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  مقدمه 
هايي نو را به وجود در زمانه و دياري زندگي ميكنيم كه اخالق در رابطه با آدمها جلوه 

نوشته مدرن است . انسانيت  ت و هويت هر انسان تحت سيطره قوانين ناآورده و تمامي
رنگ باخته و روزمرگي تاواني است بر گم كردن راه رستگاري . شايد روزي فرا رسد كه 

گارنگ فراگير جهاني شود . اما تا آن روز موعود همه درگير از هم اميد جايگزين پوچي رن
ت هستيم . شايد موعود اكنون يا فردا فرا رسد . پس تا گسيختگي تفكر و بينش و اخالقي
 هاي اندك با زندگي ناشكست هاي بزرگ و پيروزي آن زمان در ميان هياهوي مهيب 

  مهربان جدال خواهيم كرد . 
اميدانه را از زندگي خود مرور كردم و  ال رو مينوشتم دوران بس ناوقتي پاراگراف با

اش يافتم . شايد گذر كردن از تمام وقايعي كه هاي فراواني را در ميان هر كلمهافسوس
شايد كل جهان باعث آن شده ايم  داللت بر تقصيركار بودن نسل ما نباشد  خود و همه و

همه حوادث اول  أجدا كنيم بايد بدانيم كه سر منش. اما نميتوان تفكر را از اعمال خويش 
ست كه بايد انديشه را در ذهن خويش ا ت ميگيرد . خالصه كالم آنأمان نشاز انديشه

هايي كه در اين كتاب خواهيد خواند داستان براي انجام هر عملي تقويت نماييم . مجموعه
وقايع و  با آميختن رويا كه همراهبرگرفته از تخيالت سيال نويسنده ميباشد . با درهم 

  حوادثي است كه هر روز در رسانه هاي مكتوب و مجازي جهان پوشش داده ميشود . 
. هايي از اين قبيل راهنمايي نماييد اميد است با مطالعه و نقد كتاب بنده را درنگاشتن كتاب

  
  با تشكر فراوان از خريد كتاب



 

  

  

  

  

  

١ داستان 



 

  تنهايي 
  
  
  
  
  

دم غروب بود از خونه وياليي كه اجاره كرده بود بيرون اومد هوا كم كم داشت تاريك 
اجاره ايي غرشي كرد و درب پاركينگ همراه غرش ماشين صدايي  قديميميشد . وانت 

سالش  ٤٠چون جيرجيرك داد و اجازه داد ماشين از النه اش بيرون بياد . حاال نزديك 
ايي رو نشسته بود  متيو با چهره آنهايي كه شايد هفته ها هاميشد . با ريشي بلند و لباس

هاي جلو ماشين رو روشن كرد و پاكت سيگارش رو در هنگام روشن خواب آلود چراغ
كردن ضبط ماشين  از داشبورد درآورد و روبروي خيابان كمي توقف كرد و هنگامي كه 

سيگارش رو هم روشن  نيم نگاهي از آينه سقف ماشين به ويالي پشت سرش مي انداخت
كرد و پوزخندي از بغض و خوشحالي زد و مسيرخروجي خياباني رو انتخاب كرد كه از 

كيلومتر تا  ٤٠٠خاب كرد . شهري كه  نتشهر ساحلي كه  يكماه در آن اقامت داشت رو ا
شهر بعدي فاصله داشت. هميشه تو راه بود از ارثيه پدر وكليلش حداكثر استفاده رو كرده 

ونقدر رالف براي تك فرزندش پول به ارث گذاشته بود كه بعد از فوت رالف دانشگاه بود ا
اش رو از زماني كه از خواب بيدار رو در رشته  كامپوتر ول كرد . هميشه خاطرات گذشته

خواست ولي مغزش مثل دوستي كه هميشه ميميشد مرور ميكرد . شايد خودش هم ن
ش نهاي دور و نزديك  جلوي چشمالش رو در سالميخاد آدم و نصيحت كنه  تمام اعما

آورد تا بهش بگه كه متيو تو نبايد اشتباه  كني و بايد از همين زندگي كه براي خودت مي
ساختي  لذت ببري تا زمان مرگت . شايد بخاطر مخدر بود . شايد هم تمام اين قضايا 

. نيم ساعت بود كه از بخاطر مخدري بود كه از ترم دوم دانشگاه همراه هميشگيش بود 



٩  وندموسي سعيد      

 

