآخه این  - 

  !شنیدی چی گفتم با مزه!له ندارم صهی عزیز من حو - 

  .کیف می کنمن با هات باور کن از حرف زد تو لیاقت یه جایگاه ویژه رو داری سارا وب، - 

  اوه  - 

  خوای امروز بری برای رقص باله؟ ببینم تو نمی - 

  .گور پدر رقص، نه - 

ن، بلکه یه بادی به کله ات می بهتر بود که از خونه می زدی بیرو. باشه، عیب نداره...ولی آخه - 

  .خورد

  .، امروز فقط به خاطر تو میرمباشه اسلیپ - 

من امروز هم از فاصله . می خوام یه چیزی بهت بگم ،که گوشی رو قطع کنیقبل از این ،هی هی - 

  .ی روی سر کچل مردی تف انداختمپنجاه شصت متر



  .خداحافظ. بری و به کارهای بامزت ادامه بدیبهتره  ؟حاال من دیوونه ام یا تو ،ببین اسلیپ- 

از  نددر این دنیا یک آدمی که سرش در الک خودش باشد و مسیر زندگی اش را درست انتخاب ک 

وقت تکلیف  سارا وب جزو آدم هایی حساب می شود که هیچ. انگشت های دست هم کمتر هست

در آمد و سریع  هنوز روی صندلی کنار تلفن نشسته بودم که صدایش. اش با خودش روشن نیست

  .گوشی را بر داشتم

  .منم جرالد ،سالم اسلیپ - 

  سالم جرالد  - 

ه بگم حتمی در جا خشکت می اگه ک. یف پیدا کردم پسر می خوام بهت بگم که من یه شغل شر - 

  .زنه

  . م نمی یاد حرفات به بی راهه برهچون اصال خوش ،َاه، بهتره زودتر بری سر اصل مطلب - 

  .موقع گفتنش تمام بدنم قرمز میشه ،آخه می دونی اسلیپ - 

  .حت باشرا ،بگو جرالد - 

 نمی دونم چرا تا. پولی سرازیر میشه به جیبمونی چه پسر نمی د. من یه فاحشه خونه راه انداختم - 

اون دخترای خوشگل یکی از . ، می تونی بیای پیشمخواستیاگه . به حال این فکر به سرم نزده بود

  .رو برات کنار گذاشتم

  این دیگه چه شغلی یه؟. هم می زنیحالم رو به  زر زیادی نزن،. َاه جرالد- 

  ، یعنی من رو تحسین نمی کنی ؟ببینم- 

  ؟!ن یه فاحشه خونه تحسین داره راه انداخت - 

و اومدم دیگه همچین چه قدر رفتم  ردن هر کدوم از این خانم مانومااگه که بدونی برای جمع ک - 

  .حرفی نمی زنی

  !یار مفتخرم که با شما صحبت کردمبس. نابغه ای پسر تو یه باشه جرالد،- 



برات یه دختر  .رو دوباره بهت بگمیه چیزی فقط بزار . بیش تر از این مزاحمت نمی شم ،خوب - 

  توصیفش کنم ؟می خوای . خوشگل کنار گذاشتم

  .خداحافظ. دیگه بسته جرالد- 

را وب از پدر بزرگش اتو ماتم که همین سا گوشی را که کنار گذاشتم یک راست رفتم طرف اسلحه

یادش بخیر . تقدیمم کردحه اش شدم دو دستی یک بار که به من نشان داد و عاشق اسل. گرفته بود 

یک ساعتی . لحظه ای که سارا وب داشت این کار را می کرد چقدر گریه کردم و احساساتی شدم 

  .  خاطر دادن این هدیه ناب بوسیدم بود که محکم در بغل اش گرفتمش و مدام سر و صورتش را به

اما امروز  ،حانش نکردمبار هم امتیک . واقعا یک اسلحه به تمام معناست به اسلحه دست می کشم،

را ببرم روی  هبعد از صحبت کردن با دو تا کودن یعنی همین سارا وب و جرالد تصمیم گرفتم اسلح

رنوشت مثل یک فندک در فکر می کنم س آخر  گاهی . و تا دور دست ها را نشانه بگیرم پشت بام

لحه ها دم باالی پشت بام استا رسی. مه چیز را می دانم و همه چیز منمیعنی اینکه ه ،دستانم هست

ن گاو جمع اَ داز آن باال یک هو چشمم افتاد به چند تا آدم که داشتن. را روی زمین جا سازی کردم

