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امیدوارم از داستان لذت ببرید .اردتمند شما ،محمد روشنیان.
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 چرا انقَ ژولیدهای پِسَ؟یورام این را گفت و طبق عادت همیشگی بدون خداحافظی از خانه خاار داد .آنقادر کسا
بودم که حتی بااینکه مثانهام دادت منفجر میدد حوصله ندادتم تا توالات باروم .نگاهداداتن
ادرار همیشه باعث میدد سرم بهددت درد بگیرد و خب حتماً وضعیت کلیهام نیا خیلای باد
بود و من خبر نددتم! پ دکان خوب میدانند درد نشانهی حیات است و البتاه فالسافه ،عُرفاا،
عُباد و زُهاد بهتر از پ دکان این موضوع را میدانند .حال که زندگی بادون درد ممکان نیسات،
من هم با آن کنار میآیم .حداق اینطور مطمئنم که زندهام؛ هرچند بعیاد مایدانام ناام ایان
زندهبودن را بشود زندگی گذادت .ب رگان که بیدلی نگفتهاند دنیا دار مکافات است .اگار قارار
بادد این درد مرا از خواب غفلتی که دنیا الالییاش را برایمان خوانده ،بیدار کند با کماالمیا
پذیرای آن خواهم بود .تلفن به صدا در آمد .گیج و مبهاوت از ااایم پریادم و باهسارعت ایان
فرکانس صوتیِ دلهرهآور را دنبال کردم تا خفهاش کنم .بارها به یورام گفته بودم که این صاوت
اعصابخردکن را روی تلفن تنظیم نکند .این آوا خیلی هم دلنشین و آرامشبخش بود اما بارای
من خاطرات بدی را زنده میکرد و نسبت به آن درطی داده باودم .در دلام باه یاورام ف اش
میدادم که چشمم به گودی تلفن افتااد و کناار تلوی یاون یاافتمش .دامارهی نادانا باود.
تابهحال آن را ندیده بودم .حتی برایم آدنا هم نبود .یک دمارهی عجیاب! مایخواساتم پاسا
ندهم ولی در آن برهه که هر کنشی ممکن بود راه نجاتی برای ح مشکلم بادد نمایتوانساتم
آن را ادی نگیرم و فرصت را از دست بدهم.
اواب دادم و گفتم «الو؟»
-

آقای پارسا؟
بله بفرمایید.
سمیعی هستم .از درکت نرماف اری زح اف ار پارسه.
بفرمایید .در خدمتتون هستم.
میخواستم اگه امکانش هست باهاتون یه دیدار دادته بادم .برای درکتمون نیاز به یاه
متخصص درزمینهی امنیت دبکه داریم.
چه کسی بنده رو معرفی کرده؟
آقای یورام.
آها؛ ولی یورام چی ی بهم نگفته بود؛ درهرصورت در خدمتتون هستم.
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میخواستم امروز یه دیدار دادته بادیم.
بله حتماً .کی و کجا؟
در دفتر کارمون.
آدر و ساعت رو لطف کنید.
ساعت  2بعدازظهر .آدر رو هم براتون پیامک میکنم.
بله ممنون ،در خدمتتون هستم.
فعالً با بنده امری نیست؟
نه انابِ  ...اسارتاً من حافظهی کوتاهمدتم کمی ضعیفه ،فامیلی دریف چی بود؟
ارادتمند دما ،سمیعی آقای پارسا.
آها ممنونم ،منتظر پیامکتون میمونم.
چشم حتماً .فعالً خدانگهدار.
یا حق.

ناخودآگاه نگاهم به ساعتِ دکستهی افتاده در گودهی اتاا معطاوش داد .»12:33« .فرصات
زیادی ندادتم؛ چون میدانستم آنقدر کارهایم طول میکشد که با تقریبااً یاک سااعت و نایم
وقت حتی نتوانم باحوصله حمام کنم .یورام همیشه به این دقت ،وساوا و حوصالهی مان در
کارها اعتراض میکرد .صدای پیامک مرا از فکر کردن بیشتر منصرش کرد و سریعاً یاک سایگار
رودن کردم و کشیدم .سیگار نادتا هم یکی دیگر از مسائلی بود که یاورام را باه اعتاراض وادار
میکرد .حولهام را بردادتم و به حمام رفتم .همیشه عادت دادتم پیامکهایی که مطلب مهمای
در آن است را هنگام ن دیک ددن به انجام آن کار چک کنم تا یادم نرود .علات ضاعیف باودن
حافظهی کوتاه مدتم حتماً ذهن مشودم است .در حمام به این مسئله فکر مایکاردم کاه چارا
یورام در مورد این معرفی چی ی به من نگفته است .آن ل ظه فرصت ندادتم باه ایان فکرهاای
مسخره که همیشه باعث میدد از کاه ،کوه بسازم اهمیت بدهم .دیگر وقتش بود دسات از ایان
کارها بردارم؛ چون تا آن روز هیچوقات حقیقتای پشات ایان افکاار نهفتاه نباود و یاکمشات
چرندیات مسخره که خود به آنها بالوپر میدادم ریشهی تمام این توهماات باود .واقعااً وقتای
اینهمه بدهی دادتم و حال راهی برای نجات پیدا دده بود این چی هاا چاه اهمیتای دادات؟
خود را متقاعد کردم که یورام هم سربههوا است .حتماً یادش رفته که به مان بگویاد .ذهانم را
امعواور کردم و سریعاً خود را دستم و از حمام خار ددم .لبا پودیدم و عطری سرد کاه
هدیهی المیرا بود را زدم .راست میگویند ،عطر ادایی می آورد .بگذریم! سوار اتومبیلم دادم و
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پیامک را باز کردم .آدر کمی عجیب بود؛ تابهحال به آن منطقه از داهر نرفتاه باودم و هایچ
تصوری ازآنجا ندادتم .اتومبی را رودن کردم .ساعت مادین  13:43را نشان مایداد و م ای
دهر را مهای غلیظ احاطه کرده بود .گرم دیدن این مناظر بودم که به مقصد رسیدم! گویا مسیر
دروع نشده تمام دد و من با مادینم طیاالرض کرده بودم! در گیجی این اتفا غوطهور باودم
که صدای اصابت دستی به دیشهی مادین مرا از اا پراند .نگاهی باه بیارون اناداختم .ضاربان
قلبم از دوک قبلی و دوک فعلی بهددت باال رفته بود و سقف دهانم تاا حلقام بارای ل ظااتی
بیحس دد .مردی چا بود .یک کتودلوار سرمهای و کرواتی قرم رنگ به تن دادت .موهاای
طالیی او هم بیش از بقیه خصوصیات چهرهاش نمایان بود .از سرووضعش مایداد فهمیاد کاه
سمیعی است .از مادین پیاده ددم و گفتم« :آقای سمیعی؟»
 بله. از آدناییتون خودبختم. همچنین آقای پارسا ،اینجا رو راحت پیدا کردید؟خواستم بگویم اصالً نفهمیدم کی رسیدم که ناگهان در دلم گفتم اآلن میگوید این دیوانه دیگر
کیست و کاری که قرار است به من بدهد را هم از دست میدهم .گفتم« :بلاه مسایر سرراسات
بود».
دستش را به سمتی نشانه رفت و گفت« :بسیار عالی ،بفرمایید از اینطرش».
م ی اطرافم هیچ دباهتی به یک منطقهی تجاری یا حتی مسکونی ندادت و بیشاتر باه یاک
مخروبه دبیه بود .ساختمانهای قدیمی ،کارگاههای فرسوده و تعطی دده ،کوچههایی تناگ و
زبالههایی که هر سو پراکندهدده بودند .همهچی غیرطبیعی و عجیب بهنظر میرسید ولای مان
نمیدانم آنروز چرا اینگونه دده بودم که نه طبق عادت همیشگیام دک میکردم و نه حالتی
معمولی دادتم .کمکم دادتم میترسیدم که اتفاقی عجیب باعث دد واقعاً بترسم .بدن سمیعی
مانند خمیر کش میآمد و با خندهای مرموز مرا نگاه میکرد .موهای بدنم سای داده و مانناد
یک درخت در سر اایم خشک دده بودم .از دیدن ایان منظاره رگهاایم باه نقطاهی انجمااد
رسید و قسم میخورم اگر خون من بهاندازهی آبهای اقیانو آرام هم بود همین حالت به من
دست میداد .دادتم سکته میکردم یا نمیدانم به کما میرفتم یا هر چی دیگاری ،نمایدانام.
اصالً چه فرقی میکرد ،میکند یا خواهد کرد؟ اصالً دادتم میمردم که صدای دلیک گلولاهای
دنیای درونم را متالدی کرد .سمیعی منفجر دد و از داخا بادنش ماایعی باه سایاهی قیار و
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غلظت خون روی من پادیده داد .کمای باه خاود آمادم کاه یاورام را دیادم! یاک اسال هی
عجیبوغریب ب رگ که تابهحال ندیده بودم در دستش بود .هماهچیا در چناد ثانیاهی کوتااه
اتفا افتاد .در دوک بودم و هیچ حرفی نمیزدم؛ نه که نمیخواستم! نه! «نمیتوانستم» حرفای
ب نم که یورام دستم را گرفت و من پخش زمین ددم؛ چون نایی در پاهاایم نباود کاه بخاواهم
همراهیاش کنم .دوباره کاپشنم را کشید و مرا در مادین پارت کارد .پشات فرماان نشسات و
حرکت کرد .سرعتمان آنقدر زیاد بود که مناظر اطراش را نمیتوانستم تشخیص دهم؛ نمیدانم
دلیلش دوک وارده به من بود یا این هم یک اتفا عجیب دیگر! آنل ظاه حتای از یاورام هام
میترسیدم ولی چهکاری میتوانستم انجام دهم ا اینکه به حرمت آن هشت سال رفاقات هام
که دده به او اعتماد کنم؛ ناگهان ترم زد و من م کم پرت ددم در دیشهی الاوی ماداین و
گرمایی در سرم احسا کردم .دیگر چی ی یادم نیست.

همه اا تاریک بود و دردی ددید در گیجگااهم حاس مایکاردم .چشامانم را آرام بااز کاردم.
کرختی و گرفتگیِ آزاردهندهای عضالتم را ناکارآمد کرده بود .سر و معدهام همزمان بهیکاندازه
درد میکرد و مطمئن بودم اگر درد معدهام آرام دود خبری از دردِ سر هم نخواهاد باود .بارهاا
تجربهاش را دادتم و مانند بسیاری از بیماران که خوددان قادر به کنترل بیماری خود هستند،
من هم واکنشهای بدنم را خیلی خوب میدناختم .چشمانم تار دده بود .کمای کاه باه خاود
آمدم ،متواه ددم در یک انبار یاا کارگااه متروکاه و قادیمی روی یاک تخات دراز کشایدهام.
بهسختی سرم را کج کردم و یورام را دیدم که با یک سری اب ارآالت ورزدی که هیچوقت از ناام
و کاربرددان سر درنمیآوردم مشغول تمرین است .خواستم داد ب نم و صدایش کنم ولی ااانی
در حلق و زبانم نمانده بود .کمی هودیارتر که ددم حوادثی که برایم اتفا افتاد را مرور کاردم
و همین هنگام بانداژ سرم نظرم را به خودش الب کرد .فهمیدم ممکن است دردِ سرم این باار
دلیلش معدهی ترش کردهام نبادد یا بهتر است بگویم «فقا » معادهی تارش کاردهام نباداد.
البته همیشه تفاوتِ بین دردهای داخلی و خارای م ساو اسات ولای وقتای درد احاطاهات
میکند تشخیص علت درد کمی سخت میدود؛ مانند وقتای کاه در تااریکی گیار افتاادهای و
ناگهان چی ی به سرت اصابت میکند .تو نمیتوانی عام اصلی حملاه را کشاف کنای و طباق
اطالعاتی ازامله ددت ضربه ،انس دیء و صداهای حاصله ،حد میزنی که دلی آن اتفا
چیست و ضارب کیست و  ...خودم به خودم گفتم این دیگر چه حماقتی است که داری به ایان
چی ها فکر میکنی وقتی برایت اینهمه اتفا عجیب و غیرممکن افتاده .اآلن بایاد تماام تاوان
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خود را برای صدا کردن یورام بگذاری و حداق برای ارضای حس کنجکااویات هام کاه داده
مث بعضی بانوان به فال قهوه پناه نبری و تکانی به خود بادهی .گویاا یاورام صادای افکاارم را
دنید؛ زیرا حواسش به من معطوش دده بود و دادات باه سامتم مایآماد .قادِ بلناد و هیکا
تنومنداش اولین بار بود که برایم ترسناک مینمود! یورام مث هیوالیی داده باود کاه ن دیاک
مستاص میکرد! آخر از این زاویه کاه مان قارار داداتم و باه او نگااه
ددنش بیشازپیش مرا ٔ
میکردم در هنر سینما برای ب رگنمایی سوژه استفاده میدود .یورام به مان رساید و سارش را
خم کرد تا وضعیت بانداژ سرم را چک کند .ژستی مث یک پ دک حاذ که سالهاا در ارتاش
به وی یت مجروحان انگی مشغول است به خود گرفته بود .در چشمهایم خیاره داد و گفات:
«خوبی؟» نمیتوانستم اوابش را بدهم و فق در چشمهاایش خیاره دادم .احتماال مایدادم
حس کند بهتزده هستم ولی من بهتزده نبودم .فق نمیتوانستم عکسالعملای نشاان دهام؛
زیرا قدرت اینکار را ندادتم .دوباره حرفش را تکرار کارد« :باا تاوام ،خاوبی؟» ساعی کاردم باا
حرکت لبم به او بفهمانم که نمیتوانم حرش ب نم و خودِ این واکنشِ کوچک ،میتوانست او را تا
حدودی از وضعیتم مطلع کند .گفت« :آها متواه ددم .یکم استراحت کن .بهتر ددی صا بت
میکنیم؛ وایسا یه مسکن بهت بدم اول ».رفت و یک لیوان آب و یک «دیکلوفنااک» آورد و در
حلقم گذادت .سرم را آرام بلند کرد و آب را در دهانم ریخت .از چهرۀ درهمفرورفتاهام متوااه
دد که این کارش دارد دردم را تشدید میکند .عذرخواهی کرد و آرام سرم را روی بالشای کاه
خیلی نرم بود و از اول ماارا هم روی اعصابم رژه میرفت قرار داد و رفت تا به تمارینش اداماه
دهد .آخر من به بالشهای نرم عادت ندارم و اگر هم بالش نارم باداد ،یاا آن را باه دو قسامت
مساوی به دیوهای که بخشی از آن پایهی بخش دیگر بادد تقسایم مایکانم و یاا از دو باالش
استفاده میکنم .کمی خوابم میآمد ولی دلم سیگار میخواست؛ داداتم باه ایان موضاوع فکار
میکردم که فعالً نمیتوانم سیگار بکشم؛ چون یادآوری تجربه ساوزش معاده باه علات سایگار
کشیدن بعد از مصرش دیکلوفناک حتی فکر به این قضیه را هم ممنوع میکرد .داداتم تسالیم
خواب میددم که یادم آمد دخص بعد از مصرش دیکلوفناک نباید دراز بکشاد .مان کاه حاالِ
خودی ندادتم ،یعنی یورام هم این موضوع را نمیدانست؟ یاد ژست نادیانهاش موقع معایناهی
ساختگی افتادم و خندیدم .با خود گفتم حتماً دلیلی دارد که پ دکان میگویند نباید اینکار را
کرد .تازه موضوعِ بدتر معدهی خالی من بود .همهی اینها باعث دد ع م بلند دادن کانم .مان
معتقدم بشر امروزی تا «نیاز» نبادد تالدی نمایکناد ،نمایدانام دااید ایان ذات بشار باداد.
توفیری نمیکند .حال که منِ لتوپار باید بلناد مایدادم چاه احتیااای باه ایان اساتدالالتِ
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دبهفلسفی بود! بهتر است این حرفم را به فلسفه رب ندهید! هرچه توان دادتم در سلولهاایم
ت ریق کردم و با انرژی اسمانیام به انگ این کرختی م من رفتم .حالتی در من اتفاا افتااد
که گویا ی های بدنِ منجمدم دارند آب میدوند .بیاختیار در دلم یک ف ش باه تراما دادم.
داید حرفم کمی بیرب بادد ولی یاد نظریات مساخرهاش در ماورد گرماایش زماین افتاادم و
ناخودآگاه دلم خواست یک ف ش آبدار به او بدهم! خیلی آرام از وضعیت خوابیاده باه نشساته
تغییر حالت دادم .خودم را به سمت دستهی تخات کشایدم ،آن را عصاای خاود کاردم و بلناد
ددم .هنوز بدنم سنگین بود و کمی سرگیجه دادتم .آهسته قدم بردادتم و خاود را باه ورودی
سالن اصلی کارگاه رساندم .تا آن ل ظه از قاب ورودی ،سالن اصلی را میدیدم و حاال فهمیاده
بودم آناا چقدر ب رگ است .دادتم م ی را واکاوی میکردم که صدای یورام را دنیدم« :عه!
دادا چرا بلند ددی؟ اصالً چطوری بلند ددی؟ تو که نمیتونستی حتی حرش ب نای!» باحاالتی
طعنهآمی به همراه پوزخند گفتم « :هنوز اونقد عاا نشادم کاه نیااز باه پرساتاری تاو داداته
بادم ».خندید و با غروری ساختگی گفت« :فعالً که دو ساعت پیش از مرگ نجاتت دادم ».ایان
حرش یورام آب سردی بود روی دوخطبعیِ من؛ خیره و سارد نگااهش کاردم .چهارهام آنقادر
بیتفاوت بود که پساز م اح قبلی کامالً به یورام فهماند که دارم به چه چیا ی فکار مایکانم.
گفت« :عجله نکن دادا ،همه چی رو برات توضیح میدم».
 کی؟ همیناالن ،بیا اینجا بشین.وقتی گفت «اینجا» تازه متواه ددم یک می و چهار صندلی که آثاری از خاردههاای ناان هام
روی آن دیده میدد کنار یورام است .آرام حرکت کردم .یورام دادت میآمد تا باه مان کماک
کند که با ادارهی دست او را از اینکار منصرش کردم .رفتم و روی یکی از صندلیها رو به روی
او نشستم .یورام هم نشست .گفتم« :خُب»
-

اول بگو چی میخوری؟
حقیقت.
اول باید یه چی ی بخوری و اال من حرفی نمیزنم دادا.
می ندارم.
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 الزمه ،چون مطمئناً چی ی نخوردی از صبح و با معده خالی هم قرص خوردی؛ حاال بگوچی می داری برات بیارم داداش؟ البته اینجا هم چی ی ا تخممرغ پیدا نمیداه کاه
اونم باید خدارودکر کنی چون گرون دده هههه.
 اآلن وقت دوخی یا غذا خوردن نیست. باده مث اینکه قصد داری لج کنی؛ ولی من از تو لجبازترم .اآلن میام.این را گفت و حتی فرصت نداد که اعتراض کنم .رفت تا چیا ی بارایم بیااورد تاا بخاورم .مان
دراینبین به این موضوع فکر میکردم که اینجا کجاست که یورام تابهحاال بارایم حرفای از آن
ن ده .نگاهی به ساعتم انداختم 4:44 .بعدازظهر بود .به این فکر افتادم که چقدر بیهاوش باودم
و اصالً چگونه با آن ضربهی ددید به سرم ،اآلن زنده هستم که یورام آماد و گفات« :خاب ایان
هم غذای سرآدپ معروش اناب یورام ب رگ هههه ».املت درست کرده بود و باا مقاداری ناان
لواش و یک لیوان آب در یک سینی مالمین برایم آورد .بشقابی که املات در آن قارار دادات و
همچنین لیوان آب ،فل ی بود و من این نوع از ظروش را فق م رمها در مسااد و حساینیههاا
دیده بودم .اعتراضی نکردم و حرفی هم ن دم؛ چون نمیخواستم بیش از این ،وقت کشی کنم و
فق یک کلمه گفتم« :تشکر» گفت« :نوش اون دادا ».مشغول غذا خوردن ددم و نماک غاذا
هم زیاد بود ولی اعتراضی نکردم چون میدانستم این عادت همیشگیِ یورام است .حتای بارای
این کار بارها به او گفتم که کلیهاش را باالخره نابود خواهد کرد .داداتم باه ایان مساائ فکار
میکردم که ناگهان یادم افتاد من از وقتی در خانه از خواب بیدار ددم به توالت نرفتاهام و اآلن
هم اثری از درد کلیه یا حتی فشار مثانه در مان نیسات! حتای ساعی کاردم روی ایان قضایه
متمرک دوم ولی بازهم هیچ اتفاقی نیفتاد .این را نمیتوانستم ت لی کنم؛ اما آنقادر اتفاقاات
عجیب برایم افتاده بود که حتی اگر دیگر نیاز به ااابت م ا در من حس نمیداد هام تعجاب
نمیکردم! حتی بیخیال فکر کردن به این موضوع ددم .غاذایم را تماام کاردم و رو باه یاورام
گفتم« :خب من در خدمت دما هستم».
با خنده گفت« :خدمت از ماست».
با حالتی عصبی و قاطع گفتم« :یورام واقعاً حوصلهی چرتوپرت و دوخی ندارم .حارش اضاافی
ن ن و برو سر اص مطلب».
لبخندی مرموز زد و گفت« :عصبانی که میشی اذابتر میشی .هههه»
با اخم گفتم« :حوصلهی چرتوپرت ندارم».
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دستش را به حالت تسلیم باال آورد و گفت« :باده بابا ،چرا میزنی دادا .چی میخوای بدونی؟»
 همهچی رو. خب مثالً؟ امروز چه اتفاقی افتاد؟ من هنوز هم نمیتونم هضمش کنم.چشمانش را ری کرد ،سرش را کمی ن دیک به من کرد و گفات« :تاو اول بگاو چارا بادون
هماهنگی با من رفتی سر قراری که اطالعات دقیقی ازش ندادتی؟»
-

خب مگه چه قراری بود حاال! یه بندهی خدا زنگ زد گفات نیااز باه متخصاص امنیات
دبکه داریم .مگه کفِ دست بو کرده بودم؟
من چی ی رااع به این قرار بهت گفته بودم که حرش طرش رو باور کردی؟
خب من چهمیدونستم قراره یهو آخرال مان بشه و یارو هیوال از آب در بیاد؛ بعددام تاو
از کجا میدونی اون چی گفت یا اصالً از کجا منو پیدا کردی و اومدی به کمکم؟
این قضایا خیلی پیچیده و مهم هستن و نمیده اآلن برات توضیح بدم همه رو؛ چون نه
فعالً قدرت هضمش رو داری و ناه ماا اآلن فرصات زیاادی داریام کاه باه ایان مساائ
بپردازیم؛ فق یادت باده من همیشه مراقبت بودم.