نزديك يك رودخونه كنار چند تا درخت بزرگ توقف  .كنار ايستگاه بازرسي گذشته بود
هاش رو درآورد كرد . از ماشين پياده شد .گريم صورتش رو پاك كرد و كنار وانت لباس

هاي سربه فلك كشيده درخت   و بيلچه رو از پشت ماشين كنار صندوق برداشت و پشت 
روش خاك ريخت  . پالك وانت  رو هم  ي كند و اونها رو انداخت تو گودال وچاله اي

عوض كرد . لباس نويي كه ديروز با اميلي تو سوپرماركت شهرك ساحلي خريده بود رو 
به تن كرد و سوار ماشين شد. صداي ناله هاي خواننده متال رو زياد كرد و در ميان سياهي 

شب بود حاال وقت كشيدن مواد بود تعداد  ١٢. ساعت شب راه بي بازگشتش رو ادامه داد 
هاي مصرف ماريجوانا بيشتر شده بود ولي هنوز هوش و هواسش كامال سرجاش وعده

بود انگار ماريجوانا رو براي بدن اون ساخته بودند چون مغزش بر مواد برتري خاصي 
اينطوري فكر ميكرد . كام اول رو كه گرفت  وداشت . شايد هم اين تصور خودش بود 

شروع به صحبت كرد . متيو : من آدم خوبي هستم من به همه كمك ميكنم من از زندگي 
لذت ميبرم يادته اميلي تو خيابون و شب سرد و باروني وقتي كه هيچ جايي براي زندگي 

سخته باور نكردي نداشتي بهت پناه دادم ؟ يادته گفتم كه زندگي با مردي مثل من خيلي 
فكر كردي چون خوشكلي تو پول من شنا ميكني . من آدماي مثل تو رو زياد ديدم همتون 

د فقط براي چند روز يا چند ماه به درد بخور هستيد . با پوزخند همراه نفرت هستي مثل هم
ادامه داد فقط  كمي ميتونيد از مهربوني من استفاده كنيد اما نميزارم هميشه عين كنه 

مام زندگيم رو باال بكشيد . تو زندگي من كسي نميتونه سرم كاله بزاره . بيكباره ت
عصبانيت متيو فروكش كرد . دوباره به سمت راستش يه نگاهي با لبخند انداخت و به 

كرد . اميلي عزيزم وقتي كه تو كافه اونقدر مشروب خوردي كه ديگه  زمزمهآرومي 
زه تو رو شناختم . با هم خيلي حرف زديم البته تو نميدونستي در اطرافت چي ميگذره تا
روز كنارم بودي و تو فقط  ٤٠هاي زندگيت گفتي خيلي حرف زدي همش هم از واقعيت

دروغ گفتي . اما به خاطر راستگويي ديشب ازت ممنونم . با شجاعت و بدون خجالت 
فرياد زدي كه  ات رو تعريف كردي و اونقدر خاطراتت  شنيدنيت روگذشته منزجر كننده
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از حجالت از كافه رسوندمت خونه و خودم دوباره برگشتم تا مشروب خوري  هر شبم رو 
صبح وارد ويال شدم و گريمم رو از روي صورتم برداشتم و به هيكل ضريف  ٨تموم كنم . 

و زيبات كه غرق خواب رو تخت افتاده بود خيره شدم . خودت گفتي ديگه از زندگيم 
ينكه هرسال با چند مرد دوست ميشي و عاشق ميشي و اونا تو رو مثل خسته شدم واز ا

يه لباس دور ميندازن از خودت بدت مياد . نه خونه ايي و نه خانواده ايي . بچه پرورشگاهي 
از اين بهتر نميشه .  دلم برات سوخت . اين زندگي يك انسان نميتونه باشه در دنيايي 

 ٨ميزنن پس برات صبحونه درست كردم و ساعت ها كه همه دم از حقوق انساني آدم
صبح با صداي مني كه اميلي عزيزم صدات ميكردم بلند شدي چقدر زيبا بودي وقتي 

حرارت وصف ناشدني با هم صبحانه خورديم با هم و هات گل انداخته بود . با شور لپ
ا كرديم رفتيم لب ساحل چند تا نوشيدني خورديم و در دريا شن ١١مواد كشيديم ساعت 

لودگي برگشتيم ويال . هميشه براي اميلي سوال بود آ خستگي و خواب بعد از ظهر از ١و 
كه چرا من با گريم ميرم بيرون ولي اونقدر باهاش مهربون بودم كه براش فرقي نميكرد 