نشانه  اسلحه را به طرفشان. بگی نگی از خودم نفرت پیدا کردم با کارشان یک جورهایی. می کردند

اما با . شان داده بودم به خودم می بالیدمنجات اینکه از این زندگی نکبتی از .آوردمدخلشان را گرفتم و 

. ته باشنش در یک بشکه پر از رطیلمثل یک بچه ای می دانستم که انداخخودم را  ،کشتن آن ها

ار دیگر از جیب یک سیگ فورًا. سیگار بی اختیار از دهانم افتاد یعنی آن قدر به مغزم فشار آمد که

دوستان تا یادم نرفته است . خیسش کردم و گذاشتمش در دهانمان دوباره با زب ،پیراهنم در آوردم

او را  مردان شهر بود و همه بدون استثناءباید به عرض تان برسانم که پدر من یکی از پولدارترین 

؟ آیا شما با یک !شاید با خودتان بگویید که خوب این حرف های بی سر و ته برای چه. دمی شناختن

  رف ها چه ربطی به موضوع اصلی دارد ؟،یا این حکودن طرف هستید

هنگامی که . موضوع به ظاهر بی ربط چقدر مربوط به موضوع اصلی استاما نمی دانید که همین 

. ودم و اجازه حمل اسلحه را نداشتممن زیر سن قانونی ب ،دآور همین اسلحه را من  سارا وب برای

نمی  ،که از در نیمه باز من را دید پدر ،بردمش خانه و گذاشتمش زیر تختم وقتی که یک راست

که گذشت  یک ماهی. که نتوانستم قدم از قدم بر دارم طوری ،انید چقدر مشت و لگد نثار من کردد

حمل  مجوزبعد ها فهمیدم پدر . جوز حمل اسلحه را برایم بگیردنفهمیدم کی و چه طور توانست م

وقت ها با پول زیادش یک برجی برای پدر آن . ز یک ایالت دیگر برایم گرفته استاسلحه را ا



برستان پاشیده باشند به هیکل انگار خاک ق. و اسمش را گذاشته بود برج گیالس خودش ساخته بود

شب ها پدر با هلیکوپترش که می آمد . و در برج زندگی نمی کردآخر هیچ کس جز من و ا. برج

شانش دهم و بعد جفتمان خسته و فرود را ن تا مسیر ،من یک راست می رفتم روی پشت بام ،خانه

هیچ کس نمی داند . صد و هشتاد طبقه را پایین می آمدیم تا به طبقه همکف برسیمکوفته با آسانسور 

از . ز را گذاشت و رفت به جزایر قناریاما یک باره همه چی. در داشتمکه چه خاطرات خوبی با پ

که صبح بیدار شدم و دیدم خودش و  وقتی ،همه و مهم تر از دستگیرم نشددلیل رفتنش  آخر هم

 می توانستم در آنمن که ن. دگی تا مدت ها دارو مصرف می کردمهلیکوپترش نیست از شدت افسر

یک بار هم از آن . شتمش و یک راست آمدم به این خانهتک و تنها چه غلطی باید بکنم ،گذا برج

 در. سرش آمدهچه بالیی با نبود ما  به برج گیالسمان نرفتم و دقیقا نمی دانم ،موقع که پدر رفته

کلی آدم از این سر خیابان تا آن . همین فکر ها هستم که صدای سر و صدا به گوشم می خورد

شش می آید، منم همان قدر که سگ از کک خو. به گمانم دزد است. دونندسرش دنبال یک نفر می 

همه آدم  دوست داشتم دخل. ا بگیرندکه کلی آدم نتوانند او رآن هم به این شکل  !از یک آدم فراری

م و بعد ترتیبشان را ک می خواستم که روی همه شان بشاشولی قبل از شلی. های آن پایین را بیاورم

کسی هست که  ؟اون پایین مایین، درسته ؟درسته ،همه ما ماتحت داریم :از آن باال داد زدم. همبد

  گم ؟می شنوین چی می . اگه هست فوری بگه ؟نداشته باشه

اون : از آن پایین دید داد زد تا من را ،باال آوردیکی از میان جمعیت سرش را به طرف پشت بام 

   پفیوز چی میگه ؟

از آن جایی که همان لحظه سرم را . بام که من رویش دراز کشیده بودم گشتند به طرف پشتهمه بر