به صندلی تکیه دادم و دست به سینه ددم و گفتم« :من این چی ا حالیم نمایداه یاا اآلن
به من بگو قضیه از چه قراره یا اینکه دیگه نه من نه تو».
 به من اعتماد کن ،حداق به حرمت این هشت سال رفاقت .اول باید خطار رو از تاو دورکنیم بعد که امنیتت رو تضمین کردیم بهت رااعبه همهی اینا میگم؛ چاون سااعتهاا
باید باهم حرش ب نیم رااعبهش و اصالً خالصه ددنی نیست .پاس لطفااً باه رفااقتمون
قَسَمت میدم نه چی ی بپر و نه فکر کن بهش .فعالً فقا بایاد کااری کاه مایگم رو
بکنی.
خیلی کنجکاو بودم؛ ولی آن ل ظه به این فکر کردم که وقتی یورام چی ی مایگویاد حتمااً
حق است؛ زیرا تا آن روز موارد زیادی پیش آمده بود که مرا در بدترین درای کمک کارده
و حتی چند بار از مرگ حتمی نجات داده بود که آخرین بارش را هام خودتاان مایدانیاد.
مهمتر از آن ،او تنها دوست واقعی من بود که حکم برادر ب رگتارم را دادات .در آن چناد
ساعت بارها به او دک کردم؛ ولی آنقدر خاطرات خوب بین ما در ذهنم مرور دد که حتای
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از فکرهای خود درمنده بودم .روزی که مادر و پادرم را بااهم در ساان هی آتاشساوزی از
دست دادم او کنارم بود .روزی که تصادش کرده بودم و به کما رفتم ،او کنارم بود .روزی که
بدهی زیادی دادتم هم باز او کنارم بود .نباید این روزها را فراموش میکاردم فقا گفاتم:
«باده هرچی تو بگی داداش».
 ممنونم دادا. خب باید چی کار کنیم؟ فق قب از اینکه دروع کنی ،بگو اینجا کجاست؟نگاهی به اطرافش کرد و گفت« :اینجا یه بادگاه خصوصیه که برای رفیقمه .قبالً هم کارگاه
نجاری بوده».
با تردید پرسیدم« :قبالً چی ی دربارش بهم نگفته بودی».
 خب آخه آدمایی که همفاز تو بادن اینجا رفتوآمد نمیکنن و حوصلهی غرغرای تاو روندادتم.
با تعجب و ل ن بازخواستی گفتم« :یورام!»
از اایش بلند دد و گفت« :خب بابا ،اآلن وقت این حرفا نیست».
 باده ولی چرا اآلن کسی اینجا نیست؟ خب دب میان .دوستمم حتی دب میاد .منم کلید اینجا رو دارم چون گاهی تنها میاامروزا اینجا تمرین میکنم.
 باده! حاال بگو باید چی کار کنیم.دستش را روی تکیهگاه صندلی گذادت و گفت« :تو باید بمیری».
زدم زیر خنده و با قهقهه گفتم« :تو میخوای منو بکشی؟»
با حالتی ادّی گفت« :منظورم اینه باید وانمود کنیم تو مردی».
از اایم بلند ددم و با تعجب و تشر گفتم« :یعنی چی؟ وانمود کنیم؟ کشکه مگه؟»
دستانش را در ایب دلوار ورزدیاش فرو برد و با ل نی مصمم گفت« :نه کشاک نیسات .مان
فکر همه ااش رو کردم و همهچی هم آمادست .باید وانمود کنیم تو خودکشای کاردی و بعاد
هم برات مراسم کفنودفن بگیریم تا همه باوردون بشه».
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 تو دیوانهای به خدا .چرا چرت میگی! کسخ دده پسره. تو که بیادب نبودی .نه کسخ نشدم ،الزمه.رفتم الوتر و روبهرویش ایستادم .در چشمانش خیره ددم و گفتم« :تو کی هساتی یاورام؟
واقعاً اآلن میفهمم اصالً نمیدناسمت .واقعاً عجیبی .عجیبتر از اون آدمی که امروز باا یاه
اسل هی عجیبوغریب زد اون یارو سمیعی رو ترکوند .اصالً چرا یارو رو کشتی؟»
دستانش را از ایبش خار کرد ،از من رو برگرداند و گفت« :یه ااکش کمتر؛ سمیعی کیه! تاو
هیچی نمیدونی .پس بیخود حرش ن ن .قرار دد باه مان اعتمااد کنای تاا وقتای کاه امنیتات
تضمین بشه».
 خب گیریم من اعتماد کردم! چهاوری آخه؟ مگه الکیه؟ نیاز به گواهی پ داک هسات.پ دک قانونی هست .ه ارتا دنگ و فنگ دیگه داره .کشکه مگه!
دوباره رویش را به سمت من کرد و گفت« :باز گفت کشکه مگه؛ آخه بارادر مان ،کای مان
حرش الکی زدم یا کار الکی کردم؟ وقتی یه چی ی میگم ،یعنای تماام ااوانبش رو بررسای
کردم و ددنیه که دارم میگم .تو به بقیش کار ندادته باش .حاال هم همراه من بیاا و لطفااً
هر چی ی دیدی تعجب نکن و نتر ».
 تعجب؟ تر ؟ بعد از اتفاقاتی که امروز برام افتاده اگه تو تبدی به زامبی هام بشای ناهمیترسم و نه تعجب میکنم.
 هههه بیا همرام.یورام الوتر حرکت کرد و من هم پشت سرش میرفتم .به یک درب چوبی قدیمی رسیدیم کاه
مانند درب یک انباری بود .دستگیره را چرخاند و درب را با بدنش ه داد تا باز دود .وارد داد
و من هم پشت سرش وارد ددم .تقریباً یاک انبااری دوازده متاری باود کاه در آن یاکمشات
خرتوپرت از دیشههای قدیمی که در آن تردی و سرکه میریختند یافات مایداد تاا متاه و
اعبهاب ار .بوی نم و رطوبت هم برایم لذتبخش بود .من از بوی بن ین و نفتالین و نم و رطوبت
و امثال اینها خیلی خودم میآید .یک می که کامالً مشخص بود یک انسان روی آن قرار دارد
که پارچهای سفید روی آن کشیده دده مرا در اایم میخکوب کرد .ذهنم به ه ار اا رفات کاه
این انازه متعلق به چه کسی است؛ ولی تنها حدسی که نمیزدم اتفا افتاد .وقتی یورام پارچه
را از الوی صورت انازه گرفت موهای بدنم سی دد .من آنجا دراز کشیده بودم .کامالً داوکه
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ددم که یورام سریعاً سعی کرد مرا ریکاوری کند و گفت« :نتر باباا ،ایان فقا یاه عروساکِ
ساختگیه که دبیه تو ساخته دده ».درواقع با این حرش مرا از خیلی فکرها رها کرد؛ زیرا دااید
این اغرا بادد ولی در یکصدم ثانیه صدها فکر از ذهنم گذدت؛ از اینکه نکناد مارده بادام و
اینیک سیر معنوی بعد از مرگ است تا اینکه نکند در اثر اصابت سرم به دیشهی اتومبیا باه
کما رفتهام و این تجربیات ذهنی من در حالت کما است یا اینکه تمام این اتفاقات خواب اسات.
درهرصورت ،فکرها را رها کردم و یک سیلی به خود زدم که حاداق اگار خاواب هساتم بیادار
دوم ،ولی آیا واقعاً اگر انسان در خواب با اختیاار بتواناد باه خاود سایلی ب ناد از خاواب بیادار
میدود؟ این سؤالی است که هنوز هم اوابش را نمیدانم .یورام گفت« :چیکار میکنی دادا! رد
دادیا!»
آب دهانم که خشک دده بود را به سختی قورت دادم و با بهت گفتم« :ایناو چطاوری درسات
کردی؟»
 حاال به ایناش کاری ندادته باش .بیا ببین چقدر باحاله حتی وزنشم با تو یکیه .هههه. من دارم سکته میکنم تو میگی باحاله بعد میخندی؟ برو بابا روانی.از انباری خار ددم و در سالن اصلی یک نفس عمیق کشیدم .دقیقاً این حسی بود که یکباار
پس از آزادی از بازدادت و نجات از بازدادتگاهی که باوی تعفان و فاضاالب مایداد در ساالن
اصلی دادگاه تجربه کرده بودم .واقعاً تا وقتیکاه م باو نشاوی قادر آزادی را نمایدانای .در
حبس حتی نفس کشیدن بوی مرگ میدهد .امیدوارم روزی برسد که هیچ بیگناهی در زندان
نبادد! یورام از پشت ،دست روی دانهام گذادت و از این کارش کمی ترسیدم؛ چون آنقادر در
فکر فرو رفته بودم که حضورش در پشات سارم را حاس نکاردم .گفات« :خاب بایاد یاه ناماه
بنویسی»
رو به او کردم و با تعجب گفتم« :چه نامهای؟»
 نامه به من که درواقع وصیتنامهی توعه .با این مضمون که مان فقا حاق دارم موقاعدستنت و بقیه مراسمها باالی سرت و کنارت بادم و هیچکس دیگه ای حق این کارهاا
رو نداره .حتی برای بوسیدنت یا خداحافظی.
با تردید پرسیدم« :تو واقعاً میخوای ما این کارو انجام بدیم؟ اصالً چه ل ومی داره؟ اصالً مناو
میخوای در مقاب چه خطری ایمن کنی؟»
17

کافور

گریز

 همین امروز ن دیک بود یه هیوال بدزدتت. بدزده؟ خب منم دارم میپرسم چه کسانی و برای چی میخوان به من آسایب با نن یاامن رو بکشن؟
از کنارم گذدت و با صدای بلند گفت« :کسی نمیخواد تو رو بکشه».
 پس چی؟در حالی که یک بطری آب در دستش بود گفت« :اونا میخوان بدزدنت».
رفتم الو و گفتم« :بدزدن؟ مگه من چی دارم که بخوان منو بدزدن؟»
بطری آب را باز کرد و در حالی که روی سرش آب میریخات گفات« :تاو یاه هکاری ،تاو یاه
نابغهای ،هوش داری .نبوغ داری .اونا نیاز به همینا دارن».
حوله اش را گرفتم و به دستش دادم و گفتم« :کی هستن؟ از من چی میخوان دقیقاً؟ منظاورم
اینه من چهکاری میتونم برادون بکنم».
در حالی که دادت سر و صورتش را با حوله خشک میکرد گفت« :نپر ».
 میپرسم. نپر .با عصبانیت فریاد زدم« :باده .ا...ه .تف به همهی این اتفاقات .تف به تو .تف به من .تاف باه
علم و دانش من.
حولهاش را روی تکیهگاه صندلی گذادت .روی صندلی نشست و گفت« :عصبانی نباش».
با سرعت رفتم روی یکی از صندلیها نشستم و گفتم« :چه نیازی به این کاراسات؟ چارا پایش
پلیس نمیریم؟»
دستش را زیر چانهاش گذادت و با چشمانی خمار و حالتی بیخیال گفت« :توی دکایتت چای
میخوای بنویسی؟ یه هیوالی انساننما اومد منو بدزده ،رفیقم زد ترکوندش؟ اونام میگان خاب
بفرمایید هت هفت ستارهی تیمارستان .کجای اتفاقاتی که امروز برات افتاد بوی طبیعی باودن
میده که دنبال ح وفص قانونی هستی تو ح این مشک ؟ بعدم اینکه هکارا از کای تاا حااال
قانونمند ددن؟»
18
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اخم کردم و گفتم« :من یه کالهسفیدم و هیچوقت کار غیرقانونی نکردم».
-

هک اکانت اینستاگرام المیرا هم که اوکی بود کالً!
اون قضیه فر میکرد.
هیچ فرقی نمیکرد .باالخره ورود به حریم دخصی یه آدم بدون ااازش بود.
اون دوستدخترم بود.
زنت که نبود .تازه اگه زنت هم بود ااازهی این کار رو ندادتی .بارای امت اان کاردنش
میتونستی راههای بهتری رو انتخاب کنی .تازه رابطاهای کاه تاوش داک باداه بهتاره
نباده .بهعالوه اینکه خوبه اینم بگم که اونم اگه دوستت دادت واقعاً پیشات مایموناد.
حتی بعد از فهمیدن این کارت میتونست ببخشتت.

با گالیه گفتم« :اآلن ب ث ما چه ربطی به المیرا داره .چرا میری رو اعصابم».
-

راست میگی .ببخشید .بیخیال .حاال دارم بهت مایگم نمایداه از اون راه دنباال حا
مشک بود.
اینا که انقد قدرت دارن چطوری لنگ منن؟ خب برن با پول یه هکر خیلی قولتر از من
استخدام کنن.
اونا پول ندارن.
اینهمه قدرت بدون پول؟
اگه قدرتی دادتن دنبال تو نبودن.
پس ...