ناهار خورديم وتو نوشيدني آخرش كمي قرص  ١٤من كي هستم و از كجا اومدم . ساعت 
هربوني تا تختخواب همراهيش كردم . هنگامي كه ميخواست بخوابه خواب ريختم و با م

ساعت صبر  ١بهش گفتم خداحافظ اميلي ولي فكر نكنم ديگه صدام رو شنيده باشه . 
كردم تا كامال بخوابه . بعد از كشيدن مواد و خوندن چند سطر از انجيلي كه هميشه 

رو تو وان  ه بودمي با خودم آورداز شهر قبل رو كه گالون از قويترين اسيدي ٤همراهمه 
دش . با رحموم خالي كردم . همه چيز آماده شد براي خداحافظي اميلي از دنياي پرد

هام رو از روي صورتش برداشتن دقيقه دست ٤دستش بيني و دهانش رو گرفتم و بعد 
وان اش زدم بغلش كردم و به آرومي تو حاال دوباره باز هم تنها شده بودم بوسه به گونه

حموم گذاشتمش به زره زره محو شدن اميلي نگاهي انداختم و از حموم بيرون رفتم تا 
بعد از ظهر منتظر موندم و به موسيقي لينكين پارك گوش دادم آخه هميشه  ٦ساعت 

بهم قدرت ميده . در حموم رو باز كردم اميلي رفته بود جز چند قطعه كوچك از اعضاي 
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 –آليس  –مي  –ماري  –. اون لحظه فهميدم  بعد از رزتا بدنش چيزي باقي نمونده بود 
تنها همراه واقعي زندگيم اميلي بوده چون حداقل قسمتهاي  ،ملينا و سارا  –جودي 

كوچكي از اعضاي بدنش رو براي من گذاشته تا بيشتر يادش باشم . حاال اون پشت وانت 
.  متيو با غرور ادامه  و ميكشيدش رتو صندوق تو يكه دبه چند گالوني انتظار رهايي نهايي

كيلومتر ١٠٠داد من بخاطرش دارم اين همه سختي ميكشم تا آزادش كنم . 
تا شهر بعدي فاصله مانده بود كه تابلوي رودخانه نزديك است را در ميان خواب و رويا  

. و خماري ديد . وانت بيكباره ايستاده و راه رودخانه  كنار جاده اصلي را در پيش گرفت 
نزديك رودخانه وانت ايستاد . متيو دبه چند گالوني مايع تيره را به سختي از داخل وانت 

اش از جيب بر روي ساحل رودخانه پايين كشيد . حاال انجيل را دوباره مثل قتلهاي قبلي
ل پيراهنش درآورد و كمي سكوت كرد و بعد آمين گفت و درب دبه را باز كرد و مايع غب

هاي رودخانه در آب رها شد .  متيو با هيجان و هياهو در سكوت جدر ميان خروش مو
هاي ديگر و نجواي جانوران پيرامونش در حالت گرگ و ميش  با خشم و محو انسان

تمسخر و نيشخند . فرياد زد خداحافظ اميلي عزيز سالم من رو به خدا برسون از همه 
  بيشتر دوستت دارم .
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بيماري واگير اونقدر فيلم ترسناك ديدم كه همسرم دچار ماليخوليا شد نميدونم شايد اين 
 ٤شده چون سه كوچه پايينتر هم همسر دوستم به نام رزتا كه اصليتشون هم اسپانياييه 

ساليه تو تيمارستان بستريه و من بدبخت هم بايد  ٣ساله تو تيمارستانه . همسر عزيزم 
هر ماه مقداري از حقوقم رو صرف نگهداري و به اصطالح درمانش كنم . اوايل  زن 

من همراه بود تا جايي كه تقريبا هرشب  با هم بعد از خوردن شام فيلم  خوبي بود و با
ها اضافه كاري بودم ترسناك ميديدم . ولي نميدونم چي شد كه كم كم هر موقع شب

بهم زنگ ميزد و ميگفت : جك يكي تو خونه است و من ميترسم . اونقدر به كالنتري 
چوپان دروغگو داده بودند . اوج  محل زنگ زده بودم كه همه به خونه ما لقب النه

عصبانيت من زماني بيشتر شد كه تو شب هالووين اين لقب خونه ما پالكارد و بنر شد و 
له بود كه رو محل همه جا نصب شد . نميدونم شايد كار شوراي مح هاي پربه دست بچه