یسکی لیوان را از و. خش و پال شدندهمه از وسط جاده پ .خته بودم نتوانستند من را ببینندپایین اندا

های  آن عفریته ،عه نخور ده بودم که برادران تریلچند جر. پر کردم و یک نفس تا ته اش خوردم

دی پافشاری می کننند که حتی مرده ها هم قبولشان روی اصولی و قواع این ها واقعًا. عتیق را دیدم

آدم های معمولی  ،به خاطر اینکه باسری خزعبالت را در کله شان فرو کرده اند  یک هر سه،. ندارند

م عمدًا پاره   می ست و شلوارشان را هعکس چگوراتشان روی لباس و تیشر. فرق داشته باشند

 این طور. تا به حال دو سه نفر دیگر را هم مثل خودشان کرده اند. کننند که فقط جلب توجه کنند

مثل بلوک سیمانی هستند که اگر گیرشان بیفتی به هیچ بابت نمی  ،خزعبالت ذهنی یشانآدم ها با آن 

سومی را نشانه اول برادر . را به سمتشان گرفتم اسلحه. از زیرش بیرون بیایی و فرار کنی توانی



. ای امروز برای خودم درست کرده امعجب بازی . گرفتم و بعد به ترتیب وسطی و برادر بزرگه را

به موی زیر بغلم   .و حتی یک قطره خون از کسی بریزد آدم ها بدون اینکه کسی بویی ببردکشتن 

قسم که فردا هم همین بازی را انجام می دهم و از کسی که هیچ خوشم نمی آید دخلش را در می 

  .کشته مرده تمهی اسلیپ : یک هو با خودم بلند گفتم. ورم آ

قدر که دلم می خواهد سمفونی پنج بتهوون را از اول آن . از خوشحالی این بازی سگ مست هستم

. زندگی دو تا قانون داشته و دارم این را بگویم که من در. خر برای خودم هزاران بار پخش کنمتا آ

به  :قانون دوم. رو گوش کنیهمیشه وقتی خیلی خوشحال هستی سمفونی پنج بتهوون  :قانون اول

اگر نتونستی دخلشون رو  ،ند تا می تونی بی توجه باشش که مثل علف هرز هستآدم های بی ارز

یکل دار فهمیدم این صدا از یک مرد ه ،خم کردم سرم را که. از آن پایین صدایی به گوشم رسید .بیار

  ده اسلحه دست تو چی کار می کنه ؟ای حروم زا: داد زد. و کچل بیرون می آمد 

  .بهتره راحت رو بکشی و بری ،جوز دارم و کارم کامال قانونی یهببین من م - 

 می تونی از همه هم بپرسی. حمل اسلحه نمیدهبه نظر که دیوونه میای ،کسی تو این شهر مجوز  - 

  .این گنده گوزی ها رو بزار کنار

  ...حرفات رو قبول دارم ولی  - 

. جنببه . همین االن از اون باال بیا پایین. باید هر کاری که می گم انجام بدی. خیلی خوب - 

  .بیش از ده دقیقه طول بکشهاومدنت نباید 

  باشه، اما چرا تهدید می کنی ؟ - 

  بله  - 

  .من مجوز حمل اسلحه رو دارم ؟می گم چرا تهدید می کنی - 

منظورم اینه . ه پلیس زنگ نزدم سریع بیا  پایینتا ب. دونم داری در مورد چی حرف می زنینمی  - 

  ... .که 

  ...، بهت که گفتم من مجوز حمل روح لعنتیتم نببین رفیق من خیلی نگرا - 

  .م این کارا گه بازی یه محضهتما. این وحشتناکه. گوش کن احمق - 



  تو ادعا میکنی که مجوز داری ؟ - 

  آره  - 

  باور کردنش سخته  - 

  .جل و پالستو جمع کن و بیا پایین. هی می شنوی من چی می گم - 

  

  . ته مانده یه  ویسکی را خوردم و تمامش کردم 

  . اگه به پلیس زنگ بزنی جرت می دم. کچل بی مو !بشین سر جات - 

  ها ؟ - 

  همین که گفتم بهش فکرکن - 

  طاقتم کم کم داره تموم میشه  - 

  چی ؟ - 

  .مشروب خوب بهت دل و جرأت داده. ت ندارم میگم دیگه طاق - 

  ؟ هآدم رو فرسوده و نحیف می کن دگیببین این رو قبول داری که زن - 

  .تو یه کودن هستی - 

ی جیالن بازیگر هالیوودی ببین کسی تا به حال بهت گفته که شبیه نیک .بیا موضوع رو عوض کنیم - 