میان حرفم پرید و با سرعت گفت« :درواقع توی دنیای ما قدرتی ندارن و باید از افرادی کاه
توی دنیای ما قدرت دارن برای پیشبرد اهدافشون استفاده کنن و از بددانسی ،تو بهتارین
گ ینه برای اینکار هساتی؛ چاون سامت سیاسایون کاه طبیعتااً نمایتاونن بارن؛ خیلای
البتواه میکنه و سمت خیلی از هکرها هم به دالی متعددی نمیتونن برن چون دااید
قابلیتهای تو رو ندارن که منظورم صرفاً هک نیست؛ چون تو توی خیلای از مساائ دیگاه
دانش باالیی داری؛ بهعالوه اصالً مهم نیست که چرا تو انتخاب ددی مهم اینه اآلن تو تاوی
خطری».
 اینا کی هستن خب؟ تو اصالً این قضایا رو از کجا میدونی؟ نپر .19
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 باده باده باده لعنت به همه چی. حاال نامه رو بنویس بده تا من برم همهچی رو اوکی کنم.بدون اینکه حرفی ب نم روی می نشستم و از یورام قلم و کاغذ خواستم .یک کاغذ سایاه و یاک
خودکار سفید به من داد .برایم عجیب بود که چرا باید در یک کاغذ سیاه با یک خودکار سافید
وصیتنامهی چندخطیِ نامهوارم را بنویسم؛ ولی نپرسیدم که نگوید «نپر » حتماً علتی دارد و
یا داید اصالً بیدلی و اتفاقی بوده و یا نه او امروزِ مرا میدید! خالصاه از ایانهاا گذداته مان
اسکن اص نامه با دست خ خودم را قب از دروع همین فص برایتان قارار دادم؛ چاون تنهاا
یادگاری از آن روزها است که آنهم بعدها به دساتم رساید و باا ااانودلام ایان روزهاا از آن
مراقبت میکنم .نامه را به یورام دادم و او رفت .دب آنجا ماندم و یورام هم پیشم باود .ن دیاک
صبح با عمهام تما گرفت و خبر مرگ من در اثر خودکشی را به او داد و خاب طباق معماول
همهچی پیش رفت .یورام همان موقع که رفته بود ،آن عروسک لعنتی را هم همراه خودش برد
و به گفتهی خودش تا دب همهچی را آماده کرده بود .آن موقع با خودم فکر میکردم چطور و
با چه امکانات و اصالً چه ارئتی اینکار را کرد؛ ولی طبق دناختی که از یورام داداتم او کاامالً
حسابدده و دقیق عم میکند؛ حتماً این بار هم همینطور بود .صبح کاه داد یاورام اصارار
دادت که من در آن بادگاه زیرزمینی بمانم تا همهی کارها تماام داود ولای مان تاواهی باه
حرفش نکردم و روی حضورم در مراسم با لبا و ظاهری مبدل پافشاری کردم .با تمام ریسکی
که دادت اینکار را کردیم و من در تشییعانازهی خودم دارکت کاردم .دوساتان و اقاوامی را
میدیدم که برایم ادک میری ند و ناله میکنند .همانهاایی کاه وقتای زناده باودم و غار در
مشکالتم ،نمایگفتناد اصاالً خارت باه چناد! بگاذریم .از مساائ قبلای اطالعای نادارم ولای
ص نهسازیِ مراسم خاکسپاری بسیار خوب طراحی دده باود .وقتای کاامالً مراسام باه اتماام
رسید و حضار برای خواندن فات ه دور قبرم امع دده بودند من م را ترک کردم و به آینده
میاندیشیدم که یورام دیگر برایم چه برنامهای دارد .کامالً از دنیای مادی منقطع داده باودم و
تنها عنصری که از دنیای فی یکی حس میکردم بوی تند کافور بود .گویا خودم هم بااور کارده
بودم که مردهام!
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در بخش جنوبی کارگاه متروکه یا بهتر است بگویم آن سالن ورزشیِ زیرزمینی نشستته بتودو و
سیگار میکشیدو و به ادامه و انتهای این ماجرای سرتاسر ابهاو فکر میکردو و هنوز هتم شت
داشتم که اینکار ما درست بود یا نه که صدای کشیده شدن پاشتنهی درب چتوبی روی ستح
بتنی کارگاه ،رشتهی افکارو را از هم گسیخت و حسی مانند وقتتیکته روی تختتهستیاه نتانن
کشیده شود به من منتقل کرد و یتوراو وارد شتد و گ:تت «نتامو کتن ایتن لننتتی رو بتاو»
بیتوجه به او باحالتی قهرآمیز به کارو ادامه دادو و ادامه داد «همهچیز اوکیته از درِ پشتتی بتا
ماشین من میریم .کوچه پشتی بنبست نیست و میتونیم از همونجا بدون جلبتوجه بریم».
سیگارو را زیر پایم اندانتم و با بیت:اوتی پرسیدو «کجا؟»
یوراو چشمی در حدقه چرناند و گ:ت «نپرس .در ضمن ،اون سیگار رو هم اونجا ننتداز .اینجتا
کسی سیگار نمیکشه .زشته!»
بیت:اوتتر از دفنات قبل از جایم بلند شدو و از راهروی تنگ پشتی که بته یت درب کوچت
نتم میشد عبور کردو .درب را باز کردو و از کارگاه نارج شدو .اتومبیل یتوراو تقریبتا بیستت
متر آنطرفتر پارک شده بتود؛ بته ستمت اتومبیتل قتدو برداشتتم و بته آن رستیدو؛ سترو را
برگرداندو تا شرایط را واکاوی کنم که دیدو یوراو نارج شد و درحالیکه فیلتتر ستیگار متن در
دستش بود ،با سرعت به اتومبیل نزدی میشد .ریموت را زد و گ:ت «بشین بریم» درب عقب
ماشین را باز کتردو و روی صتندلی عقتب دراز کشتیدو؛ زیترا آنقتدر آن دو روز فکتر کتردو و
نخوابیدو که دیگر بدنم داشت تحلیل میرفت! یوراو فیلتر سیگار را بته گوشتهی نیابتان پترت
کرد ،سوار شد و ادامه داد «بخواب ،بهتره استراحت کنی چون بینوابی کشیدی ،بشریت بهت
نیاز داره .هههه» اصال از شونی او نندهاو نگرفت و برعکس بیشتر حرصم از این شونیهتایش
درمیآمد .نمیدانم؛ یا نمیفهمید این کار باعث آزار من میشود و یا سنی داشتت ایتنگونته
مرا از این حال دربیاورد و شاید هم هر دو! درهرصورت من هیچ نوشم نمیآمد در آن حال کته
داشتم از کالفگی و ابهاو و فشار روانی و هر کوفت دیگری رنج میکشیدو ،کسی با من شتونی
کند .چشمهایم آراوآراو سنگین شد و اصال یادو نمیآید کی به نواب رفتم و حتی ی لحظه از
مسیری که طی شد را به یاد ندارو .درواقع ندیدو که به یاد داشته باشم؛ فقط چند بار میان راه
از نواب پریدو و دوباره بدون کوچ ترین کنش یا واکنشی به نواب رفتم تتا اینکته ستنگینی
دستان قدرتمند یوراو را روی شانههایم حس کردو که میگ:ت «پاشتو دادا ،رستیدیم ».کمتی
طول کشید تا هوشیار شوو .چشمانم میسونت و هنوز نیاز داشتم که بخوابم؛ ولتی مجبتور بته
22
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بلند شدن بودو .با کف دستانم چشمانم را مالیدو و به هر ترتیبی بود تن کوفتهاو را بلند کردو،
پیچوتابی به بدنم دادو ،نمیازهای کشیدو و اطراف را واکاوی کردو .یوراو لبخنتدی زد و گ:تت
«نوب نوابیدی؟» درحالیکه داشتم دهاندره میکردو به نشانهی بله سر تکتان دادو و شتاید
یوراو فکر کرد با او قهر هستم؛ ولی علتت ایتن کتارو فقتط گلتودردی بتود کته داشتت نبتر از
سرمانوردگی میداد و باعث میشد حال حرف زدن نداشته باشم .یوراو از ماشین پیتاده شتد و
با اشاره به من فهماند که باید پیاده شوو .کالهم را از جیب بغتل کاپشتنم بیترون آوردو ،سترو
کردو و از ماشین پیاده شدو .با اصابت هوای بیرون به پوستم که در اثر نواب عرق کترده بتود،
سرمای شدیدی را احساس کردو و به نود لرزیدو .دیگر محمئن بودو که سرمانوردگی حتمی
است .وسط ی محله بودیم که تنداد زیادی آپارتمان اطرافمان را احاطه کرده بود .یوراو جلوتر
افتاد و با کسی که از آن فاصله نمیتوانستم تشخیص دهتم کیستت ،دستت داد و نتو وبتش
کرد؛ من هم از سرمای آذرماه چشمانم نیس و آب بینیاو جاری شده بود .هیچ وسیلهای برای
نالصی از این مشکل نداشتم و با لبهی آستین چپم جلوی آبریز بینی را گرفتم و با آستتین
راستم اش چشمانم را پاک کردو .بیشتر از اینکه کنجکاو باشم کجا هستم ،کنجکاو بودو ایتن
شخص کیست که یوراو دارد با او حرف میزند و اصال چه میگویند؛ که یوراو برگشتت و رو بته
من کرد و گ:ت «به ್ ಜಾಸ್ಮಿನುಮمیسپارمت ».تا نواستم بپرسم ್ ಜಾಸ್ಮಿನುಮچته کستی استت،
صدای آشنایی را پشت سرو شنیدو! باورو نمیشد ،حتی نمیتوانستم سر برگرداندو که نکند او
نباشد و اشتباه کرده باشم .ترجی دادو دور شدن ماشین یوراو را تماشا کنم تا اگتر ایتن ات:تاق
ی رؤیا استت ،کمتی بیشتتر در نلستهی مننتوی آن رترق باشتم؛ ماشتین کته دور شتد ،رو
برگرداندو ،نود بود .نیره نگاهش کردو و لبخندزنان به من نگاه میکرد و بتا ننتده گ:تت
«چی شده داشی؟» بند دست مشت کردها را جلو آورد و من هنوز متنجب از دیدن او بتودو
که بند از چند ثانیه به نود آمدو و مشتم را به مشتتش زدو ಜಾಸ್ಮಿನುಮ್ .یکتی از بهتترین ر
کنهای ایران است که اگر اآلن نامش را بتدون کدگتراری بترای شتما اینجتا بنویستم ،طبینتتا
همهی شما او را نواهید شنانت و فقط به دلیل اینکه محمئن نیستم راضی هستت یتا نته کته
نامش برده شود ،مجبورو با عبارت ್ ಜಾಸ್ಮಿನುಮاز او یاد کنم؛ چون اگر این رو را هم انتختاب
نمیکردو ،باید بهکل او را از این داستان واقنی حرف میکردو که ممکن نبتود؛ زیترا اگتر متن
امروز با هر مکافاتی که وجود دارد ،دارو برایتان مینویسم ی دلیلش او است .بهواقتع هیجتان
من از دیدار او به ناطر شهرت یا محبوبیتش نبود؛ بلکه با دیتدن او نمونتهی بتارز یت انستان
فروتن ،نالق و پویا برایم در ذهنم تداعی میشد .من با افراد مشهور و موفق زیتادی بته دلیتل
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شغلم در ارتباط بودو اما او چیز دیگری بود .کسی که حرف و عملش یکی بود و میشتد نیلتی
چیزها را از او یاد گرفت .بگرریم؛ حرف ،حرف استت و بایتد برایتتان قاتایا را تنریتف کتنم تتا
ب:همید منظورو دقیقا از این حرفها چیست .این موضوع را یوراو هتم نتوب فهمیتده بتود؛ در
همین گیرودار و در عرض چند ثانیه این دو موضوع سرینا از ذهنم عبور کرد؛ اول اینکته اصتال
یوراو از کجا میدانست من و ್ ಜಾಸ್ಮಿನುಮباهم در ارتباط هستتیم و نکتتهی بنتد ،اینکته اصتال
یوراو چه چیزی به او گ:ت؛ و اینجا بود که برای بار هزارو در زنتدگیاو از کارهتای بتیستروته
یوراو ک:ری شدو؛ زیرا من اگر ده برابر این ات:اقات هم برایم حادث میشد راضی نبودو به سراغ
್ ಜಾಸ್ಮಿನುಮبروو؛ چون نواستهی زیادی است و ما آنچنان دوستان صمیمی نیستیم کته بترای
حل مشکلم بخواهم از او کم بگیرو و شاید در بین تماو افراد ಜಾಸ್ಮಿನುಮ್ ،آنرین گزینه بترای
کم نواستن بود؛ نه اینکه اعتمادی نباشد ،بلکه این ازنظتر متن بتیحیتایی محلتق بتود .امتا
درهرصورت یوراو مرا در بدترین موقنیت؛ در عملی انجاوشتده قترار داد .بترویم ستراغ ادامتهی
ماجرا .نمیدانستم که باید چهکاری انجاو دهم .پس از دستت دادن نتاخ نودمتان بتا مشتت،
همدیگر را با استیلی هیپهاپی در آرو گرفتیم و زبانم بند آمده بتود و ್ ಜಾಸ್ಮಿನುಮبتا تنجتب
پرسید «نوبی داشی؟» دیگر کامل به نود آمدو و جتواب دادو «آره دادا  ،نیلتی مخلصتم،
شما نوبی؟»
್ ಜಾಸ್ಮಿನುಮلبخندی زد و گ:تت «چتاکرو» نواستتم حترف بتزنم کته ادامته داد «االن نیلتی
نستهای و از چشمات منلومه که نیلی نوابت میآد و روز ستختی داشتتی؛ نتیجتتا بهتتره اول
بریم نونه ی من استراحت کنی و یه چیزی بخوری و بند م:صل حرف میزنیم ».نمتیدانستتم
چه باید بگویم و چهکاری باید انجاو دهم .واقنا شرمنده شده بودو و راهی هم درواقتع نداشتتم
برای برگشت یا هر تصمیم دیگری ،وضنیت من طبینی نبود و نمیشد ریس کنم و نود را به
نحر بیندازو .بدون اینکه حتی نودو ب:همم گ:تم «باشه!» سوار اتتومبیلش شتدیم و چشتمم
نانودآگاه به ساعت ماشین افتاد 32 .دقیقتهی بامتداد بتود .اتومبیتل بته حرکتت در آمتد و در
سکوت محلق ی مسیر را میرفتیم و از چند نیابان و کوچه گرشتیم تا اینکه در ی کوچهی
نسبتا تاری و نلوت ،صدای تی آف ماشینی دیگر و صدای ترمز اتومبیل نودمتان حواستم را
که از پنجرهی ماشین سرگرو دیدن شهر بودو به شیشتهی جلتو منحتوف کترد .یت اتومبیتل
راهمتتان را بستتته بتتود؛ حتتتی نگراشتتتم ್ ಜಾಸ್ಮಿನುಮفکتتر کنتتد و داد زدو « دا دور بتتزن»
್ ಜಾಸ್ಮಿನುಮمبهوت نگاهم میکرد که پس از ی سکوت نیم ثانیتهای درنواستتم را بتا گ:تتن
«دادا لح:ا دور بتزن ،همتین االن ،زود!» تکترار کتردو ಜಾಸ್ಮಿನುಮ್ .کته متنجتب بتود ستریع
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حواسش را منحوف به رانندگی کرد و با سرعتی باورنکردنی دور زد .در همان گیترودار و در اوج
استرس که آدرنالین نونم داشت از رگهایم بیرون میزد ،در دلم برای دستفرمتان نتوبش از
ندا تشکر کردو! ادامه دادو «اصال نگه ندار .تا جایی که میتونی برو و نپرس لح:تا علتتش رو».
نگاهی به پشت سرمان اندانتم و دیدو که ماشین دنبالمان است .از توطئه بودن حادثه محمئن
شدو و در لحظه تصتمیم گترفتم .نمتیتوانستتم بگترارو جتان ್ ಜಾಸ್ಮಿನುಮبته نحتر بی:تتد؛ او
حرفهایی میزد که طبینتا پرسشهایی در مورد شرایط موجود بود که من هنوز هم نمیدانم
جزییات کلمات چه بودند .رو به او با سرعت این عبارات را بیتان کتردو «دادا شترمندتم بته
موال ،اصال قصد نداشتم برای تو مشکلی ایجاد بشه و نمیدونم یوراو دقیقا بهت چی گ:ته و اگه
به من بود ،اصال راضی نبودو تو رو درگیر مشکالت نودمون کنیم؛ ولتی منتو حتالل کتن اگته
همدیگه رو دوباره ندیدیم .هر کاری کردو و هر بالیی سرو اومد تو ترمتز نکتن و راه نتودت رو
برو و از فردا هم زندگی عادی نودتو ادامه بده؛ انگار امشب هیچ ات:اقی نی:تاده ».این حترفهتا
را آنقدر سریع بیان کردو که حتی محمئن نیستم متوجه شده باشد .البته به گو هیپهتاپی
او اعتماد کردو که اینطور سخن گ:تم .ی یا علی گ:تم و درحتالیکته ماشتین بتا سترعت در
حال حرکت بود ،نود را از اتومبیل به بیرون پرت کردو .لباسهایم پاره شده بود و سر و صورت
و دست و زانوهایم هم زنمی شد ولی در کمال حیرت کوچ ترین اثری از درد یتا کستالت در
من نبود .صدای افتادن ی شی فلزی روی زمین توجهم را جلب کرد .نتوب کته دقتت کتردو
متوجه شدو ،ی اسلحه جلوی من افتاده است ،همانجا گ:تم این هم یکتی دیگتر از کارهتای
احمقانهی یوراو است؛ واقنا آدو در کارهای این بشر میماند! اسلحه را برداشتم ،طرز است:اده از
آن را زیاد بلد نبودو؛ ولی چند بار در بنای آموز های ویدئویی در اینترنتت دیتده بتودو کته
چگونه پیستول نیمه نودکار مسل میشود .لوله کشویی را به سمت نودو کشیدو و با نگتاهی
به اتومبیل ್ ಜಾಸ್ಮಿನುಮکه علیررم درنواست من ترمز کرده بتود و از آینته داشتت مترا نگتاه
میکرد به نشانهی اینکه سالمت هستم دست تکان دادو و سریع سرو را برگرداندو تتا وضتنیتم
نسبت به تنقیب کنندگان را بیابم که باز هم صحنه ای عجیب دیدو که هر بار مرا متنجبتر از
قبل میکرد؛ آن ماشین با سرعتی بسیار اندک در حال حرکت بود! منظورو این است کته انگتار
ماشین و سرنشینانش با هم رفته بودند روی حالت اسلوموشن! به میزانی سرعتشان کنتد شتده
بود که میتوانستم بروو و بدون کوچ ترین آسیبی ،وارد اتومبیلشان بشوو و همه را از پای در
بیاورو؛ ولی فنال توجهی به آنها نکردو .دوباره حواسم را به ್ ಜಾಸ್ಮಿನುಮمنحتوف کتردو .شتاید
هنوز منتظر بود که بروو و سوار ماشینش شوو؛ چون او هم متوجه این حالت شتده بتود ،شتاید
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هم از تنجب سرجایش نشکش زده بود .درهرحال چارهای نداشتم کته او را مجبتور بته رفتتن
کنم ،اسلحه را به سمت ماشینش نشانه گرفتم و فریاد زدو برو و اال شلی متیکتنم! حترفم را
زیاد جدی نگرفت؛ ولی حس میکنم وقتی دید حالم نوب است پتایش را روی گتاز گراشتت و
دور شد .بی منحلی برگشتم و به سمت ماشین مهاجم رفتم که دیگر کتامال ثابتت شتده بتود و
نمیشد فهمید واقنا ایستاده است یا این هم طلسمی دیگر است .ی لحظه شکی در دلم ریشته
دواند و از حرکت باز ایستادو .با نود فکر کردو که وقتی تهاجمی صورت نمیگیرد ،لزومتی بته
کشمکش و درگیری نیست؛ چون هیچ مشخص نیست که دو ثانیه بند قرار است چه ات:اقی رخ
دهد و موضوع مهمتر این بود که من اصال نمیدانستم آنها دوست هستند یا دشمن و یا اصتال
چه برنامه ای دارند؛ برای همین فرار را به قرار ترجی دادو؛ چون حس میکتردو قتدرت آنتالیز
درست شرایط را ندارو و بهترین کار گریز از این مهلکه است .ی دور سیصدوشصت درجته در
محیط زدو .تقریبا همهجا تاری بود و نمیشد دقیق محیط را واکاوی کرد .چشمم به ی تیتر
چراغ برق که نوری زرد رنگ از نود پخش میکرد نورد و امتتداد تتا کتف زمتین را دنبتال
کردو که ی کوچهی تنگ ،نظرو را جلب کرد .به حتس ششتمم اعتمتاد کتردو و بته ستویش
دویدو .در همان حال که میدویدو ندا ندا میکردو که بن بست نباشتد .وارد کوچته شتدو و
ی فاصلهی حدودا سی متری را پیمودو تا به ی کوچهی عریض تر رستیدو .آنقتدر سترعتم
زیاد شده بود که اگر با ی دوچرنه مسابقه میدادو میتوانستم از آن پیشتی بگیترو! کوچتهی
عریض را هم پشت سر گراشتم و ات:اقی ،چند کوچه و پس کوچه را پیمودو تا به نیابان اصلی
رسیدو .در نیابان اصلی به سمت چپ رفتم و سنگینی دستم ،مرا متوجه این موضوع کترد کته
اسلحهاو را مخ:ی نکردهاو؛ اسلحه را در جیب کاپشنم گراشتم ،دست بردو تا تل:تن همتراهم را
در بیاورو که هرچه گشتم آن را نیافتم .دو فرضیه وجود داشت که هنتوز هتم نمتیدانتم کتداو
درست است یکی اینکه در آن پر از ماشین مانند اسلحه از لباسم بیرون افتاد یا این هم کتار
یوراو احمق است! در دلم میگ:تم ناک بر سرت یوراو ،با ایتن نقشتههتای مستخره و کارهتای
مسخرهترت .باید با یوراو تماس میگرفتم؛ تا بیاید و این گنتدی کته زده را جمتع کنتد؛ بترای
همین مجبور بودو مانند زورگیرها دنبال سوژه باشم .حدود پنجاه متر قتدو برداشتتم تتا اینکته
ی جوان بیستوچند ساله (اینطور به نظر میرسید) را دیدو کته قتدی بلنتد و هیکلتی الرتر
داشت .از سوپر مارکت بیرون آمد و ی نخ سیگار از پاکتی که تازه باز کرده بتود بیترون آورد و
روشن کرد .ی کوچهی نلوت یافتم و بدون اینکه او ب:همد وارد کوچه شدو و از دانل کوچته
به سمت نیابان اصلی دویدو و قبل از نروجم از کوچه نود را روی زمین پرت کتردو .طبینتتا
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قیافهی متالشی من با این همه جراحت باید عادی مینمود؛ حتی از ایتن نتودزنی دوبتاره هتم
هیچ دردی احساس نکردو .طوری افتادو که بخشی از بدن من در جوی آب باشتد .بتوی تن:تن
آن جوی کثیف را هم حس نمیکردو و انگار دنیا برایم بهشت شده بود یا ضد ضربه شده بتودو.
در هر صورت به دروغ آراو ناله میکردو و به نود میپیچیدو؛ طوری که فقتط آن پستر کته در
حال سیگار کشیدن بود نظر به من جلب شود و همینطور هم شد .با سرعتی میان راه رفتن
طبینی و دویدن ،نود را به من رساند؛ تقریبا مثل کسانی که در مسابقهی پیتادهروی شترکت
میکنند .باالی سرو آمد و گ:ت «چی شده رفیق؟» با چاالکی بلند شدو و یقتها را گترفتم و
مانند گرگی گرسنه بردمش در کوچه و گوشهی دیوار چسباندمش؛ شوکه شده بود و تا نواست
دهان باز کند سرینا اسلحهاو را بیرون آوردو و به سمتش گرفتم .اعتراف میکنم که قلتبم تنتد
میزد و میترسیدو هرلحظه از روی اجبار ،ترس یا اشتباه به سمتش شتلی کتنم! بتا صتدایی
آراو و لحنی نشن گ:تم «گوشیتو بده ».دست چپم روی قلبش قرار داشت و ضربان قلبش را
که تند شده بود از روی کاپشنش احساس میکردو ،هیچ مقاومتی نکرد و تل:ن همتراهش را در
انتیارو گراشت .گ:تم «نپرس چرا ،ولی حاللم کن .مجبورو!» درحالیکه اسلحهاو را به سویش
گرفته بودو ،با سرعت به عقب قدو برمیداشتم و بیشتر در عمق کوچه میرفتم؛ وقتی محمتئن
شدو که دیگر نمیتواند به دنبال کم یتا ردیتابی متن بیایتد رو برگردانتدو و دویتدو .تقریبتا
چیزی در دلم میگ:ت که تصمیمم برای رفتن به دانل کوچه درست است .تتا انتهتای کوچته
دویدو ،به ی کارنانه یا کارگاه یا نمی دانم شاید ی انبار بزرگ رسیدو؛ چته فرقتی متیکنتد
حاال ،از دیوار آن باال رفتم و دانلش پریدو .حتی حوصلهی واکاوی محیط را نداشتم .ذهن بهتم
ریختهاو را جمعوجور کردو و شمارهی یوراو را به ناطر آوردو و با او تماس گرفتم .این موضوع
حدود سه دقیقه طول کشید ،آنهم برای من که حافظهی محاستباتیاو آنقتدر قتوی بتود کته
حتی بین هزاران نط کد میتوانستم ی عدد دوازدهرقمی را به همتراه نحتی کته کتد در آن
قرار داشت را در عرض ده ثانیه به یاد بیاورو .حال در یادآوری یت شتمارهی یتازدهرقمتی کته
همیشه با آن تماس میگرفتم گیر کرده بودو .یکی از عادات من ایتن بتود کته شتمارهی هتیچ
شخصی را در تل:ن همراهم ذنیره نمیکردو و همه را از ح:ظ میگرفتم .نمیدانم ،شتاید ایتن
ی وسواس بود ولی من اینطور راحتتر بودو .تل:ن بوق مینورد و دیگر نزدی بود تماس از
طرف اپراتور طبق موارد از پیش تنیینشده قحع شود که یوراو جواب داد «الو؟»
 کوفت. رضا تویی دادا؟ چی شده!27
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مرض و چی شده احمق ،با این نقشههای مسخرت گند زدی به زندگی من.
درست بگو چی شده.
اینو بینیال باید بیای دنبالم اوضاع بهم ریخته.
یننی چی؟ نب درست بگو این شمارهی کیه؟
نپرس ،وقت ندارو .نوب گو کن یه لوکیشن بترات متیفرستتم از تلگتراو بتا همتین
شماره ،زود نودتو برسون به این اطراف و بند باهاو تماس بگیر پیدات کنم.
من که نمیتونم بیاو.
چرا؟
نب فردا مراسم داریم .نمیگن رفیق فابری مرحوو کدوو گوریه؟
اآلن نیای من واقنا دیگه مرحوو میشم و فکر نکنم با این نقشتهای کته کشتیدی بشته
مراسم مرگ واقنیم رو دیگه بگیرن و مجبوری جنازهی واقنیم رو یواشکی دفن کنتی و
فقط نودت از جایی که مزارو قرار داره نبر داشته باشی!
لوکیشن رو ب:رست ،باهات تماس میگیرو.