سختيها مون بريم جايي ديگه . ولي من مرد خونه ي قشنگ ميخواستند من و بتي از
مايلي رو  ١٠٠هستم . مردي كه تو پااليشگاه نزديك شهر كارميكنه وهميشه مسافت 

هر روز ميره و مياد . من تسليم نشدم . اما دو ماه بعد از هالووين بتي تسليم شد . كامال 
ژانس تماس گرفتم و بتي همون شب از رعقلش رو از دست داده بود بخاطر همين با او

ارستان شد و حاال سه سالي از اون جريان ميگذره . ماهي يكباره بيمارستان راهي تيم
حداقل مالقاتش ميرم ولي از دفعه قبل حالش بدتره. هر موقع من رو ميبينه جيغ و فرياد 
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ميزنه انگار من مثل يه روحم . تو اين سه سال خيلي تنها بودم و تو تنهايي و تاريكي 
آخه در سكوت و تنهايي فيلم ديدن حال ديگه شب فيلم ديدم ولي فكر نكنيد كه ناراحتم 

ايي داره . نوشيدني هست و غذات هم كه پيتزا باشه ديگه از زندگي چي ميخاي؟ . اين 
آخرا كه بتي خونه بود هنگام فيلم ديدن جيغ زياد ميزد و اعصابم رو خورد ميكرد . اصال 

شوهرش  م . قانوناًها برگردم خونه اما اون زنم بود . دوستش داشتدوست نداشتم شب
بودم . پس بايد حمايتش ميكردم . يه شب كه بتي زود خوابيده بود . ناخودآگاه رفتم سراغ 
كامپيوتر و روشنش كردم اول فكر ميكردم دنبال دانلود يك فيلم يا يك آهنگم اما وقتي 
 دستم به كيبرد كامپيوتر خورد . بدون اندكي فكر تايپ كردم . چگونه از شر همسر خود

ها كشتن بود و خالص شويم . با تعجب چند سايت و وبالگ رو باز كردم . يكي از راه
ديگري ديوانه كردن همسر و ... هيجان همراه با عرق كالفم كرده بود ولي كنجكاويم 
بيشتر شده بود . تو يه وبالگ كسي پيام گذاشته بود اگر كسي ميخاد از شر همسرم 

محكومش كنه به اين ايميل پيام بده . سركار نميدونم خالص بشه طوري كه قانون نتونه 
روز گذشت اما ديگه  ٢چطوري كار كردم چون فكرم همش درگير اون ناشناس بود . 

نتونستم مسخره بازيه بتي رو تحمل كنم . پس براي اون ناشناسي ايميل فرستادم .: 
بگيد  واقعيه لطفاًسالم آقا و يا خانم محترم من نيازمند كمك شما هستم اگر پيامتون 

ساعت بعد ارسال ايميلم  ناشناس جواب داد . سالم من  ٢كجا و كي همديگر رو ببينيم : 
مرد هستم و مقيم شهر بالتيمور . خوشحال شدم و پاسخ دادم من هم ساكن بالتيمورم 

شب جمعه كنارخيابان نيمكت روبروي بزرگترين شهر بازي  ٩اگه براتون مقدوره ساعت 
ساله ام با موي طاليي و قدي حدودا  ٣٢ون هستم . و اضافه كردم من مردي شهرمنتظرت

دقيقه بعد پيام داد اونجا  ١٠سانت با پيرهن نارنجي و شلوار لي مشكي. ناشناس :  ١٩٠
منتظر باش دوست من . كمي ترسيده بودم و فكر ميكردم اين بايد كار پليس باشه كه 

طرفي تحمل بتي با اين وضع غيرقابل قبول شده ها رو دستگير كنه ولي از ميخاد مجرم
بود . اصال بهم توجه نميكرد و همش قرص ميخورد و ميخوابيد . جمعه صبح وقتي از 
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خونه اومدم بيرون  تو را به تلفن خونه زنگ زدم و گفتم : سالم عزيزم امشب بخاطر 
نيمكت  دقيقه شب نزديك ٤٥و  ٨اضافه كاري ديرميرسم خونه نگران نباش . ساعت 

دقيقه  ١٥محل قرار كنار يه درخت خودم و پنهان كردم و منتظر ناشناس موندم تو اون 
همش با خودم كلنجار ميرفتم كه آيا كارم درسته يا نه و اينكه مگه يه آدم چقدر ميتونه 
سنگدل باشه كه بخاد به همسرش آسيب بزنه . اگه بتي جاي من بود هم ميخواست از 