  هستی؟ 

  .اما بعد بهش فکر می کنم. به ؟من شبیه جیالن - 

  تو میدونی به چی احتیاج داری  - 

  .من ،من، مطمئن نیستم - 

  .حاال زود بیا پایین. گوش مالی رفیقبه یکم  - 



آن قدر از آن پایین عربده کشید که هر چه آدم روی کره زمین بود یک جا زیر ساختمانمان جمع 

پتر که یکی از آن ها درست شبیه دو تا هلیکو. نکشید که پلیس هم وارد عملیات شد طولی. شدند 

گویی که به دستشان بود از من خواستند که هلیکوپتر پدرم بود شروع کردند به چرخیدن و از بلند 

 کارم کامًال. یه فرصت به من بدین تا مجوزم رو از خونه بیارم : داد زدم. سلحه را زمین بگذارم ا

  .قانونی یه

با خودم . من دست داد که دارم لجن مال می شم این احساس به . اما کسی صدای من را نمی شنید

ننه  !حاال دو زار هم نمی ارزی !وجود پدرت کلی بزرگ بودیمانی با یه ز !شاشیدم بهت: گفتم

من یه میمون بو  !لی پسر سر تو فرو کردی تو ماتحتتخی !یه بزرگت االن وضعیتش بهتر از تو

  !همیشه و همیشه  برای همیشه، !گندویم

 میشهسم به یک باره از حد معمول هبه این درجه از تحقیر کردن خودم که  می رسم و اعتماد به نف

ا که همان ج. ن چی گفتاسلحه به م که پدرم موقع تحویلبه یک باره یادم میاد . ادهم  پایین تر می

ایالت باید اسلحه رو پسر گوش کن که همیشه تو این : دو دستی اسلحه را تقدیمم کرد گفت که

  .دست بگیری

  جدی میگی ؟ - 

  .چیز مسلمه این یه. وانین ایالت ها با هم فرق می کنهچون ق. مسلمه  - 

که تو یه کودن هستی و همیشه از اول عمرت  ،ولی پسر یه چیز هایی رو حس ششم به من میگه - 

  .اسم ایالت ها که توش زندگی کردیم رو هم به خاطر نمیاری

  رندیات لیاقت اسکار رو داره پدر؟این چ ؟آخه چرا - 

  خیلی خوب حاال می بینی - 

حرف های پدر  در سکوت با اسلحه زانو زدم و سعی کردم ،ان جا بعد از اتمام صحبت های پدرهم

یاد چه بر سر عقل و هوش من حاال در این لحظه می فهمم که خوردن مشروب ز .بسپارمبه ذهنم را 

  .دوباره درست مثل چند سال قبل ،و مهم تر از این که پیش بینی پدر درست از آب در آمد .آورده

یک دنیا آدم با اونیفورم . هلیکوپتر روی بام فرود می آید . ید به یک باره افسردگی به سراغم می آ



تش همه چی رو براتون توضیح دوستان به وق: داد می زنم. شکل هجوم می آورند به طرفمهای یک 

  .ن هم بی خبر از همه قضایا بودمم باور کنین تا همین لحظه. می دم

زدنی دست بند می زنند و بعد بر فراز  به چشم به هم ،گوش به این حرف ها نمی دهنداما آن ها 

برای اولین بار یاد پدرم می . آن باال همه جای شهر دیده می شوداز . ییمآسمان به پرواز در می آ

ودم پترش از شدت هیجان باال می آوردم و از پایین هم خآخر همیشه که می نشستم در هلیکو .افتم

تو : یکی از سر باز ها بلند گفت. همین کار را کردماالن هم دقیقا  .را راحت می کردم و می شاشیدم

  .دو هستی همه جا رو به گند کشیدی نکبتینه بو گنیوویه د

گشت به دوزخ نوشته یه ناگهان فیلم باز. همه چیزهایی که گفتی خودتی. ضیعو: من هم داد زدم

به همه تان . یوتیشبیه شخصیت کارا مازف و م شده دقیقًاحال و هوا. یادم آمده بالکسی اینوویچ 

در این لحظه  را بخوانید تا دقیقًا احساسمتوصیه می کنم بازگشت به دوزخ نوشته الکسی اینوویچ را 

 . بفهمید
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