-

-

شمارهی یوراو را با حرف  Yذنیره کردو و داده گوشی را نواستم روشن کنم که متوجته شتدو
روشن است .وارد تلگراو شدو و بدون کاری اضافه حرف  Yرا سرچ کردو .نواستتم لوکیشتن را
ارسال کنم که ارور مکانیاب باعث شد دوباره وارد تنظیمات بشوو و مکانیتاب را روشتن کتنم.
دوباره وارد تلگراو شدو .لوکیشن را انتخاب کردو و برای یوراو فرستادو کته پیتاو ارستال نشتد.
گویا این شماره ریپورت شده بود! حالم داشت بهم مینورد از شرایط و آنقدر ک:ری بودو کته
مینواستم اسلحه را بردارو و ی تیر در مغزو که دیگر داشت درد میگرفت نالی کنم! سرینا
دوباره با یوراو تماس گرفتم؛ که این بار قبل از اینکه حتی بوق بخورد جتواب داد؛ تتا نواستتم
لب به سخن بگشایم او شروع کرد «هیس! فقط گو کن ،توی ایتن انبتار کته هستتی ،کستی
نیست پس اصال نترس و توی همین حالتی که ایستادی فقط بچرخ به چپ و مستقیم برو تا ته
انبار ،به یه دیوار دو سه متری میرسی؛ وقتی رسیدی ،کنارت یه سحل زباله میبینی ،بترو روی
اون و از دیوار بپر پایین ،به یه کوچه میرسی .اونجا یه موتور سوار که سرتاپای نتود و کتل
موتور مشکیه میبینی ،هیچی بهش نگو و فقط بپر ترکش ،اون نتود تتورو میبتره بته یته
جای امن .قبل از حرکتت هم بهت بگم که مسیر جلوت تاریکه و از گوشی به عنوان چتراغ قتوه
است:اده کن و وقتی رسیدی به دیوار ،سرت رو به چپ برگردون و تا جایی کته میتتونی گوشتی
رو پرت کن به یه جایی که دورتر بی:ته .دیگه هم با هیچ نحی با من تماس نگیر تا من نتودو
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بهت زنگ بزنم .اون موتور سوار یه گوشی میده بهت که ن:ا هم رو نصتبه؛ بترای ارتبتاط
فقط از اون است:اده کن .مراقب نودت با  .فنال ».برگی دیگر به ص:حات کتاب ابهاماتم اضافه
شد .شاید بپرسید یوراو چحور به موقنیت دقیق من با این جزییات که حتی نتودو هتم تتا آن
لحظه نمیدانستم واقف بود ولی باور کنید یا نکنید هنوز هم نمیدانم! بههترترتیتب وقتت را بتا
شوکه شدن یا فکر کردن تلف نکردو .گ:تههای یوراو یا بهتر است بگویم ،دستوراتش را موبهمتو
اجرا کردو تا به موتتوری رستیدو .کتاله کاستکتی مشتکیرنتگ روی ستر بتود و متن حتتی
نمیتوانستم چهرها را ببینم و یا حتی تشخیص دهم زن است یا مرد! تا بته او نزدیت شتدو
ی کاله کاسکت س:یدرنگ را به طرفم گرفت .سالو کردو ولی جوابی نشتنیدو .همتانطتور از
پشت ح:اظ کاله کاسکتش زل زده بود بته متن؛ درواقتع ایتن حتدس متن استت؛ چتون اصتال
نمیتوانستم چهرها را ببینم .کاله کاسکت را گرفتم و روی سرو گراشتم و سوار موتور شتدو.
بالفاصله با سرعتی باورنکردنی به راه افتاد؛ اگر بخواهم موقنیتت را بهتتر توضتی دهتم ،دقیقتا
ات:اقی که در ماشینم در روز اول با رانندگی یوراو تجربه کردو برایم تکرار شد .اصتال ن:همیتدو
کی به مقصد رسیدیم ،ترمز که کرد ،پشت موتور از جایش بلند شد! بیمنحلی پیاده شتدو و او
دست در کاپشنش کرد و ی تل:ن همراه و ی دستهکلید به من داد و فقط انگشت اشتارها
را برای چند ثانیه بهسوی ی نانهی قدیمی که دربی مشکیرنگ داشتت گرفتت و بتهسترعت
حرکت کرد و دور شد و در آن لحظه در آن شب سرد پاییزی فقط گردوناک و دود بود که بند
از رفتنش محیط را پر کرده بود .نسته و مبهوت و بیحال دور شدن مَرکَبی که مترا بته اینجتا
آورد را نظاره میکردو که دیگر از دید من نارج شد .نگاهی به نانه کردو و به ستمتش رفتتم.
روی هرکداو از کلیدهای دستهکلید که سه کلید در آن قرار داشت عبتاراتی نوشتته شتده بتود.
(ورودی – اتاق – پشتی) حداقل ی کار یوراو را میتوانستم حستابشتده بتدانم؛ چتون واقنتا
دستانم یخزده بود و حوصله نداشتم کلیدها را ت ت تست کنم .به کلیتد درب ورودی مستلط
شدو و درب را باز کردو .فلش گوشی را روشن کردو و سمت نانه یا بهتر است بگتویم عمتارت
گرفتم .حیاطی قدیمی جلوی چشمانم بود با موزایی هایی که به جرأت میشد گ:ت برای سی
سال پیش است و گل و گیاهانی که تقریبا همهشان نش شده بودند .کتف حیتاط هتم ستیاه
شده بود .بهسوی عمارت قدو برداشتم .از ی پلهی ستهتتایی گترد گرشتتم و بته درب ورودی
رسیدو .زیر پایم سنگهای مرمری س:یدرنگ بود .نور گوشی را روی ستوراخ دستتگیرهی درب
چوبی گرفتم و کلید را دانل آن کردو و چرناندو و درب بتاز شتد .وارد ستانتمان شتدو .نتور
گوشی را برای یافتن کلید برق در محیط چرناندو .نزدی ترین کلید دقیقتا کنتارو روی دیتوار
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مجاور سمت چپ قرار داشت .ی کلید دو پل قدیمی که نانودآگاه کلید سمت چپ را فشردو.
دو لوستر زیبای کالسی در اتتاق پتریرایی بتود .نورافشتان دورتتر روشتن شتد .حتال فرصتت
پیداکرده بودو محیط را واکاوی کنم .در اتاق روبهرویم نبری از بهم ریختگی یا حتالتی کته در
حیاط با آن مواجه شدو نبود .همهچیز تمیز و مرتب بود و این ذهن مرا بهسوی این مسئله بترد
که یا همهچیز از قبل برای ورود من حاضر بود یا کسی در اینجتا زنتدگی متیکنتد .نگتاهی بته
ساعت گوشی کردو .ساعت دقیقا  1بامداد را نشان میداد .آراو قدو برداشتم و جلو رفتتم .تتازه
متوجه شدو که ک:شهایم را درنیاوردو .بته عقتب برگشتتم و آنهتا را دانتل نانته در ورودی
درآوردو و گوشهای گراشتم؛ دوباره برگشتم ،مبتلهتای راحتتی کته رنتگ سترمهای آنهتا بته
زیباییشان میافزود نظرو را به نودشتان جلتب کردنتد .روی یکتی از آنهتا نشستتم و بیشتتر
محیط را نظاره کردو .مواردی ناهمگون را در محیط میدیدو کته نبتر از آن متیداد کته ایتن
نانهی نسبتا بزرگ بااینکه قدیمی بود اما تا آن روز از آن است:اده میشد .متواردی ماننتد یت
آی:ون تصویری که روی دیوار روبهرویم بود و یا کولر اسپلیتی که پشتت سترو قترار داشتت یتا
همین مبلهای راحتی که روی یکی از آنها نشسته بودو .بند از کمی ریکاوری ،از جتایم بلنتد
شدو تا گشتوگراری در نانه داشته باشم؛ چون عدو شناسایی محیط میتوانست باعتث شتود
وسواسهای ذهنیاو عود کند .سه اتاق در سمت چپم قرار داشت که درب هر سه آنهتا چتوبی
بود .دیوارها هم با کارردیواریهای قهوهایرنگی با طرحی از کالغهای در حتال پترواز پوشتیده
شده بود؛ به سمت آنها رفتم ابتدا درب سمت چپ را باز کردو .ی اتاق تقریبتا بیستتمتتری
که دانل آن ی کتابخانه کوچ و ی میز و سه صندلی به رنگ قهتوهای قترار داشتت .روی
میز ی بحری مشروب پر و سه لیوان نالی و ی پاکت سیگار دیده میشد .جلو رفتم و پاکتت
سیگار را گرفتم .هنوز باز نشتده بتود .یت پاکتت وینستتون الیتت .همتان ستیگاری کته متن
میکشیدو .اگر آن بحری مشروب آنجا قرار نداشت فکر میکردو یوراو این سیگار را برای من از
قبل آنجا گراشته است! شاید هم اینطور باشد ولی درهرصورت آن بحری مشروب به کتار متن
نمیآمد .از اتاق نارج شتدو و بته اتتاق بغلتی و درب وستحی وارد شتدو .چیتزی بهتتر از ایتن
نمیتوانست مرا هیجانزده کند .ی اتاق بهاندازهی قبلی ولی با محتویاتی مت:اوت! یت رایانته
شخصی ) (PCو ی لپتا و ی تخت و ی میز کار که لتپتتا روی آن قترار داشتت .وارد
اتاق شدو .این اتاق واقنا برای من یا کسی مثل من چینش شده بود ،آن لحظه نمیدانستم .بته
سمت رایانه شخصی رفتم و دکمهی پاور را زدو .هیچ ات:اقی نی:تاد .دکمه پاور پشتت کتیس را
هم چ کردو ،روی  1بود .اتصاالت و کابلها هم برقرار بود؛ بااینکه با پی سی راحتتتتر بتودو
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حوصله نداشتم بیشتر منتظر بمانم .رایانه شخصی را رها کردو و به سمت میزی که انتهای اتاق
بود رفتم .دکمه ی پاور لپتا را زدو .روشن شد و نیالم راحت شد .منتظر نمانتدو تتا وینتدوز
باال بیاید؛ از اتاق نارج شدو و بهسوی اتاق سوو رفتم و وارد آن شدو .هیچچیتزی در آن نبتود؛
فقط ی اتاق بهاندازهی دو اتاق قبلی که کامال نالی بود .به اتاق قبلتی بازگشتتم .وینتدوز بتاال
آمده بود اما با پسورد محافظت میشد .داشتم به ه کردن سیستم یا راهی بهتر بترای حترف
اسم رمز فکر میکردو که پیامکی برایم آمد .گوشی هنوز در دستم بود و دیگر دستتم کتامال از
عرق نیس شده بود .پیام که از ی شمارهی ناشناس بود را بتاز کتردو .در آن نوشتته شتده
بود «سال تولد پدرت ».سال تولد پدرو را در ص:حهی گررواژه وارد کردو و سیستتم بتاز شتد.
نمیتوانم بگویم از این ات:اق تنجب نکردو؛ ول ی واقنتا دیگتر بترایم عتادی شتده بتود و تترجی
میدادو فنال به آن فکر نکنم .پشت میز نشستم و به آیکونهای دسکتا دقت میکتردو .فقتط
شش آیکون روی ص:حهی اصلی بود .مایداکیومنت ،متای کتامپیوتر ،ریستایکلبتین ،مرورگتر
سایبرفاکس ،مرورگر تور و پیاورسان ن:ا ! پیاورسان «ن:ا » پیاورسانی انتصاصی بود کته
فقط من و یوراو به آن دسترسی داشتیم .البته این پیاورسان پروژهای انتصاصی بترای ارزیتابی
ی متد جدید در ارتباطات بود که روی آن کار میکردو و هیچوقت فکر نمیکردو روزی واقنتا
به آن نیاز پیدا کنم .بیشتر ی حرکت نالقانه بود تا اینکه واقنا بخواهم برای مسائل امنیتی از
آن است:اده کنم .آن لپتا کامال به من فهماند که تماو این اتاق برای من آمتاده شتده استت.
وارد پیاورسان ن:ا شدو ولی هیچ پیامی از یوراو در آن نیتافتم .صت:حه را نبستتم .چتتی بتا
نود آراز کرده و شروع به تایپ کردو «واقناوضنیتچرتاست» نتراب بتودن دکمتهی فاصتلهی
ص:حهکلید مهر تأییدی زد بر جملهای که تایپ کرده بودو! میتوانستتم بترای فاصتلهگتراری از
 ALT + 255است:اده کنم ولی اینکار کمی وقتتگیتر و اعصتابنتردکن بتود .بتهجتای آن از
دکمهی نقحه برای فاصلهگراری است:اده کردو و ابتدا جمالت قبلی را پاک کتردو و شتروع بته
تایتتپ کتتردو «واقنا.وضنیت.چرت.استتت.وقتی.حتی.نمیتتتوانم.بتترای.هتتوا.نتتوری.بیتترون
بروو.و.الکی.با.طناب.یوراو.احمق.به.درون.چاهی.سیاه.رفتم.درواقع.او.راه.چاه.را.بلد.بود.اما.راه.و.چاه.
را.نتتتته!.تتتتتازه.ایتتتتن.بخشتتتتی.از.متتتتاجرا.استتتتت.همتتتتهچیتتتتز.درواقتتتتع.چتتتترت.استتتتت.
چرت.مثل.موسیقی.مصرفی.چرت.مثل.انبار.رسانه.های.متنلق.به.نظاو.سلحه.چرت.مثل.نقدهای.آب
کی.چرت.مثل.اداهای.روشن:کرنماها.چرت.مثل.بسیاری.از.سریالهای.تلویزیونی.چرت.مثل.مقتاوم
ت.در.مقابل.آگاهی.چرت.مثل.مد.چرت.مثل.بسیاری.از.فیلمهای.هندی.چرت.مثل.کافه.نشینان.بی
قلم.چرت.مثل.کلیشه.چرت.مثل.تکرار.چرت.مثل.سنتهای.احمقانه.چرت.مثل.نتنهی.دنتران.چ
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رت.مثل.فتواهای.م:تیهای.وهابی.چرت.مثل.موفقیت.ما.در.کارهای.فردی.و.شکستمان.در.کارگرو
هتتتتتی.چتتتتترت.مثتتتتتل.وعتتتتتدههتتتتتای.دروغ.چتتتتترت.مثتتتتتل.مستتتتتئولین.نتتتتتا
کارآمد.چرت.مثتل.ترامتپ.چترت.مثتل.مرکتل.چترت.مثتل.اوبامتا.چترت مثتل.کمتدیهتای.بتی
نم .و.مسخره.و.پوچ.و.بی.ارز .اینستاگرامی.چرت.مثل.پسران.دنترنما.و.دنتران.پسرنما.چترت
مثل.بیدلیل.فحش.دادن.و.چرت.تر.مثل.هر.کسی.که.به.کسی.فحش.ناموسی.میدهد.چرت.مثل.ح
کمهای.بی.منحق.قاضی.های.فاسد.چرت.مثل.ی .کشیش.سو.است:اده.گر.در.دوران.ت:تیش.عقاید.
چرت.مثل.منده.دردهای.مکررو.چرت.مثل.حس.نامیرای.جاه.طلبی.ی مشت.احمق.و.دیوانته.ی.زن
جیری.که.بر.دنیا.حاکم.شده.اند.چرت.مثل.کارهای.فرهنگی.که.ضد.فرهنگی.تلقی.می.شود.و.کارها
ی.ضد.فرهنگی.که.فرهنگی.تلقی.می شود.چرت.مثل.تقلید.کورکورانه ی.بخشی.عظیم.از.فرهنگهای
.رربتتتتتتتتتتتی.ماننتتتتتتتتتتتد.جشتتتتتتتتتتتن.ولنتتتتتتتتتتتتاین(.ستتتتتتتتتتتپندارمرگانم
آرزوست).چرت.مثل.کسانی.که.نسبت.به.همه چیز.منترضند.ولی.حاضر.نیستند.تغییر.را.از.نود.شر
وع.کنند.چرت.مثل.ی .نقش.برجسته.از.وید.روی.کاله.ی .نوجوان.چرت.مثل.نگاه.کسانی.که.حاض
رند.برای.هر.مزنرفی.پول.بپردازند.ولی.ی .دهم.همان.پول.را.برای.نرید.ی .اثر.هنری.ندهند.چتر
ت.مثل.چرت.مثل.زندگی.من.مثل.نقشه.های.یوراو.مثل.قلم.نون.به.نرخ.روز.نورها.مثل.فراری.های
آزادی.نواه.مثل.کسانی.که.نود.قااوت.میکنند.و.از.قااوت.دیگران.گله.مندند.مثل.کسانی.که.فر
ق.انتقاد.و.قااوت.را.درک.نمیکنند.مثل.کسانی.که.با.کینه.زندگی.نود.را.به.آتش.میکشند.مثل.ک
سانی.که.از.شکست.و.بدبختی.و.آوارگی.دیگران.نوشحال.میشوند.مثل.وضع.اقتصادی.فنلی.ایران.
مثل.تحریم هتای.آمریکتایی.مثتل.مهتاجرت.نخبگتان.از.شتهرهای.کوچت .بته.کتالن شتهرها.و.از
کالن شهرها.به.نارج.از.کشور.مثل.بسیاری.از.رمانهای.عاشقانهی.مصرفی.مثل.رمانهایی.که.محتو
ای.جنستتتتتتتتتتتتی.و.اروتیتتتتتتتتتتتت .دارنتتتتتتتتتتتتد.و.نواننتتتتتتتتتتتتدههتتتتتتتتتتتتا
هم.فقط.برای.همین.یت .منظتور.پیگیرشتان.هستتند.و.نویستنده.بتا.زرنگتی( .بخوانیتد.حماقتت)
.برای.جرب.مخاطب( .بخوانید.عواو) .اینگونته.متینویستد.و.متارا.بتی .اطتالع( .بخوانیتد.گتاگول)
.فتتترض.کتتترده.و.متتتیگویتتتد.ایتتتن.آثتتتار.جنبتتته.آستتتیب.شناستتتانه.و.آموزشتتتی.دارد!
.مثتتتتتتل.آهنتتتتتتگهتتتتتتای.شتتتتتتینون.مثتتتتتتل.کستتتتتتانی.کتتتتتته ایستتتتتتم هتتتتتتا.را
می پرستند.و.هر.وقت.چهار.ل:ظ.فرنگی.در.صحبت هایت.باشد.دنباله.روی.تو.میشوند.با.اینکه.فرق.ر
وماتیستتتتتتتتتتتتتتتم.و.سوسیالیستتتتتتتتتتتتتتتم.را.نمتتتتتتتتتتتتتتتیداننتتتتتتتتتتتتتتتد!
.چرت.مثل.فکر.من.نگاه.تو.قااوت.او.اتحاد.ما.دشمنی.شما.نوشحالی.آنها »...اینها محتالبی بتود
که دوست داشتم در وبالگم منتشر کنم و اگر قرار بود تخلیه شوو باید تتا قیامتت متینوشتتم.
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درست است چرت برای نیلی از موارد باال کم است و مثل ی سیلی بهجای قصاخ است؛ امتا
حقیقت این است که آن لحظه من همهچیز را فقط در همین یت واژه نالصته کترده بتودو و
انگار عین چرت بینی روی چشمانم بود! گ:تم دوست داشتم این محالب را در وبالگم منتشتر
کنم ولی نمیتوانستم؛ چون من مرده بودو و تنها راهش این بود که در انتهای متن اشتارهکتنم
این پست قبل از فوت مرحوو نوشتهشتده استت؛ امتا ایتن جلتبتوجته متیکترد و متن ایتن را
نمینواستم .نیلی از کسانی که فقط در فاای مجازی با متن در ارتبتاط بودنتد مستلما حتاال
حاالها از نبر مرگ من محلع نمیشدند؛ زیترا در هتیچیت از صت:حات متن اعتم از تلگتراو و
اینستاگراو و وبالگم هیچ نبری از فوت من منتشرنشده بود و بااینکه ممکتن بتود نیلتیهتا از
راههای دیگر محلع شوند؛ ولی ترجیحم این بود که مستقیم و سریع این نبر پخش نشود و آن
لحظه که به این موضوع فکر میکردو حدس زدو که شتاید ್ ಜಾಸ್ಮಿನುಮهتم از قاتیهی فتوت
سانتگی من محلع نبود و اگر اینطور بود ،یوراو واقنا مرا در وضنیت بدی قرار میداد .اگر بنتد
از ی روز ್ ಜಾಸ್ಮಿನುಮاز قایه آگاه میشد .درهرصورت توفیری نمتیکترد؛ چتون متن دیگتر
پیش ್ ಜಾಸ್ಮಿನುಮنبودو و چالشها بیشتر از این افکار پتیش رویتم بتود کته بایتد حتلوفصتل
میشد .البته در آنلحظه فقط نوابم میآمد .از جایم بلند شدو تتا روی تختت دراز بکشتم کته
پیامکی از همان شمارهی ناشناس برایم آمد «بهتر است برای نواب بته طبقتهی بتاال بتروی».
دفنهی اول که پیام برایم آمده بود فکر کردو شاید دوربینی در محتیط باشتد ولتی ایتن بتار
آنکسی که پیام ارسال میکرد حتی میتوانست ذهن مرا بخواند و این واقنا عجیب بود! زیرا
در مورد راهنمایی یوراو در آن انبار میشد حدس زد که پای تکنولوژی در میان است ولی ایتن
بار ...بازهم فکر نکردو و فقط دستور را اجرا کردو .از اتتاق نتارج شتدو ،هتال را پیمتودو و بته
انتهای آن که ی راهپلهی مارپیچ قرار داشتت رستیدو .از پلتههتا بتاال رفتتم .متن همیشته از
راهپلههای مارپیچ بدو میآمد؛ زیرا کوچ ترین اشتباه مخصوصا برای افراد مسن ممکتن استت
باعث حادثه شود .نمیدانم شهرداریها چحور پلهی بنای از پلهتای عتابر پیتاده را ایتنگونته
میسازند .در طبقهی دوو که بسیار بزرگ هم بود هیچچیزی جتز یت تختت آنهتم دقیقتا در
نقحهی مرکزی آن دیده نمیشد .نه اتاقی ،نه وسیلهای ،هیچچیز! فقط ی کف پارکتت شتدهی
قهوهای که نبر از بازسازی میداد و تندادی پنجره بزرگ قدیمی به شکل ذوزنقه .گ:تم پنجره،
یادو رفت در مورد اتاقهای پایین بگویم چیزی که برایم در منماری طبقهی پتایین عجیتب بته
نظر میرسید ،عدو وجود حتی ی پنجره در آن بود؛ نه در هال و نه در اتتاقهتا! طبقتهی دوو
هم بیشتر شباهت به ی سالن بزرگ ورزشی داشت که هنوز راهاندازی نشتده تتا طبقتهی دوو
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ی نانهی قدیمی! نکته عجیب این طبقه هم این بود که حتی ی ستون در آن یافت نمیشد
و در ی محیط حدودا چهارصد متری این ریرممکن است! البته من تخصصی در عمران ندارو؛
ولی همینقدر میدانم که این ممکن نیست .بینیال فکر کردن به این موضوعات شدو و جلتو
رفتم و روی تخت نشستم .به دنبال کلید برق بودو که آن را نامو کتنم کته چتراغ نتود
نامو شد و فقط دور تخت من بهاندازهی ی متر از چهار طرف با ی نور مالیتم آبتیرنتگ
روشن بود ،هر چه دنبال منبع نور گشتم چیزی پیدا نکردو .ملح:تهی ستبزرنگ را کنتار زدو و
روی تخت دراز کشیدو .در آن نور کم و سکوت محلتق ،تترس مترا فراگرفتت .فتارغ از آن ،زیتر
ملح:ه را چ نکرده بودو و این ترسم را دوچندان میکرد .ایتن عتادت یتا بهتتر استت بگتویم
وسواس ،سالها است با من است که قبل از نواب ی بار با چراغ روشن پتو یتا ملح:ته نتود را
بلند کرده تکانش میدهم و زیر را چ میکنم که نکند ماری ،سوسکی ،حشرهای ،هیوالیی
چیزی زیر رواندازو باشد و بند از نامو کردن چراغ این چ کردن را در تاریکی بتا تابانتدن
نور تل:ن همراهم به دانل پتو تکرار میکنم! یننی احتمال میدهم در همتان چنتد ثانیته هتم
ات:اقی افتاده باشد! من وسواس و فوبیاهای زیادی بته ایتن شتکلهتا داشتتم و دارو و حتمتا در
آینده نواهم داشت! ملح:ه را کنار دادو و آن را با نور گوشی چ کردو .تا نواستتم ستر روی
بالش بگرارو و بخوابم پیامکی دیگر برایم آمد «به طبقهی پایین بترو و در لتپتتا ن:تا را
چ کن .ی پیاو داری ».سرینا نود را به طبقهی پایین رساندو و در راهپله نزدیت بتود کته
زمین بخورو .ن:ا را باز کردو ،پیامی داشتم که طبینتا باید از یوراو میبتود «ستالو کجتایی
\ارسا» این پیاو از سه جهت برایم عجیب بود! اول اینکه یوراو کامال باید متیدانستت متن کجتا
هستم ،دوو اینکه یوراو مرا هیچگاه پارسا صدا نمیکرد و سوو اینکه این پیتاو کیبتورد فارستی
استاندارد ویندوز  8.1تایپ شده بود و یوراو هیچوقت جز از موبایل پیاو نمیداد .مردد بودو که
چهکاری باید بکنم؛ ولی بازهم نخواستم بیفکر واکنشی نشتان دهتم؛ چتون راههتای محتدودی
جلویم بود .تل:ن را گرفتم تا به یوراو زنگ بزنم ولی به یاد حرفش افتادو و چیتزی هتم در دلتم
میگ:ت که اینکار درست نیست .پیاو دادو «من همونجاو»
 کجا؟ ویس ب:رست دلم برای صدات تنگشده داداشی❤ . اآلن نمیتونم ،لیزا نوابه. -آها اوکی ،وایسا اآلن میاو .باید برو توالت.
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کامال محمئن شدو آنکسی که دارد پیاو میدهد یوراو نیست؛ زیترا یتوراو و لیتزا حتدود یت
ه:ته بود که از هم جدا شده بودند و من هم سر این قایه با یوراو دعوایم شده بود .لیتزا مثتل
نواهر من است و تقریبا در این سه چهار سال که میشناسمش کمتر پیشآمتده در مستئلهای
در کنار من نباشد .درواقع هم یوراو و هم لیزا هر دو کامال حواسشان به من بود و حتتی وقتتی
نزدی سال نو میشد ،لیزا نانهاو را گردگیری میکرد و در مسائل کوچ و بزرگ دیگر ،وقتی
حتی نیاز به ی مادر در زندگیاو بود ،او حاور داشت؛ حتی روز نتاکستپاری متیدیتدو کته
چحور گریته متیکنتد .صتدای ناتی:یکیشتن ن:تا رشتتهی افکتارو را بهتم ریختت «باشته»
نمیدانستم باید چهکار کنم ،اضحراب سراپای وجودو را فراگرفته بود .از روی صندلی بلند شدو
و داشتم شرایط را میسنجیدو .آنها اگر کنترل پیام دستشان است پس جای مرا متیداننتد
دیگر این پیاو چیست .این پازل را هرگونه میچیدو ی نقحهی مبهم وجود داشت .هتیچچیتز
به هیچچیز دیگر متصل نمیشد .کالفه شدو و فقط مینواستم بگریزو .به ستمت درب ورودی
رفتم ،ک:شهایم را باعجله پوشیدو تا از نانه نارج شوو که صدای آی:ون مرا درجایم میخکوب
کرد! ی لحظه کامال سست شدو و نای راه رفتن نداشتم .آراوآراو نتودو را بته نزدیت آی:تون
رساندو .هر چه نگاه کردو کسی را ندیدو که دوباره آی:ون به صدا در آمد .یت زن بتود .نتوب
که دقت کردو لیزا را دیدو! باز نمیدانستم چهکار کنم که لیزا حرکتی کرد تتا متوجته شتوو از
حاور من در نانه محلع است درواقع او هم آنالیز درستی از واکنش احتمالی من داشتت؛ زیترا
اگر فکر میکردو که او نمیداند من زنده هستم صد درصد در را باز نمیکردو .با دستتش نمتاد
مخصوخ به من را در تیم سهن:رهمان نشان داد و من بیدرنگ درب را باز کردو .متن ،یتوراو و
لیزا بین نودمان ی سری نماد برای ارتباط برقرار کردن داشتیم کته صترفا یت جتور بتازی و
نالقیت بود و نمیدانستم ی روزی ممکن است این مقدار به دردمان بختورد .در ایتن نمادهتا
هرکداو از ما هم نمادی که با دست قابتلاجترا باشتد داشتتیم کته از راه دور بتدون فریتاد زدن
بتوانیم همدیگر را صدا کنیم و ب:همانیم شخص با کداوی از دون:ری که ممکتن استت دورتتر
ایستاده باشند کار دارد .حتی ما بنای از کلمات روزمره را هم تغییر داده بودیم ،مثال به ستالو
میگ:تیم اِسلِم یا به چه نبر ،چَخبِره یوراو را یِروو صدا میکردیم و لیزا را زِال ،نتاو نتودو هتم
اِرض بود! نزدی درب ورودی به استقبال لیزا رفتم .لیزا وارد شد و مبهوت ،بتا چشتمانی پتر از
اش مرا نگاه میکرد .نمیدانم دقیقا در دلش چه نبر بود؛ ولی درهرحال ترکیبتی از نشتم و
نوشحالی و ناراحتی در چهرها نمایان شد .جلو رفتم تا با او حرف بزنم که ی سیلی محکتم
نثارو کرد و گ:ت «لننت به تو و یوراو».
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دستم را روی نقحهی اصابت دستش گراشتم و گ:تم «ببخشید ولی همه اینا فکر یوراو بود».
اشکش را با آستین مانتوی س:ید
دیروز دارو میمیرو».
-