لي ندايي در درونم ميگفت ببين جك تو يه مردي و مردها تنوع شر من خالص بشه ؟ و
طلبند و هميشه ميخان تو خوشحالي و راحتي كنار همسراشون باشند . تو بايد درك كني 
كه براي يك مرد خيلي سخته كه با يه زن مريض و بيمار تا آخرعمرش زندگي كنه پس 

ا ميزنند رو نخوري . مرد باش مراقب باش گول اخالقيات مزخرفي كه هميشه تو رسانه ه
و از مردانگيت استفاده كن . اين حق توئه كه از زندگيت لذت ببري چقدر بايد سختي 
بكشي . داشتم خودمو براي كاري كه ميخواستم با بتي بكنم دلداري ميدادم . كمي 
اضطراب داشتم ولي دوست داشتم براي راحتي خودم تالش كنم و سعي ميكردم به 

سلط بشم . به آرامي قدم برداشتم تا رسيدم به سمت نيمكت و بدون توجه به ام مدلهره
رقص رنگها درآميخته شده با اطرافم روي نيمكت نشستم . صداي هياهو از شهر بازي 

و زمان  اميدي گذشته داخلش من رو براي انتقام از نا يهابود و حسرت خوشحالي آدم
رودي شهربازي نگاه ميكردم شخصي با مصمم تر كرد . همونطور كه به درب و حالم

و من خيره وار به انتظار رسيدنش بر  ه بودلباسي تماما سياه رنگ به سمت من براه افتاد
روم ايستاد و گفت سالم رفيق . صداش ه ب روي نيمكت ميخكوب شدم . مرد ناشناس رو

گاه گفتم خيلي دوستانه بود و من همون لحظه احساس كردم كه اون رو ميشناسم نا خودآ
اش همراه با نيشخند هميشگيش نمايان . سالم پدرو .  زير نور تير چراغ برق چهره برنزه

تعجب درهم آميخت و پدرو رو درآغوش گرفتم . پدرو بدون مقدمه  با شد . هيجانم همراه
و دلهات گوش كردم  و ميدونستم در  گفت : رفيق من هميشه مراقبت بودم و به درد

هست كه گذران عمرت با اون برات سخت شده پس راه حلي پيدا  زندگي تو هم كسي
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ي كه به زور تحملشون هاهاي مثل من از دست اون آدمكردم كه هم خودم و هم آدم
نجات پيدا كنند . البته شايد كمي غير معقول باشه ولي شدنيه . كمي سكوت كرد  ميكنند

ي كم كم افسردگي گرفت  نميدونم و دوباره ادامه داد . اوايل رزتا هم زن خوبي بود ول
سال پيش شروع  ٥چرا ولي نميتونستم وجودش رو در كنارم تحمل كنم . ماجراي من از 

شده كه يك شب تصميم گرفتم خودكوشي كنم اما وقتي براي خريد قرص خواب آور 
پيش يه دالل دارو رفته بودم تو حالت مستيش بهم گفت : هي اگه ميخاي براي راحت 

ندگي خودتو بكشي اشتباه بزرگي ميكني . سعي كن كساني كه باعث رنجت شدن از ز
اش نگرشم ميشن رو از سر راه برداري نه اينكه خودت رو فداي اونا كني . با اون جمله

هاي خالصي از رنجم رو امتحان كنم به زندگي و پيرامونم عوض شد و تصميم گرفتم راه
هاي جنايي و جرم شناسي و كتابخونه كتاب ساعت در ٢. شبها قبل از رسيدن به خونه 

ها رو مطالعه ميكردم تا جايي كه بعد از روانشناسي ميخوندم و حاالت روانشناختي انسان
هاي جنايي و صفحات ماه احساس كردم يك روانشناس كاملم . حاال آماده بودم . از فيلم ٤

رگ ترسوند و به سمت اينترنت يادگرفتم كه ميشه بجاي كشتن كسي اون رو تا سرحد م
ايي براي خالصي از دست رزتا تدارك ديدم ديوانگي سوقش داد . با احتياط فراوان برنامه
ماه اون رو با ترفند پاي تلوزيون مينشوندم  ٢كه اجرا كننده اون فقط خودم بودم . به مدت 

و براش فيلم هاي ترسناك پخش ميكردم و خودم هم كنارش ميموندم  و تشويقش 
ماه براش توهم ايجاد شده بود كه تو  ٢ها رو ببينه حاال بعد از دم كه تا آخر فيلمميكر

 ها خيلي دير به خونه برگردم . تو اون دوهميشه سعي ميكردم شب خونه روح هست و
ماه كمي آموزش گريم دريك موسسه غير رسمي ديدم و حاال آماده بودم .لباسي سفيد 

تو خونه  حس وجود روح رو به رزتا القاع كردم . بعضي تهيه كردم و با مكان يابي دقيق 
ها مواد توهم زاي گياهي جادوگراي مكزيكي كه غير قابل تشخيصه رو تو غذاش شب

ميرختم و با گريم و پوشيدن لباس سفيد به سراغ رزتا عزيزم ميرفتم . در پانزدهمين شبي 
و هنگامي كه بيدار شد . كه روح شدم كار تموم شد . رزتا از ترس زياد از هوش رفت 
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ديوانه شده بود ولي بخاطر اينكه كسي متوجه كارم نشه چند ماهي رو براش پرستار 
اش دعوت كردم تا اينكه خونگي گرفتم و  ازچند تا متخصص روانشناس هم براي مايعه

ها هاي آخر بعضي شبآخرين روانشناس اون رو به يك تيمارستان معرفي كرد . تو ماه
ايي حاال با خيال راحت و حكم قاضي ايالت ميتونم با كس ديگه ه نميرفتم . واصال خون

هايي مثل خودم ميخام كمك كنم . ازدواج كنم . چون زنم ديوانه اس . حاال هم به آدم
پدرو سكوت كرد و انگار انتظار تشويق از طرف من رو داشت . با تعجب گفتم تو اين 

شي ؟ خوب چرا درخواست طالق ندادي ؟ پدرو  كارها رو كردي كه از دست زنت خالص
گفت : ازدواج من با رزتا با مخالفت پدرش ماريو كه رئيس يك گروه كوچك كارتل مواد 

  مايي به دستهاي ماريو نامهمخدر در مادريد بود اتفاق افتاد و شب عروسيم يكي از نوچه
ين يك سگ براي خانواده بود . پدرو عزيز خانواده شما هميشه ع شده داد كه توش نوشته

اند و عين يك سگ براي نسل خانواده ما واق واق ميكنند . تو دختر من رو ما كار كرده
با حيله و نيرنگ ازم دزديدي . براتون بليط و اقامت در آمريكا رو گرفتم و سند خونه به 

ما اين رو نام رزتا و مبلغ صدهزار دالر آمريكا نقد در داخل بسته همراه نامه گذاشتم . ا
 ٢٤ات تمومه . كمتر از بدون مرتيكه دزد اگه آسيبي به رزتا برسوني كار خودت و خانواده

ساعت آينده راهي جهنمت  ٢٤ساعت بهت فرصت ميدم كه اسپانيا رو ترك كني وگر نه 
هاي اسپانيا خبر متالشي شدن گروهك ماريو وكشته ميكنم . بعد از چند ماه  تمام رسانه

ولي ميدونم كه اگه كاري بر هاي اصلي اون رو پخش كردند سرشاخهشدن رئيس و 
هاش دخل من رو خالف توصيه پدر رزتا انجام بدم اون حتي اگر مرده باشه هم نوچه

من موندم و يك حاال بعد از وقايع و از هم پاشيدن او گروه كارتل مواد در اسپانيا.  -ميارن
هزار پول نقد تو حساب مشترك من و رزتا .  خونه دويست و پنجاه هزار دالري با پنجاه

  هم كه قبال بهت گفتم . حاال بقيه ماجرا رو
جك : اين اتفاقا رو چرا تو اين همه مدت به من نگفتي ؟ پدرو ابروهاش رو باال انداخت  

و گفت : احتياط شرط عقله رفيق واالن هم كه دارم رازهام رو برات فاش ميكنم ميدونم 
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يه من داري و بدون اينكه متوجه باشي راه من رو پيش گرفتي . اون تو هم سرنوشتي شب
شب توافق كرديم كه دو روح باشيم در يك مكان . و هرچه استادم بهم ياد ميداد رو دقيقا 
اجرا كردم تا اينكه بتي بيچاره من راهي تيمارستان بشه . آخه ميدونيد من آدم احساساتي 