پاک کرد و گ:ت «حداقل میتونستید به من بگید .متن از

حاال که فهمیدی آبجی.
اآلن که یوراو دیگه بین ما نیست؟
یننی چی؟
یوراو کشته شد.

مثل نواب بود حرفش ،اصال همهچیز مثل نواب بود .یت لحظته گتو هتایم ستوت کشتید و
چشمم سیاهی رفت .لحظهای بند در این نلسه ،که فرزند شوک ناگهانی نبر بود لیتزا نتود را
در آرو من اندانت و اش میریخت و ادامه داد «من و یوراو بودیم نونه که یهو دیتدیم در
میزنن .یوراو رفت دو در و دیدو دیر کرده ،وقتی رسیدو دیدو چاقو نتورده و رترق تتو نونته،
سریع زنگ زدو آمبوالنس و تا آمبوالنس بیاد قایه تو رو تنریف کرد و گ:تت کته بته احتمتال
زیاد میمیره و من باید بیاو به تو کم کنم».
کمی بین نودو و او فاصله ایجاد کردو ،دو بازویش را گرفتم و با انمی که بتا تنجتب مخلتوط
بود گ:تم «تو و یوراو مگه جدا نشده بودین؟»
با تنجب گ:ت «جدا؟ متوجه منظورت نمیشم».
رو برگرداندو و در فکر فرو رفتم .نمیدانستم باید چه بگویم .گویا دچتار تتوهم شتده بتودو؛ یتا
اینکه لیزا داشت مرا دست میاندانت؛ ولی با تماو این ات:اقات عجیب کته بترایم رخ داده بتود،
من فرقی بین حقیقت و دروغ ،توهم و تخیل ،رؤیا و واقنیتت قائتل نبتودو و ذهتن متن مترزی
بینشان نمیکشید و هر اطالعاتی وارد ذهنم میشد را بدون فیلترگراری بتاور متیکتردو .دلتم
مینواست بپرسم؛ فقط بپرسم تا بدانم؛ ولی دوست نداشتم اطالعتات جدیتدی دریافتت کتنم.
واقنا هیچچیز در جایش نبود ،هنوز هم نمیدانم چحور بااینهمه تناقض افسارو را دست یتوراو
داده بودو و حاال هم مینواستم نودو را دست فرستادهی او بسپارو .هیچکداو از واکتنشهتایم
طبینی نبود و عجیبترین ات:اقات را طبینی میپنداشتم .من قبتل از ایتن ات:اقتات هتیچوقتت
چنین تصوری از یوراو نداشتم .یورامی که کمی شروشور بود و نهایت نالفش دعواهایی بود که
مجبور بودو برای رضایت از شاکیهایش اینسو و آنسو بروو ،حتاال ایتنهمته قتدرت داشتت و
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مثل ...مثل چه کسی؟ ی مافیا؟ ی تروریست؟ ی جاسوس؟ یت شخصتیت در فتیلمهتای
سینمایی یا داستانهای سورئال؟ نمیدانم ،مثل هر چیزی که مثل یوراو نبود! بدتر از آنهم تتا
اینجا آمدن من با دستورات او بود .وقتی هیچچیزی طبینی نبود ،چرا همان اول زیر میز اعتماد
نزدو و این قمار مسخره روی زندگیاو را همان اول بهم نریختم؟ یت نگتاه سرستری کتردو و
دیدو تا آن لحظه که تقریبا دو روز گرشته بود دست به اسلحه شده بودو و دزدی کرده بتودو و
نیلی کارهای دیگر که هیچوقت فکر نمیکردو دست بته آنهتا بتزنم .متن حتتی دیگتر ازنظتر
قانونی زنده هم نبودو! داشتم فکر میکردو چگونه میتوانم از این متنجالب بیترون بیتایم .چترا
همان اول که گ:ت نپرس ،من مقاومت نکردو و حرفش را گو کردو که حاال هتزاران پرستش
دیگر هم به پرسشهایم اضافه شود و اینگونه مرا از پای درآورد .البته من محکووبته نپرستیدن
بودو ،قبل از این از یوراو و حاال از لیزا ،سر برگرداندو تا با لیزا حرف بزنم کته دیتدو دارد گریته
میکند و او هم در فکر است .ناگهان سر را باال آورد و متنجب مرا نگاه کرد .گ:تتم «چیتزی
شده؟»
 داره زلزله میآد. زلزله!قبل از اینکه فرصت پیدا کنم شرایط را بررسی کنم زیر پایمان نالی شد و نود را در زیترزمین
نانهیافتم .زمین همچنان میلرزید و من ندا ندا میکردو که بیش از این به زیرِ زمین نترویم.
ی نگاه که به اطراف کردو موی تنم سیخ شد .زیرزمین دقیقتا شتبیه آن انبتاری بتود کته در
باشگاه زیرزمینی یا همان کارگاه متروکه روز اول یوراو مرا به آنجتا بترد .فرصتتی بترای شتوکه
شدن نداشتم ،میان آوارها به دنبال لیزا میگشتم که لیزا از پشت زد به شانهاو .تقریبا محمتئن
بودو که لیزا در آن نقحه نبود چون دقیقا من همانجا فرود آمده بودو .نگاهی بته او کتردو ،تتا
نواستم حرف بزنم با اشارهی دست به من فهماند که ستاکت باشتم .متوجته شتدو گتو تیتز
کرده ،من هم گوشم را تیز کردو تا متوجه شوو به چه چیزی گو فراداده؛ بوی گاز هم کمتی
سرو را سنگین کرده بود .ترس از آتشسوزی سراپای وجودو را فراگرفتت؛ چتون هتیچ دوستت
نداشتم بسوزو! زیرا بدترین نوع مردن است؛ به یتاد شتهدای پالستکو افتتادو و آهتی از تته دل
کشیدو .صدایی مثل هجوو آب هرلحظه نزدی تر میشد .لیزا آمد و محکتم دستتم را گرفتت و
نود نشست و مرا نیز مجبور به نشستن کرد .آبی بسیار زیاد با فشار باال آمتد و متا را همتراه
نود برد .وارد ی کانال فاضالب شدیم و مجبور به فرمانبرداری از مسیر آب بودیم .متن هتیچ
حس ن:گی یا ررق شدن نداشتم ،لیزا را نمیدانم .در میان آنهمه آب که به جترأت متیشتود
37

کالنشهر

گریز

گ:ت سرعتش چهارصد کیلومتر در ساعت بتود ،متن حتس متیکتردو میتان ابرهتا دارو پترواز
میکنم .ماهیهایی در آب اینسو و آنسو شنا میکردند و اینکه وستط شتهر آنهتم در کانتال
فاضالب ماهی شنا کند کمی ریرمتنارف بود ولی ایتن هتم یتا از عجتایبی بتود کته در امتتداد
ات:اقات انیر باید رخ میداد یا از سدی ،دریاچهای ،جایی به اینجا آمده بودند .در تاریکی نسبیِ
کانال فاضالب نوری شدید نظرو را به نود جلب کرد؛ آب از یکجایی به بند ،جلو نمیرفتت و از
ح:رهای نارج میشد .قبل از اینکته شترایط را آنتالیز کتنم بته آن ح:تره رستیدیم و از کانتال
فاضالب به کف آس:الت پرت شدیم .دست من و لیزا همچنان در دست هم بتود .لیتزا روی متن
افتاد؛ میدانستم لیزا ورزشکار است و قدرت زیادی دارد ولی فکر نمیکردو وزنتش هتم آنقتدر
زیاد باشد .چشم در چشم هم بودیم و متوجه شد که دارو ن:ه میشوو و از رویتم ستریع بلنتد
شد .بازهم ی محیط تکراری ،اینجا دقیقا همانجایی بود که یوراو مرا پیاده کترده بتود .البتته
این زیاد برایم عجیب نبود؛ عجیب این بود که روز شده بود .نهایتا ساعت باید  2بامداد میبتود؛
ولی صب شده و مهای رلیظ فاا را احاطه کرده بود .نظرو به ح:رهای کته از آن بیترون پریتده
بودیم جلب شد .ماهیها دستهدسته بیرون میجهیدند و در آسمان به پرواز درمیآمدنتد .رترق
در دیدن این منظره بودو که لیزا زد به بازویم و گ:ت «هی اونجتارو» رو برگردانتدو و نقحتهی
دید را دنبال کردو .ی پری دریایی بزرگ که شاید بشود گ:ت بهانتدازهی بترج متیالد بتود
داشت به سمت ما میآمد .فاصلها با ما نیلی زیاد بود؛ ولی آنقدر بزرگ به نظر میرسید که
میشد از آن فاصله حتی جزییاتش را تشخیص داد .لیزا درحالیکه صتدایش متیلرزیتد گ:تت
«پاشو پاشو پاشو» بلند شدیم و در کوچهی روبهروییمان مخ:ی شدیم .پری دریایی به سترعت
نزدی میشد؛ البته حرکت بدنش برای نود آراو بود اما بزرگی او باعتث متیشتد سترعتش
برای ما زیاد به نظر برسد .از همان گوشه آنالیز میکتردو .باالتنته شتبیه انستانش بته رنتگ
فیروزهای و روی تنش تصاویری مانند نالکوبی از صدف و مروارید به رنگ آبی نقش بسته بود.
موهای طالییرنگ داشت و پوست صورتش هم مانند باالتنها بتود .پتایینتنتها کته شتبیه
ماهی بود از شکم و کمر آراوآراو تغییتر رنگتی متیداد بته ستبز دودی و نقتشهتایی ماننتد
مینیاتورهای زیبای استاد فرشچیان روی آن یافت میشد .نزدی ما رسید و بادی شدید شروع
به وزیدن کرد .من و لیزا تقریبا به بیست متر آنطرفتر پرت شدیم و از دانل کوچه نظتارهگتر
حرکت آن پری دریایی زیبا و عظیمالجثه بودیم .محو تماشای این منظره بتودو کته نانودآگتاه
گ:تم «شگ:تانگیزه».
 بیا بریم باید یه راه نجاتی پیدا کنیم.38
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لیزا این را گ:ت و به راه افتاد .دیگر آن پری دریایی هم که در آسمان پرواز میکترد کتامال دور
شده بود .گ:تم «چرا از اینور میری شاید بن بست باشه .بیا از همون نیابون اصلی بریم».
 به نظرت با این زلزلهای که اومده و این میزان نرابی ،کوچهی بنبستی میمونه؟ پس چرا اون نیابون اصلی سالم بود! نمیدونم .حاال بیا بریم .به من اعتماد کن.این حرف تنها چیزی بود که نمینواستم بشتنوو؛ ولتی متیدانستتم کته مجبتور بته اعتمتادو.
همراهش به راه افتادو .حتی ی انسان هم در این شهر پیدا نمتیشتد .انگتار همته درآنواحتد
مرده بودند و یا همه باهم زیر آوار اسیر .به ی میدان دایرهای شکل که ی گوی سنگی بزرگ
وسط آن قرار داشت رسیدیم .لیزا جلو رفت و به سمت باال پرید و وسط گوی بزرگ فرود آمتد.
حرکتش بیشتر شبیه پرواز بود تا پریدن .با تنجب نگاهش میکردو که رو به من کترد و گ:تت
«چیز عجیبی وجود نداره .تو هم این قدرت رو داری .فقط باید از است:اده کنی .کتار ستختی
هم نیست .اراده کنی ،حله ».راست میگ:ت ،من هم این قدرت را داشتم؛ وقتی نیاز بته اجابتت
مزاج و ررا نوردن نبود و درد جسمانی را حس نمیکردو و در آب ررق نمیشدو دیگتر پترواز
کردن کار عجیبی به نظر نمیآمد .از حرکت لیزا مشخص بود که دارد منحقه را واکاوی میکند
گ:ت «عجیبه»
 چی عجیبه؟ اثری از حیات نیست اینجا ،همهجا دارون شده و تا چشتم کتار متیکنته .هتیچ بلنتدینیست .شهر عمال پودر شده.
 عجب!پایین پرید و ذرهای ناک دردهانش گراشت و به بیرون تف کرد .علت این کتار را ن:همیتدو.
حقیقتا هنوز هم نمیدانم .ی کِش سر از جیبش درآورد و موهتایش را از پشتت بستت .نکتته
عجیبی که من با دقت به لیزا متوجه آن شدو ،این بود که ما نشت ِ نشت بتودیم و اثتری از
حتی ی مقدار نم هم بندازآن آبتنی اجباری در ما نبود .ایتن موضتوع را بتا دقتت بته لبتاس
نودو و حسی که داشتیم فهمیدو .آنقدر محو تماشای پرواز ماهیها و پری دریایی در آستمان
بودو که همان لحظهی اول متوجه این موضوع نشدو .در همین فکتر بتودو کته لیتزا فریتاد زد
«هی پسر اینجارو» سریع سرو را برگرداندو .ی سوس عظیمالجثه به بزرگی یت ستانتمان
ده طبقه را دیدو که از دور داشت بهسرعت به سمتمان متیآمتد و هتزاران سوست دیگتر کته
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همقدمان بودند و همراهش درحرکت بودند .تنها این جمله یادو استت کته لیتزا گ:تت «فقتط
بدو» لیزا دوید و من بدون اینکه حتی به پشتت سترو نگتاه کتنم دویتدو .سترعتی بتاورنکردنی
داشتم ،به اندازهی ی جت! نیلی شگ:تانگیز و دلهرهآور بود .انگار قلتبم داشتت از جتا کنتده
میشد .مناظر اطراف فقط ی مشت رنگ بودند و هیچچیز منلوو نبود .لیزا هم دقیقا کنتار متن
در حال دویدن بود و از این ات:اق که تصویر لیزا از پتسزمینته جداشتده بتود ننتدهاو گرفتت.
نانودآگاه من و لیزا از حرکت بازایستادیم .شب شده بود .نگاهی به اطراف انتدانتم و دیتدو در
ی شهربازی متروکهی قدیمی هستیم که همهچیز آن از فلز است .حتی زیر پایمان از فلز بود.
فلزهای زنگزدهی قدیمی ،زیر پایم زیاد مشخص نبود .کمی که دقت کردو ،دیدو میان زمین و
آسمان هستیم .همهچیز محوشده بود و انگار ما در میان منظومهی شمسی منلق بودیم و فقتط
این شهربازی قدیمی وجود داشت که تمامش از فلز زنگزده سانتهشتده بتود و کوچت تترین
عاو منظومهی شمسی بود .سیارهای بهاندازهی ی شهربازی .صدایی از بین تاریکی من و لیتزا
را به نود آورد «درود به برادرو و درود بیشتر به همسر عزیزو» کمی جلتوتر آمتد و چهترها
مشخصشده بود.
فریاد زدو «یوراو ،دادا  ».و به ستمتش دویتدو کته دردی در رگ گتردنم احستاس کتردو و
صدایی در اعماق وجودو زمزمه کرد «او یوراو نیست» سر جایم نشکم زد.
لیزا هم فریاد زد «برگرد رضا ،اون یوراو نیست».
من سر جایم نشکم زده بود و فقط میتوانستم آنها را نظاره کنم .لیزا پرواز کرد و روی یتوراو
افتاد .حتی اگر او یوراو هم نبود من میتوانم فقط او را یوراو بدانم و نمیدانم چه چیتز دیگتری
میشود صدایش کرد .پس میگویم یوراو .یوراو لیزا را به سویی پرت کرد .لیزا محکم به یکی از
ابزارهای بازی که یادو نمیآید چه بود ،اصابت کرد و پخش زمین شد .سری تکان داد و دوبتاره
بلند شد .یوراو به سمتش دوید تا کار را یکسره کند .گیج شده بودو و به نتود متیگ:تتم او
اگر یوراو نیست پس کیست؟ آیا لیزا هم آن صدا را مثل من شنید یا راز دیگری در میان است.
اصال از کجا منلوو آنکسی که از اول ماجرا با من بود نود یوراو بوده باشد؛ یننتی یتوراو بتدل
دارد ،یا برادری دوقلو یا پدیدهای دیگر در میان است کته متن از آن بتیاطالعتم .یتوراو و لیتزا
گالویز شده بودند و اگر نیلی از ات:اقات در این دو روز برایم نی:تاده بود ،هزار ستال دیگتر هتم
فکر نمیکردو که این زن و شوهر اینطوری به جان هم بی:تند .لیزا مشتی به زیر ف یوراو زد
و یوراو کمی بیحال شد .مشت بندی را در بینی یوراو کوبید که نونی ستیاهرنتگ از بینتیا
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جاری شد .این منظره مرا به یاد سمینی ،همان هیوالی عجیب در آن قرار کترایی انتدانت .در
دلم بیشتر محمئن شدو که او یوراو نیست .کمکم به نود آمدو و بتیانتیتار بته ستمت یتوراو
حملهور شدو و با لگد زدو در پهلویش .حواسش به سمت من منحوف شد و داشتت بته ستمتم
میآمد .من عقب میرفتم و او جلو میآمد .لیزا ی میلهی فلزی برداشت و از پشتت بته یتوراو
حمله کرد و آن میله را در سر کوبید .یوراو سر را گرفت و برگشت .من به سمتش دویتدو
و پریدو روی پشتش و با مشتم محکم میزدو در گیجگاهش .بیش از ده بتار ایتنکتار را تکترار
کردو و پایین پریدو .سر گیج رفته بود و ما دور میچرنیدیم .لیزا میله را در شکمش فرو
کرد و باز ماینی سیاهرنگ از او نارج شد .اینکار را چند بار تکرار کرد تا یوراو بتهزانتو در آمتد.
نزدیکش شدو و از پشت گردنش را شکاندو .افتاد روی زمین و بهسرعت کتل بتدنش کترو زد و
تجزیه شد .کروهایی سیاهرنگ به اطراف پراکنتده شتدند و تنهتا چیتزی کته در مشتامم حتس
میشد بوی تن:ن جنازهای بود که دیگر وجود نارجی نداشت.
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لیزا داشت باال میآورد .رفتم باالی سرش و گفتم« :خوبی آبجیی » بیا اشیار ی دسیت بی می
فهماند ک حالش خوب است .صدایی در پشت سرم مرا وادار کرد سیرم را برگیردانم .در کمیا
حیرت دیدم ک کرمها دارند ب نقط ی مرگ یورام بازمیگردند .کرمها دورهیم جمی شیدند و
داشتند موجودی را تشکیل میدادند .او پاهایش تشکیل شد و بعد کمر و شکم و بقی ی اجزا،
هم جایش ب جز سرش ک چهار کرم بزرگ سیا رنگ آن را شکل داد بودند ،شبی انسان بیود.
چیزی ک میدیدم حیرتانگیز بود .اجزای بدن ای موجود تماماً از کرم بود .کرمهایی ک زنید
بودند و در بدنش وو میخوردند و بعضاً تعیدادی از آنهیا بی زمیی مییافتادنید و دوبیار از
پاهایش ب بدنش بازمیگشتند .واقعاً صینن ی چنیدشآوری بیود ولیی مجبیور بیودم جلیویش
مقاومت کنم؛ چون هم راهی برای فرار نبود و هم لیزا در شرایطی نبود ک از خیود دفیاک کنید.
فریاد زدم« :پاشو لیزا» کرم بزرگ ب سمتم حمل ور شد و با ضرب ای مرا بی انتهیای شیهربازی
پرت کرد .از لب ی ای سیار ی کوچک ک در هوا معلق بود آویزان شدم و زیر پایم تا چشم کار
میکرد سیاهی بود .سعی میکردم خود را باال بکشم ولی شدت ضرب باعث شید بیود انیرییام
کم شود .تالش کردم قدرت خود را بازیابم ولی نمیتوانستم؛ فقط میتوانستم نظار گر مبارز ی
لیزا و کرم باشم .لیزا ب سختی روی پایش ایستاد بود و از آن فاصل نمیتوانستم دقیقاً شیرایط
را ارزیابی کنم؛ ولی میتوانستم کلیات حادث را ببینم .کرم حتی فرصت نداد لیزا از خیود دفیاک
کند .او را در آغوش کشید و چند لنظ لیزا کامالً در کرم منو شد بود و وقتی کیرم آغوشیش
را باز کرد ،جز چندتک استخوان چیزی از لیزا باقی نماند بود .از همیانجیا فرییاد زدم« :میادر
جند » و هرچ توان داشتم در سلو هایم تزریق کردم و خود را باال کشیدم .ب سمتش دوییدم
و لگدی در شکمش زدم .کمی عقب رفت و تأثیری نداشت .فقط پای راستم پر از کرم شد بود.
پایم را منکم روی زمی کوبیدم تا کرمها ب زمی بریزند .ب سیوی میلی ای کی لییزا بیا آن در
شکم یورام زد بود رفتم .میل را در شکم کرم فروکردم ولی باز هم تأثیری نداشیت .بی سیرش
هم ضرب زدم و نتیج یکسان بود .کرم ب سمتم دوید و مرا در آغوش کشیید .دردی شیدید در
کل بدنم احساس کردم و حس چندشآور از هجوم هزاران کرم کوچک کی بی بیدنم حملی ور
شدند .یک سیاهی مطلق را تجرب کردم و دیگر کار را تمامشد میدانستم ک نیوری در اعمیا
وجودم تابید و لنظ ای بعد خود را سالم کف شهربازی یافتم .کرم دو متر آنطرفتر داشت بی
خود میپیچید .دردی شدید در پشتم احسیاس کیردم ،از دونقطی ی متفیاوت کی فکیر کیردم
جراحتی است ک کرم بر م وارد کرد است؛ اما ای طور نبود .لنظ ای خود را بیاالتر از زمیی
یافتم! دستم را ب پشتم بردم .دو با درآورد بودم! سعی کردم با آن کنار بییایم و را اسیتفاد
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از آن را یاد بگیرم .اراد کردم و ب پرواز در آمدم .سعی کردم خود را ب بلندتری نقط برسیانم.
باالی یک سرسر ی فرسود ک حدوداً چهل متر از زمی ارتفیاک داشیت فیرود آمیدم .احتمیا
میدادم ای یک سرسر آبی باشد ،ک البت قابلتشخیص هم نبود .ییک آینی ی قیدی جلیویم
دیدم .کمی خود را کج کردم و با هایم را برانداز کردم .واقعاً شگفتانگییز بیود .آنهیا را جمی
کردم و ب سوی یک را پل ک سمت راستم قرار داشیت ،قیدم برداشیتم و وارد آن شیدم .از آن
پایی رفتم تا شاید را نجاتی بیابم .میان را  ،یک اسلن تقریباً شبی اسلن ای ک یورام بیا آن
سمیعی را کشت بود یافتم .یک اسلن ب شکل آرپیجی ولی کمی کلفتتر .روی آن ،دو نشیان
دید میشد ،یک جمجم و اسکلت شبی ب نشان مرگ و یک نماد شعل ی آتش ،اسلن را بی
سمت باال و پل هایی ک از آنها عبور کرد بودم گرفتم و شیلیک کیردم .کیار نمییکیرد .آن را
وارسی کردم .یک قفل مانند شیر گاز روی آن قرار داشت ک پایی زد شد بود .آن را بیاال زدم
و دوبار شلیک کردم .یک گلول ی آتشی از آن بیرون جهید و پیش خود گفتم ایی مییتوانید
کلید حل مشکلم باشد .سریعاً خود را ب منوط ی اصلی رساندم و ب سوی کرم پیرواز کیردم .او
هم منتظر م بود و یا شاید داشت دنبالم میگشت .دقیق نمیدانم ولی وقتی پیشیش رسییدم
حواسش ب م معطوف بود .شلیک او را انجام دادم و بدنش شعل ور شد ولی باز خاموش شد.
ب سمتم دوید و م پرواز کردم و پشتش فرود آمدم .ای بار س شلیک پشیت سیر هیم انجیام
دادم .بدنش داشت شعل ور میشد .ب خود میپیچید و نال میکرد .دوبار سی گلولی ی دیگیر
نثارش کردم .بیشتر در خود پیچید و ای کار را آنقدر تکرار کردم ک کل بدنش شیعل ور شید
بود .نمیدانم دقیق ،ولی فکر کنم سی گلول ب او شلیک کردم تا دیگر اسیلن کیار نمییکیرد.
اسلن را ب یکسو ک خارج از شهربازی بود پرت کردم .تمام بدن کرم شعل ور شد بود ،امیا از
پا درنمیآمد .ب سمتم دوید و م با پرواز گریختم .دلم میخواست پرواز کنم و بروم ،ولی هیچ
شناختی از دنیای اطراف نداشتم و ترجیح میدادم ایی موجیود را از پیای دربییاورم و بعید بیا
آرامش تصمیم بگیرم ک باید چ کاری انجام دهم .هرجایی میرفتم او ب دنبالم مییآمید و اآلن
دیگر از ای کرم تبدیلشد بود ب یک موجود مشتعل ک کوچکتری اصابتش بیا می ممکی
بود باعث سوختنم بشود .روی یک نقط ی بلند نشستم و حرکاتش را زییر نظیر گیرفتم .کیامالً
مشخص بود ک ب دنبا م است .هیچ واکنشی نشان ندادم تا بتوانم کمیی اسیتراحت و فکیر
کنم .چشمانم روی او فوکوس کرد بود و در حی فکیر کیردن حرکیاتش را زییر نظیر داشیتم.
لنظ ای لرزشی عجیب مانند زلزل احساس کردم .از جا پریدم ولی همچنان نظار اش میکردم.
ب حالتی مانندِ سجد در آمد بود و انگار ب سوی چیزی یا کسی التماس میکرد .نمیتوانسیتم
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کارش را درک کنم .کف شهربازی افتاد و نال میکرد و ب خود میپیچید .چنید لنظی بیشیتر
طو نکشید ک دود شد و ب آسمان رفت .پرواز کردم و پایی آمدم تا شرایط را بررسیی کینم،
ک نکند دوبار کرمی ،ماری ،حشر ای چیزی در کار باشد ،ولی ن  ،فقیط ییکمشیت خاکسیتر
آنجا بود ک دودی اندک از آن بلند میشد .لرزشیی شیدید در منییط میرا نسیبت بی شیرایط
هوشیار کرد .تمام شهربازی فلزی مانند دان های ماس داشت فرومیریخت .مییخواسیتم پیرواز
کنم اما نمیتوانستم .انگار با هایم فلج شد بودند .هم جا مثل ماس های ساحل ک باد آنها را
ب هوا پراکند میکند ریزش میکرد .زیر پایم خالی شد و یک سقوط آزاد را تجرب میکیردم و
فریاد میزدم .طوری ترسید بودم ک انگار قلبم را داشتم بیاال مییآوردم .هرچی سیعی کیردم،
با هایم ب کمکم نیامدند و هیچچیز جز سیاهی نمیدیدم و فقط حس سقوط بیود کی تجربی
میکردم .ای سقوط کمتر از بیست ثانی طو کشید تا ب یک جای سخت برخیورد کیردم و از
هوش رفتم.
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آرام چشم باز کردم .همهجا را تار میدیدم .کمی نشستم تا بیناایی وا د را کاما باینقا
بازیافتم .نگاهی به اطراف کردم .جایی شبیه به دامنهی یک ک ه ب د .ه ا کمی سرد ب د تابش
ن ر ماه ،به منطقه ظاهری رؤیایی داده ب د .کمی جل تر کرمهای شبتابی را میدیدم کاه و یاا
برای جلبت جه من د ر دروتی لخت جمع شده ب دند .کمی دقت کاردم .کناار دروات کسای
نشسته ب د .واک سر ر یم را پاک کردم لنگانلنگاان باه سا یش رفاتم .کامکام هیکا
سر ضعش برایم نمایان شد .پیرمردی با م های بلند لباسای کاام ا سایید کاه لاب برکاهای
نشسته ب د .چهرهاش را نمیت انستم ببینم .و استم حالتی تادافعی بگیارم اماا حاب وا
آرامش بخشی داشتم .تا و استم لب به سخن بازکنم ویت« :بااخوره آمادی .منتتارو با دم.
بنشین»
و استم بگ یم «شما کی هستید؟» اما مانند فیلمهای تاریخی ویتم« :کیستی؟» ک می کاه از
دهانم وارج میشد در اوتیار من نب د .انگار کسی از در ن لحن ک م را برایم دیکته میکرد.
ویت« :یک حسابرس».
ویتم« :ودا هستی؟»
ویت« :استغیار کن .ودا با چشم سر قاب ر ئیت نیست».
ویتم« :پب اضح بگ که هستی».
ویت « :جدانت».
ویتم« :پب چرا اینقدر پیر هستی؟»
ویت« :به چشمانت اعتماد نکن».
ویتم« :اینجا کجاست؟»
ویت« :در ن ت ».
ویتم« :این حاخو چیست که تجربه کردم؟»
ویت« :آنچه باید تجربه ش د ،میش د .دنیا دار مکافاو است».
ویتم« :چه کردم که این جزای من است؟»
ویت« :اعتماد به اجنبی».
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ویتم« :دیگر؟»
ویت« :تکبر به آنچه هستی نیستی».
ویتم« :دیگر؟»
ویت« :در غ مصلحت دانستن آن».
ویتم« :دیگر؟»
ویت« :بیاحترامی به پدر مادر».
ویتم« :دیگر؟»
ویت« :حقالناس».
ویتم« :راه ت به باز است .ودا بخشنده است».
ویت« :به شرط آنکه حق ادا ش د».
ویتم« :اور حق ادا شد ،سریعاا نجاو مییابم؟»
ویت« :ویر ،باید مکافاتش را هم بکشی».
ویتم« :ودا بخشنده است».
مار را در آغ ش میگیری میو یی وادایا مارا

ویت« :آری ،ودا بخشنده است ،اما ت عقر
ببخش».

ویتم« :منت رو را نمیفهمم .من پر از پرسشم».
ویت« :ج ا س الهایت را و دو باید بدهی».
ویتم« :دانشم کافی نیست».
ویت« :این هم یک مکافاو است».
ویتم« :لطیاا برایم ت ضیح بده».
ویت« :دانش من به اندازهی ت ست».
ویتم« :ت جدانم هستی ،حداق بیدارم کن».
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ویت« :کسی بیدار میش د که و ا باشد .ت و د را به و ا زدهای».
ویتم« :زوم زبان نزن .فقط بگ شاید فرجی شد»
ویت« :یادو هست که مادرو میویت نر پسرم ت وساتاوانه جا ابش را مایدادی؟ یاادو
هست که پدرو می ویت نکش ت میگیتی من دیگار بچاه نیساتم؟ یاادو هسات کاه تماام
د ستان ویرو اهت را با دخیلی که فقط متقاعاد کاردن وا دو با د ،پاب زدی در تنهاایی
غ طه ر شدی؟ یادو هست که ی رام لیزا چگ نه آرام آرام بعد از انتخا تنهاایی در تا نیا
کردند افسار زندویت را به دست ورفتند؟ یادو هست که آنها ت را برای ا لین بار پیش دعا
ن یب بردند ت آنهمه کار احمقانه را برای نجاو از بادهکاریهاایی کاه وا دو هام وا
میدانی دلیلش اعتماد به امثال ی رام ب د انجام دادی؟ اعتمااد ت سا باه غیار وادا ،هماین
ع اقب را هم دارد .و دو راه را برای هج م شیطان باز کردی .هیچ راه نجااتی از ایان مکافااو
نخ اهد ب د .درست است ،ودا بخشنده است ،بخشندهتر مهرباانتار از آن چیازی کاه حتای
بش د تص ر کرد .لی عق هدیه ی ودا به ت اسات تا عقا را غا ف کاردی ارد میادان
مار را در آغ ش کشیدی ،باید درد
نبردی شدی که ر بهر یت و دیها ب دند .حال که عقر
نیش را هم به جان بخری .دیگر بر  .آنها دارند میآیند .بر بجنگ ،شاید فرجی شد».
ویتم« :س ال آور».
ویت« :بگ ».
ویتم« :ج ا این همه پرسش را از کجا بیابم».
ویت« :در حال حاضر ،ت فقط یک بازیچهای .بعضی راهها بروشتی ندارند ت فقط میت انی از
شدو عمق حادثه کم کنی .پیشنهاد من این است که حقیقت وا د را پیادا کنای وا دو را
بهتر بشناسی؛ شاید کمک کننده باشد .ظییهی من چیزی جز یک تلنگر نب د ت داری فراتار
از دانشم از من س ال میکنی .امر ز ا ل دی است .ر ز ت لدو .ت باید بیست هیات ساال باه
عقب بروردی مانند ر ز ا ل زندویاو پاک ش ی ،تا شاید راه نجاتی باشد ،لی در اقاع ایان
غیر ممکن است .س الهای سطحی بی ارزش مانند ح معماهای این مکافاو را کنار بگااار
به و دشناسی بپرداز ریشهی مشک را درمان کن .ج ا تمام س الهایت هم این اسات کاه
پشت هیچکدام از این اتیاقاو فلسیه ای نهیته نیست هدف اصلی فقط تخریب ر ح تا اسات.
یادو نر د ساوتن ممکن است سالها ط ل بکشد تخریب ناب دی یاک لحتاه .آنهاا فقاط
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میو اهند ت را ویج کرده از مسیر درست منحرف کنند .با ق انین آنهاا باازی نکان .ز دتار
و د را از این پ چ مطلق بیر ن بکش .فکر کن آنها با چه چیزهایی تا را فریاب دادناد .هماه
چیز از تکبر شر ع شد .همان ر زی که ی رام به ت ویت که ت یاک شخصایت مهام هساتی
جانت در وطر است .دیگر نمیدانم چگ نه ت را آواه کنم».
و استم سؤال دیگری بپرسم لی ا دیگر آنجاا نبا د .نگااهی باه اطاراف کاردم .ا را نیاافتم.
حرفهایش ویلی ناامیدکننده ب د ،لی احساس سبکی میکردم .نیاب عمیقای کشایدم باه
دروتی که در آنجا قرار داشت تکیه دادم .نزدیک شدن آنها را حب میکردم .بایاد مایرفاتم
لی دلم میو است با آنها ر بهر شا م .از جاایم بلناد شادم محکام ر ی پاایم ایساتادم
منتترشان ماندم.
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صدای پا و حرف زدنشان خبر از آمدن آنها میداد .خیره در تاریکی منتظرشان ماندم تا کمکم
نوری سوسو زد و تکتک نمایان شدند .لیزا اولازهمه جلو آمد و ایستتاد؛ بعتد هتم آن موجتود
چندشآور کرم شکل ،بعد از آنها هم سمیعی و شخص موتورسوار و آن جوان کته ووشتی را از
او دزدیده بودم هم به ترتیب به جمع اضتاهه شتدند .همته کنتار رهتنتد و راه را بتاز کردنتد تتا
چهارنفری که هقط هیکلشان در تاریکی معلوم بود جلو بیایند .ابتدا سه مرد طتا کته اجتزای
صورت نداشتند و کل صورتشان پوست خالی بود ،جلو آمدند .هر سه همقد و همهیکل بودنتد و
همچنین هر سه آنها کتوشلواری مشکیرنگ و یک پیراهن سفید با یک کروات قرمز ساده به
تن داشتند .همه ساکت شدند و سر پایین انداختند .انتظار داشتم یورام جلو بیاید؛ چتون هقتط
جای او خالی بود؛ ولی این اتفاق نیفتاد و شخصی قدبلند با هیکلی متوستط جلتو آمتد .صتورت
سفیدش نمایان شد .لبا هایش که از شنل کالهدار بلنتد ،لبتا یکسترهی چترم ،دستتکش و
چکمه تشکیل میشد سیاه بود .آن سه شخصیت همشکل ،سریعاً به داخل تتاریکی رهتنتد و بتا
یک میز و صندلی چوبی و یک بطری شراب و یک پیاله بازوشتند و آنهتا را جلتوی رسیسشتان
قراردادند .در تمام این اتفاقات همه ساکت و بیحرکت منتظر بودند .چه متن چته آنهتا .وویتا
اینیک آیین رسمی بود که دو سوی میدان نبرد باید به آن احترام میوذاشتند تا نطت رستی
آغاز شود .مرد سیاهپوش جلوتر آمد و روی صندلی نشست .درحالیکه نگتاهش روی متن بتود،
بطری را باز کرد و جرعهای شراب در پیاله ریخت و با صدایی بم ولی رسا وفتت «بته ستالمتی
زادروز جناب پارسا ».پیاله را سرکشید و آن را روی میز قرار داد .بتا دستتانش اشتاره کترد کته
پیش او بروم و در نوشیدن همراهیاش کنم .دستتم را بته نشتانهی تشتکر بتاب بتردم و وفتتم
«سپا  ،من اهلش نیستم».
خندید و وفت «با دو سه پیاله کسی مست نمیشود».
 موضوع مست شدن یا نشدن نیست .وفتم اهلش نیستم.شانه باب انداخت و وفت «هر طور مایلی مرد».
 قصد ندارید خود را معرهی کنید؟ عجول نباش ،آشنا میشویم.اخمی کردم و در چشمانش زل زدم و وفتم «میشنوم».
 عصبی نباش پارسا ،هنوز کار زیاد داریم.53
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 عصبی نیستم.پیاله دوم را پر کرد و سر کشید و دقیقاً همان لحظه که زیر پیاله با روی میز اصابت کرد وفتت
«ما دوستان تو هستیم و نباید با ما بجنگی ،حقیقت امر این است که مقصر تمتام ایتن اتفاقتات
یورام بود ،که به سزای اعمالش رسید .من هم از طرف تمام این دوستانی که اینجتا هستتند از
تو عذرخواهی میکنم».
 یورام برادر من است. هنوز هم به یورام اعتماد داری؟ بااینهمه بالیی که به سرت آمده؟ شما انسانها همیشهمردهپرست بودهاید.
 هعالً که یورام تنها عضو غایب است و این خبر از بهح بودن او میدهد.از جایش بلند شد و کمی جلوتر آمد و وفت «لیزا که خواهر تو است .از او بپر ».
نگاهی به لیزا انداختم و دوباره در چشمان رسی خیره شدم و وفتم «لیتزا در همتان جبهتهای
قرار دارد که سمیعی و آن کرم چندش آور قرار دارند؛ تازه آن بزهدیده هم کته قالبتی از آب در
آمد».
بازهم جلوتر آمد و تقریباً در نیم متری من قرار داشت .سرش را جلو آورد و با لحنی دوستتانه و
آرام وفت «جبهه؟ ما جنگ نداریم».
بالهایم ناخودآواه تکان خوردند و انگار دیگر هلج نبودند و هرمان پرواز میدادند .کمی پریتدم و
با تمام قدرتم لگدی محکم به سینهی او زدم .به زمین اهتاد و من پرواز کردم .تنها جملهای کته
قبل از پروازم شنیدم هرمان حملهاش بود که وفت «زنده میخواهمش ».پترواز کتردم و بتدون
اینکه پشت سرم را ببینم هقط به جلو میرهتم .زیر پایم دریاچه و یا شاید برکتهای بتزر قترار
داشت .از آن وذشتم و نمیخواستم با نگاه به پشت سرم باعث بشوم آنها به من برستند .هقتط
میرهتم که به یک شالیزار رسیدم .پیش خود وفتم شاید آنها مرا ومکرده باشند و در شتالیزار
هرود آمدم؛ ولی کاش اینکار را نمیکردم .پایم در ول ویر کرد و هر چه تالش میکردم دوبتاره
در قسمتی دیگر ویر میکرد .در همین حین صدای پرواز چیزی در آسمان ،نظترم را بته ختود
جلب کرد .چهار سنجاقک عظیمالجثه که هرکدامشان بهاندازهی یک ووسفند بودند و باهاصلهی
یکسان از هم پرواز میکردند داشتند نزدیک میشتدند .دستتوپتایم را وتم کتردم و تالشتم را
مضاعف کردم؛ ولی وضعیت بدتر شد و در شالیزار زمین خوردم .دیگر امیدی به پرواز هم نبود؛
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چون بالهایم سنگین شده بودند؛ حتی قبل از زمین خوردن هم برای پترواز تتالش کتردم امتا
نتیجهای نداشت .انگار ول شالیزار تبدیل به بتن شده بود .بابی سرم که آمدند متوجه شدم که
یک تور بزر را دارند حمل میکنند .ارتفاعشان کم شد ،تور را رها کردنتد و متن در آن استیر
شدم .پرواز کرده و رهتند .کامالً متوجه نقشه شده بودم .باید منتظر میماندم تتا کستی بیایتد و
مرا دستگیر کند .دیگر کامالً از نجات یاهتن ناامید شدم و منتظر شتدم تتا آنهتا بیاینتد و مترا
ببرند .آن بزهدیدهی قالبی و لیتزا ستوار بتر دو ستنجاقک عظتیمالجثته دیگتر داشتتند نزدیتک
میشدند و این پایان کار من بود .دو سنجاقک آرام ارتفاعشان را کم کردند و پسر جتوان و لیتزا
پیاده شدند .چوبی در دست پسر بود .آن را به سرم کوبید و دیگر چیزی یادم نیست.
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وقتی چشم باز کردم  ،مر یر چارارمیرارر کرال ا تاریر برام  .چنر روز رو هرچ چچر رر
نمی تارنستم ببچنم و فقط با مست کشچ ن رو میاررها لتاجه ش که مر ی رتاق تقدیبراا نره
لتد که هچ مر مر آن یافت نمیشام لحباس ش هر  .تناا ی پنجده کاچر مر رینجرا
وجام مررم که روز چن مقچقه آن رر باز لیکنن و رجازه لیمهن تاسط آن با منچرا بچردون
ررتباط بدقدرر کنم .رینجا نه نچاز به آب و غذر مرر و نه تنفس و نه هچ چچ میگد که مر منچا
لام بشد به آن نچاز مررم .لبهایم رر همان ربت ر ،وقتی بیهرا برام موتتنر  .لر مر ریر
ل ت ذرکد به ذکد هستم که بدر بچانش نچاز به حدکت لبهایم نچست .ری طار ریایی هرم مر
کار نخاره بام .ناررضی نچستم! با هایم رر هم رز جا کن ن  .روریل جا زتمها تچلی لیساتت
ولی رآلن میگد تبد رز مرم نچست .ی هچ لطلق ش هر  ،ی شناور مر پراچی و حرا شرما
لی تارهچ چه چچ رر بدریتان فا کنم ،وقتی تام هرم بره حقچقرت لراجدر ورقرت نچسرتم و
نمیمرنم لاضاع مقچقاا رز چه قدرر رست .به ل لطت کدمهرن و ی لپتاپ فکسنی و یر ترط
رینتدنت پدسدعت مر رتتچار گذرشتن تا بدر تام مر آن گشتوگذرر کنم و ری لتان رر هرم
با همچ لپتاپ بدریتان ناشتم .هچ کار هم ن ررن که با ری لپتاپ چه لیکنم .لگرد ورقاراا
چهکار لیتارنم بکنم؛ وقتی ل رو کاغذ لدمهر و تما ریر تراطدرت لسرتن  ،فقرط یر
مرستان تخچلی به نظد لیرس یا تاهمات ی بچمار رورنی؛ ولی بای به آنهایی کره شرای یر
مرص ری ناشتهها رر بهعنارن تاطدرت ورقای ی رنسان مر نظد لیگچدن بگایم هچ رره نجات
و فدرر نچست و هدگ لا رز آنها ق رتمن تد نخارهچم بام و هد طار ملشان بخارهر هدکر ر
رز لا رر باز لیمهن  .تا جایی که رط ع مرر هفتاموی نفد غچد رز ل هم رینجرا هسرتن کره
هدک ر ناربغی مر منچا لا به شمار لیآین  .چشم رلچ به یارر رست که نجاتم مه  .هدچنر
مر لارم رو هم هچ رط عات مقچقی ن رر و حتی نمیمرنم بای به رو رعتمام کرنم یرا نره؛ رصر ا
یارر زن ه رست؟ نمیمرنم ،ولی لطمئنم رگد رو رآلن رینجا برام ،حتمراا بره رو رعتمرام لریکردم .
گاهی به تام لیگایم رزرینجا با همچ تط رینتدنت رز منچا کم بخارهم؛ ولری ورقاراا رحمقانره
رست .وقتی نه موربچ و لچکدوف ری لپتاپ کار لیکن و نه لیتارنم لاقاچت لکانی ترام رر
پچ ر کنم .وقتی حتی تام هم نمیمرنم کجا هستم ،چگانه کم بخارهم .ناشتم ،بدر آنکره
روزهایم رر پد کنم و ح رقل بهعنارن ی مرستان تخچلی بدر بشدیت براقی بمانر  .گراهی ملرم
لیتاره فدیام ب نم ولی نمیتارنم و مر آن لحظه بغضی سنگچ گلایم رر لیفشارم .گاهی هرم
لانن ی قنار بیقدرر مر قفس ،تام رر به ری سا و آنسا لیکابم؛ تا شای کمری آرر شرا .
ل لبدی رز فال «نمیمرنم» و ورقااا هچ چچ نمیمرنم .کمکم مرر میارنه لیشا و رصر ا رز
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کجا لالا ورقا اا ری تصاررت ی بچمار رورنی نباشر ؟ رز کجرا لالرا تاهمرات یر لاترام بره
سالایا نباش ؟ رص ا ل که هستم؟ رضا پارسرا؟ زنر هر یرا لردمه؟ لر مر رقچراناس رباالرات و
ش هایم غدقش هر  .هد که هستی رگد ری لرت  ،تراطده ،مرسرتان یرا هرد چچر رسرمش رر
لیگذرر به مستت رسچ و هد رط عاتی تارنستی کسرب کنری رز آن بردر نجرات لر  ،لطفراا
فدصت رر رز مست ن ه و به مرم بدس .ری مرتارست ی رنسان عاج رست که ورقااا نمریمرنر
که آنچه لیمرن ورقاچت رست یا تاهم ،ررست رست یا مروغ ،حقچقت رست یا رؤیا .نره تبرد رز
ساعت مرر و نه تبد رز روز و لاه و سا و هفته .لام نچست ،ری هم حتماا بره قرا وجر رن،
لکافات رعمالم رست ،که بای بکشم .مرهدصارت ری مرستان ل بام و سچد و سلاکی که تجدبه
کدم  .نه صبد کنچ  .رآلن که فکد لیکنم ،رنگار ورقااا ل ی رورنی هستم که مر ری تچمارستان
بدر ل رور بستد ش هر و تما ری تجدبچات ،فقط ی لشت تاهم رسرت .باترد رسرت بره ریر
زن رنبان یا نه باتد رست بگایم مکتد ،رعتمام کنم .آنها بدر کم به ل رینجرا هسرتن  .ریر
لنطقیتدی جاربی رست که لیتارنم بدر سؤر هایم پچ ر کنم؛ چان رگد تام هم ری لطالرب
رر لیشنچ باور نمیکدم و ری ل تدفات فقط رز ی رورنی بدلیآیر  .باترد رسرت بره آنهرا
رعتمام کنم و بگذرر که لاالجهر کنن  .مرهدصارت ،ری لتان رر که مر شش فصل مستهبن
کدمهر  ،بدر ی موست ریمچل لیکنم .حچت رست ری ناشتههرا مر گاشره لرپتراپم ترا
بخارن  .لمنان که ل ِ بیسارم و ب قلم رر تحمل کدمی  .باش که با رز ل رور جبدرن کنم!
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به انم خدا
آچنه در صفحات بعد میخوانید منت امیییل است که به
گفتهی خود رضا پارسا  ۲۱روز بعد از امتام نگارش
داس تاین که خوانددد ،برای مهرسش در فرصیت اندک
ارسال کرد .پارسا داس تان را در قالب پییدیاف و امییل را
در قالب فادل ورد از راه تلگرام به دست من رساند .به
دلیل حفظ اصالت حمتوای فاش شده ،نوش تار امییل بدون
ویرایش (حتردف) قرار گرفت.
منت پیامی که پارسا برای من ارسال کرد ،بدین رشح بود:
«سالم آدال .تو مرا منیش نایس ویل من تو را خوب
میش نامس .فکر منیکمن کیس امنیتر از تو برای ابزنرش این
نوش تهها ابشد .خاطرامت را نوش مت قضاوت اب تو و دیگران»
اینجانب حقیقی بودن هیچکدام از مطالیب که پیشازاین
خوانددد و پسازاین خواهید خواند را اتئید ای رد منیکمن.
وظیفهی من بهعنوان یک نودادنویس مس تقل که به
متافزییک عالقهمند است تنها ابزنرش نوش تهها بود .مهچننی
من هیچ اطالعات دیگری درابره رضا پارسا ای اشخاص
مرتبط اب او ندارم و حیت آن ااکنت تلگرامی که پیام از آن
برامی ارسال شد وقیت پیام را دددم حذف شده بود.
آدال قاصد 96/۱۲/۲۱

سالم خانومم
فرصت زیادی برای توضیح با جزییات ندارم فقط اول از همه قبل از اینکه یادم بره باید بگم
که تو هیچ شرایطی این ایمیل رو جواب نده .یه راه غیر متعارف پیدا کردم برای ارتباط
برقرار کردن چون ممکنه ارسال و دریافتهام چک بشه و حتی این راه غیر متعارف هم امن نباشه
و اگه میبینی االن پیام دادم واسه اینه که دیگه آخرای کار هست و اگر لو هم بره پیامم تاثیر
چندانی نداره و به همین دلیل هم بود که نمیتونستم زودتر از اینا باهات ارتباط برقرار کنم.
موضوع رو از اول خالصه وار برات میگم تا جواب خیلی سواالت رو بدم و نمیدونم اصال
فرصتی پیدا میکنم که بعد از این باهات حرف بزنم یا نه اما اگر قرار باشه ما حرف بزنیم حتماً
حضوری خواهد بود.
قضیه از سه سال پیش شروع شد زمانی که من فهمیدم یورام یه سری رفتار مشکوک داره و
خیلی زود از این رو که آدم شکاک و کنجکاوی بودم راجع به اون رفتارای مشکوک اطالعات کسب
کردم و االنم مهم نیست چطوری این مسائل رو فهمیدم .موضوع این بود که یه سری موجود
فرازمینی به کمک یه سری آدم که با روشهایی با اونها ارتباط برقرار شده بود قرار شد یه سری
نابغه رو تو زمین شناسایی کنن و اونها رو برای اهدافشون که هنوز هم دقیق نمیدونم چیه به
تکامل و دگرگونی برسونن .اونا روی حدود  300تا نابغه کار کردن و نهایتاً  72تا از این نوابغ
تمام شرایط الزم رو داشتن .این نوابغ تو رشته ها و تخصصای مختلفی فعال بودن از پزشکی بگیر
تا مکانیک و عمران و فیزیک و تکنولوژی و  ...یکی از شاخصه هایی که برای اونا تو غربال
سوژه هاشون مهم بود معروف نبودن اون نابغه بود چون هر کدوم از آدمای مشهور و معروف ممکن
بود خبرساز بشن و کل عملیاتشون لو بره و بسوزه واسه همین روی افرادی که حتی مرگ یا ربوده
شدنشون جنجال چندانی به پا نمیکرد کار کردن .یکی از اونها من بودم که به تخصص من تو زمینه
ی تکنولوژی و مخصوصاً هک و امیت شبکه نیاز داشتن .وقتی دارم اینارو میگم خودت اتفاقاتی
که بین من و تو افتاد رو بررسی کن که به جواب سواالت برسی .من این موضوع رو با استاد
مطرح کردم و اون گفت نباید عکس العمل سریع نشون بدم و با همفکری هم تصمیم گرفتیم به
جای اینکه مقابله مستقیم و سریع و ظاهری کنیم برای کسب اطالعات بیشتر در این مورد و
شاید پیشگیری یک سری فاجعه طوری جلوه کنم که انگار اصال چیزی نمیدونم ولی این کار
سختی بود از یه طرف میدونستم چیه قضیه تا حدودی و از یه طرف باید وانمود میکردم که

نمیدونم .ندونستن من هم نباید یه طوری میبود که شل گرفتن من تو قضیه باعث بشه از اونور
بیفتم و قضیه لوس بشه چون اونها رفتارهای من رو پیشبینی کرده بود و طبق اون پلن چیده
بودن .پس من باید طبق حقیقت خودم رفتار میکردم در عین حالی که حقیقت اون سمت رو هم
در نظر میگرفتم .نه باید ساده رفتار میکردم و نه زیاد سخت گیرانه چون حقیقت همیشه
خاکستریه و اگر سفید یا سیاه میبود کامالً تابلو بود به عبارتی.
مدتها تحقیق کردیم و فهمیدیم که اونها برای رسوندن شخص به حدی که خودشون میخوان قدرت
هیچکار فیزیکی و جسمانی رو ندارن و فقط میتونن با بهم ریختن ذهنش این اتفاقات رو رقم
بزنن و کشف راز خیلی از معماها به شدت برامون سخت بود و حتی هنوز هم خیلی از معماها
برامون غیر قابل حل هست مثال اینکه آیا یورام از روز اول که وارد زندگیم شد قصدش این
بود یا اینکه بعدها توسط اونا کشف شد و ازش استفاده شد این قضیه تا حدودی حل نشدست و
اصال هم مهم نیست در حال حاضر فقط مساله اینه که لیزا جزو همون موجودات فرازمینی هست
که با یورام مثالْ ازدواج کرده! تعجیب نکن چیزایی به چشم دیدم که حتی بیان و تصورش برای
انسان غیر قابل تحمله.
ما فهمیدیم اونا تو سیاره یا جهان خودشون (هنوز نمیدونیم مساله جهان موازی هست یا یه
سیاره دیگه! منم فیزیکم زیاد خوب نیست ولی بعید میدونم نظریات فیزیک کوانتومی و
این چیزا که میگن هیچ شباهتی به چیزایی که ما فهمیدیم داشته باشه) میتونن فکر مارو
بخونن و به همین خاطر استاد گفت باید با مراقبه و دوری کردن از گناه و پاک شدن نفسم ذهنم رو
ایزوله کنم تا فقط به بخشی که خودم میخوام بتونن دسترسی پیدا کنن .اگر اینطور نمیشد فقط تو
دنیای خودمون قادر بودم نقش بازی کنم و به محض ورود به دنیای اونا همه چیز لو میرفت و
ممکن بود جونم به خطر بیفته چون من آدمی نبودم که با رفتن به سمت عرفانای نو ظهور کاذب
بخوام مثل اونا بشم و این خودش شروع اسیر شدن به دست اونا بود .نکته بعدی هم که ایزوله شدن
ذهنم باعث میشد بهش برسم قرار دادن فیلتر ورودی بود بدون اینکه اونا بفهمن .اینطوری نه
میتونستن فکری رو بردارن و نه میتونستن فکری رو بذارن بدون اجازه ی من و این خودش باعث
میشد من اشراف کامل به شرایط داشته باشم و اونا به هدفشون نرسن.
حاال میرسیم به موضوع خودم و اینکه چه اتفاقاتی افتاد برام .اتفاقاتی که از شروع عملیاتشون
روی من برام افتاد رو که تو این شیش تا پارت نوشتم و دلیل لزوم این قضیه رو هم برات
توضیح میدم .اونا میخواستن من تو یه بحران مالی و احساسی شدید گیر کنم تا مقدمه ای باشه
برای نفوذ بیشتر لیزا و یورام رو من .حاال شاید متوجه بشی که چرا اون دعواهای صوری رو
راه انداختم و چرا گفتم تو خفا با هم ازدواج کنیم و کسی از ازدواج ما باخبر نشه و چرا قضیه
تصادف الکیه مامان و بابا رو راه انداختم و شما رو فرستادم به اونجایی که االن نباید ازش نام ببرم
چون ممکن امنیت شما تو خطر بیفته .عمیقا دلتنگتونم و االن میتونم بگم معنی دلتنگی واقعی رو
دارم با تک تک اجزای روحم دارم حس میکنم .قضایای احساسی که تعریف شد و قضایای مالی
هم اینطور بود که من پول بچه های تیم که بهشون اعتماد کامل داشتم رو دادم و جایی ثبت نکردیم
اون پرداخت ها رو و حتی برای اینکه قضیه کامال واقعی جلوه کنه بهشون گفتم برن از من شکایت
کنن که خب من چند روز زندان هم رفتم و بعد رضایت دادن که بیام بیرون و پولشون رو بدم
]مثالً[ البته اون بنده خداها اصال نمیدونن اصل قضیه چیه ولی از اونجایی که من دیوونه بازی

زیاد داشتم اونا هم گذاشتن پای دیوونه بازیام و چیزی نگفتن .پس این نکته رو هم اگه
نمیدونستی بدون که من به هیچکسی بدهکار نیستم.
این اتفاقات ساختگی جلو رفتم و یورام حس میکرد داره به اهدافش میرسه و من هم همراه شدم
باهاش تا رسید به روز اول که توی متن از خونه هست و بعد از لحظه حرکت ماشین من دیگه
عمالْ تو دنیای اونا بودم و تمام چیزایی که نوشته شده توی اون دنیا داره اتفاق میفته و وجود
فیزیکی نداره یعنی اونا سعی کردن قضیه گیج کردن من رو در ابتدا و بعد دگرگونی و تکاملم
رو شروع کنن .خب هر کدوم از این نوابغ که انتخاب میشدن طبیعتاْ آدمای معمولی نبودن و حتی
اگر آدم معمولی هم بودن باز مقاومت میکردن در مقابل حمالت اونا چون هدف اصلی اونا بردن
زندگی شخص به سمتی بود که گناه هاش به حدی باشه که راه نفوذ روح باز بشه و برای من از خیال
اونا حق الناسی بود که به گردنم بود و البته منم اینطور جلوه کردم با گول زدنشون چون اون قدر
روی روحم کار کرده بودم که میتونستم اطالعات ساختگی تو ذهنم بذارم که وقتی اونا میخوان
اطالعاتی بگیرن اطالعات غلط بگیرن شاید یکم پیچیده شد و بپرسی پس چطوری تو دنیای
اونا وارد شدم اگر راه ورود به دنیاشون و تسخیرت توسط اونا گناه شدید بود .باید بگم من تنها
شخص از این  72تا نفر هستم که با اختیار و آگاهی به دنیای اونا وارد شدم و اونا فکر میکنن
انطور نیست! یه نکته دیگه هم که باید اشاره کنم ورود استاد و یه دوست رپر من تو این
جریانات بود که مورد استاد مشخصه و اون هم با تزکیه روح توی اون بخشی که میخواست وارد
شد و اونا هم در مورد اون این رو میدونن ولی از جایی که از خودشون در مورد تاثیر رو من
مطمئن بودن ترسی از ورود استاد نداشتن چون همین االنم فکر میکنن استاد تو قالب وجدان من
حاضر شد و من یادم نمیومد استاد رو و حرفش رو در عین حالی که اطالعات درستی داشت به
من میداد باور نکردم .در مورد دوست رپرم که باید بگم شهرت اون باعث میشد امنیتش حفظ بشه
اون وارد دنیای اونا شد و تاثیراتی هم گذاشت که بیشتر نقش مکمل رو ایفا کرد و تا حدودی کمک
کننده بود اما برای اون در حد یک خواب یا توهم زودگذر بود و شاید االن اصال جدی نگیره اون
اتفاقات رو ولی در هر صورت اون اینجا واقعًا حضور داشت و شاید االن فکر کنه که یه توهم یا
خواب بوده اون اتفاقات در عین حالی که ما بهش تا حدودی توضیح دادیم ماجرا رو اما چون
شهرت اون رو از لیست حذف میکرد نگرانش نبودیم چون به سرعت هم به دنیای خودمون
برگشت و این تجربه هم بیشتر نظر من بود که واقعاً ببینیم اونا افراد مشهور رو پس میزنن یا
نه که نتیجه آزمایش درست بود .خیلی کارها کردم که یورام بره سراغ اون ،االن نمیتونم
توضیح بدم چون فرصت نیست ولی در واقع موضوع اینه که اگه یه درصد احتمال میدادم
خطری تهدیدش میکنه اون کار رو نمیکردم.
خاطرات رو برای یکی از شاگردای استاد که دوست من هم میشه االن فرستادم که مطمئناً االن به
دستت رسیده پس به اون پیام که برات فرستاده شده اعتماد کن .تمام تجربیاتی که نوشتم واقعی بود
ولی باید بهت بگم که این تجربیات توی دنیای قابل اجرا نبود و نیست یعنی من اونارو تجربه
کردم ولی اون اتفاقات تو دنیای ما حقیقی نیست نمیدونم چطوری توضیح بدم ولی فکر کنم متوجه
شدی پس الزم نیست بازش کنم .نکته جالب دیگه اینه که این تجربیات که در واقع فقط برای بهم
ریختن ساختار ذهن من طراحی شد بی دلیل و بی مفهوم نبود در واقع اونا مجبور بودن چیزی رو
برام شبیه سازی کنن که قابل پذیرش باشه برام هم از نظر ذهن خودم هم قوانینی که تو کل عالم
وجود داره و خود همین باعث شد من به تک تک اون اتفاقات فکر کنم و رازشون رو کشف کنم با
اینکه میدونستم اینجا نمیمیرم و اونا قدرت کشتن من رو ندارن خیلی جاها واقعاً ترسیدم خیلی

جاها کالفه شدم و خیلی جاها نمردم ولی مرگ رو به چشم دیدم .البته االن خوشحالم چون خیلی
خودم را بیشتر شناختم و خودشناسی بی خطری بود برام چون میتونستم بدترین شرایط رو تجربه
کنم با اطمینان خاطر از اینکه نمیمیرم.
ایمیلم خیلی پخش و پالست منو ببخش بذار پای عجله و اینکه فرصت زیادی ندارم و ذهنم
مشوشه و باید زودتر برم .اونا هر کسی رو به شیوه خودش به تکامل و دگرگونی میرسوندن شیوه
ای که برای من طراحی شده بود طبق حدسیات در مورد واکنش های من بود چون اونا میدونستن
من به عمق این قضیایا یه جوری پی میبرم واسه همین برنامه نهاییشون این بود که من به
حدی برسم که فکر کنم روانی شدم و اونا یه سری روانکاو و روانپزشک و روانشناسن که دارن به
من کمک میکنن االن  21روزم هست که این برنامه رو دارن روم پیاده میکنن چون من همون
طور که آخر اون متن هم اشاره کردم بهشون این اجازه رو دادم و االن به خیالشون دارن منو آماده
میکنن واسه سو استفاده .بهم گفتن وصیتنامه بنویس و این چیزا که تو متن یا همون چیزی که
داستان طوری بود هم اشاره شده میخواستن من فکر کنم که خودم رو به مردن زدم .من تو دنیا با
همه قطع ارتباط کردم که وقتی نبودم غیر طبیعی به نظر نیاد و کسی هم به دنبالم نیاد و فکر کنن
فرار کردم یا مخفی شدم .یورام هم که تنها راه ارتباطی ما بود نبود پس تو دنیا کسی از عدم
حضور من آگاه نمیشه .چیزی که من میدونم اینه که اگرم متوجه نبودن من بشن مردم فکر میکنن
به دلیل بدهکاری فرار کردم ولی از نظر اونها من االن فکر میکنم که تو دنیا به طور قانونی مردم.
انقدر این چیزا پیچیده شده که گاهی خودم هم از فکر بهش سردرد میگیرم و واقعاً گاهی مرز
بین راست و دروغ رو گم میکنم این مورد تو تمام مراحل تجربیات اینجام هم باعث شده لحظه
به لحظه شرایط رو آنالیز کنم چون میترسیدم سوتی بدم و همه چیز لو بره خیلی سخته من هر
چقدر هم قدرتم رو باال برده باشم باز یه بنده ی ضعیف خدام و اینکه اگر تا االن هم همه چیز
خوب پیش رفته به کمک خدا بوده واقعاً .در مورد اینکه چرا همون موقع بهت اینارو نگفتم باید
بگم که مطمئن بودم مخالفت میکنی و باید ازت تشکر کنم که بدون چون و چرا حرف رو قبول
کردی و اینهمه مدت منتظرم بودی .از اینترنت اینجا که در واقع همون اینترنت دنیاست شرایط
رو دنبال میکردم و هر روز صفحه اینستاگرام و وبالگتو چک میکردم .ممنون که تمام مدت نقشت
رو خوب ایفا کردی و بدون اینکه بدونی موضوع از چه قراره مارو تو خطر ننداختی.
در مورد اینکه چرا خاطراتم رو تو قالب یه داستان نوشتم هم سه تا دلیل عمده وجود داره یکی
اینکه من همیشه بهت گفتم اگر کارم نرم افزار و امنیت شبکه نبود دوست داشتم داستان نویس بشم
و اینجا فرصتی بود که این رویا به واقعیت بپیونده و این اتفاق افتاد و یه داستان که واقعی بود
رو نوشتم و دومین مورد هم اینکه تجربیات اینجا رو مکتوب کنم تا یادم نره که البته بعید
میدونم با این میزان از خاص بودن اتفاقات حتی یک لحظه هم یادم بره و آخرین دلیل و
مهمترین دلیل این بود که نوشتن بخشی از نقش بازی کردن من بود چون من توی اون تنگنایی که
گیر کرده بودم نوشتن به دو دلیل برای اونا منطقی جلوه میکرد یکی اینکه میتونست منو آروم
کنه و دومین مورد اینکه مهر تاییدی بود بر اینکه اونا باور کنن برنامه هاشون داره درست
پیش میره بازم میگم تمام نوشته هام واقعیه و فقط بعضی از جاها که برات توضیح هم دادم داشتم
نقش بازی میکردم که اصلش خیلی از جاها احساسات درونیم بود و خیلی از جاها اینکه باید
سناریو طبق تصورات اونا نگارش میشد که شد و اونا فکر میکنن منم بردشون شدم .توی تمام
مراحل چه دستگیریم و چه زمانی که فکر میکردم روانی شدم واکنشام کامال آگاهانه و با برنامه
ریزی بود .اونا هم طبق تصورشون آگاهانه رفتار میکردن مثال برای جلب توجهم اینترنت و لپ

تاپ در اختیارم گذاشتن که یه جوری مثال تخلیه اطالعاتی هم بکنن من رو .من خیلی از اطالعات
رو وقتی فهمیدم که منو برای مداوای ساختگیشون از اینجا بیرون میبردن .حدود  2ماه کامالً تو
اینجا محبوس بودم و  21روزه که از این چهار دیوار بیرون میبرنم روزی  3ساعت.
در آخر هم اگه بخوام برات از اینجا بگم .اصل حمله به ما زمینیا به دست رئیسای این وادی
طراحی شده و مردم کامال بی اطالعن اینجا هم خوبی هست هم بدی ولی خب شکلش فرق میکنه
اینکه االن هم میبینی میتونم برات ایمیل بفرستم دلیلش اینه که امشب قراره استاد با مردم
همین سرزمین بر علیه رئیس همشون همون یارو لباس مشکیه قیام کنن و هم مارو از این
زندان یا مرکز تحقیقاتیشون نجات بدن و به دنیا برگردونن و هم یه تغییراتی تو دنیای
خودشون ایجاد کنن چون مردم آگاهی داره اینجا .اینجا کالً یه کشور داره یا بهتره بگم یه وادی
هست حدود  200هزار نفر جمعیت داره و اندازشم یه چیزی به اندازه ی یه کالنشهر متوسط تو
دنیای ماست .اهالی اینجا نیاز به آب و غذا ندارن .شکل و فرم این دنیا طبق سالیق و عالیق
هر کسی تغییر میکنه یکم شاید غیر قابل تصور باشه ولی هر کسی اینجا رو با دیدگاه خودش
میبینه .حتی من هم که اینجام نیاز به تنفس و آب و غذا ندارم و حتی توی تمام اون مراحل درد
نمیکشیدم ولی تصور میکردم که درد میکشم .برای توضیح علت اینا وقت زیاده وقتی دیدمت
بهت میگم البته اگر دیدم .تا حاال جون من تو خطر نبود ولی چون داریم توی دنیاشون دخالت
میکنیم اونا از نظر قوانین عالم اجازه ی دفاع پیدا میکنن و میتونن مارو بکشن .توضیح اینا
بمونه برای بعد .اینم بگم که من آنچنان هم تو خطر نیستم چون کل تشکیالت این یارو متشکل از
 200نفره و تقابل  999به  1داره جنگ امشب که خب دلیل قدرت این یارو با  200نفر هم میزان
کثافتکاریهاشون هست و انقدر کارای کثیف انجام دادن که قطب منفی ایجا بیشتر شده و مردمشون
رو هم درگیر کردن با چیزهایی که قدرت واقعی خودشون رو نفهمن و به همون چیزی که دارن
قانع باشن .این مورد تو دنیای ما هم کاربرد داره که یه قوم که تعدادشون نسبت به کل جهان حدود
هزاربه یک هست دارن به همه حکومت میکنن جز عده ای معدود که مقابلشون با شجاعت قد علم
کردن و یه روزی توسط همونا نابود خواهند شد .جای این بحثها اینجا نیست چون فرصت نیست
و باید برم .صدای فریاد مردم داره میاد .به امید دیدار.
داشت یادم میرفت اینم جمله ای که اصالت این ایمیل رو تایید میکنه «پرواز کردم میان دو
آبگیر که یکی آبستن سکوت بود و دیگری آبستن تنهایی!»