ها تو كافه نوشيدني ميخوردم بيشتر شد . خيلي از وقتهستم وقتي نا مهرباني بتي هر روز 
و به ناچار با زني آشنا شدم كه خيلي با احساسه و منو خيلي دوست داره . و تصميم گرفتيم 
حاال حاالها با هم زندگي كنيم . بتي رو طالقش نميدم بخاطر اينكه وقتي ميرم مالقاتش 

  زكاري كه با بتي كردم لذت ميبرم .و از من ميترسه احساس بزرگي و غرور ميكنم و ا
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  شغل خانوادگي
  
  
  
  
  
بازپرس ازم پرسيد . بدون كم و كاست تمام سرگذشتت رو برام  طوري كه تو اين چند  

  جا نندازي . هم  صفحه نوشتي شفاها بگو دلم ميخاد حتي يك واو رو 
و نگهبان درخواستم رو  گفتم : ميشه يك قهوه يا يه سيگار بهم بديد . بازرس اشاره كرد

  عملي كرد . 
  را رو تعريف كن .بازپرس : خوب حاال تمام ماج

نسل هست كه تو آمريكا زندگي  ٣من مايك هستم و اصليتي اسكاتلندي داريم ولي 
ميكنيم من خودم رو يك شهروند وطن پرست آمريكايي ميدونم . پدرم يه مسيحي 

هاي دور در خانواده ما كاتوليك معتقد بود و هنرحكاكي و خراطي نسل به نسل از زمان
ر ميكنيم . يادم مياد كه در كالس اول بهترين مجسمه رو تو مونده و همه بهش افتخا

 ١٥ي خانوادگيم همينطور خوب پيش ميرفت تا اينكه مدرسه من ساختم . درس و حرفه
بخاطر عدم رو سال پيش بيشتر اعضاي خانواده ام بر اثر تصادف رانندگي مردند و من 

ناچار و به حكم قاضي راهي  ام  توسط اعضاي فاميلم در اسكاتلند . بهقبول نگهداري
يتيمخانه شدم . شوك فوت تمام اعضاي خانواده ام و عدم وجود حامي طوري كه در سن 

ام اونقدر من رو آزار داد كه ميخواستم سالگي راهي نوانخانه شدم . رفتن تمام خانواده ١٠
شرويي به من خانه با خفقط بميرم .دوماه از ورودم به نوانخانه نگذشته بود . مسئول يتيم

گفت :  مايك خوشحال باش . از اين لحظه تو صاحب قيم شدي خوشحال باش . تو 
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ساله چه  ١٠سني نبودم كه تمام مسائل اطرافم رو تجزيه و تحليل كنم . از يك بچه 
انتظاري ميشه داشت . تمام مراحل اداري طي شده بود و غروب همون روز روانه خانه 

رو روبروي درب امارتي بزرگ ايستاد  و راننده شخصي آقاي آقاي پاول روناك شدم . خود
سيگاري  از خودش سپرد و راننده پير روناك دستم رو گرفت و من رو به سرخدمتكار پيرتر

از خودش  چهره ايي ترسناك تر روشن كرد و به طرف ماشين حركت كرد و من رو با
انوئل هستم تو بايد مايك تنها گذاشت . پيرمرد تبسمي كرد و گفت : سالم جوان من ام

باشي . با چهره خندانش ترسم از ورود به امارت بزرگ قديمي فروكش كرد و با همراهي 
صدا كه گذشتيم در طبقه دوم انتهاي  و هاي چوبي پر سرپيرمرد وارد امارت شدم . از پله

ند چ راهرو دري نيمه باز بود . پيرمرد با احترام مخصوص خدمتكارها با انگشت به در
جواني كه منتظرش بوديد در خدمت شماست . بدون هيچ حرفي نوضربه زد . امانوئل : آقا 

وقتي وارد اتاق شديم نميتونستم باور كنم . مردي با چهره و اندامي زيبا و شيك پوش 
روبروي در منتظر من و خدمتكار ايستاد بود . با لبخند زيبا گفت : سالم مايكي و رو كرد 

ت : ممنون امانوئل كاري ندارم .پيرمرد تعظيمي كرد و از اتاق خارج شد به خدمتكار و گف
. مرد گفت : من پاول هستم  و مالك اين امارت و چند كارخانه . هنوز مجردم . من مات 
و مبهوت اون مرد قرارگرفته بودم چون نميتونستم حرفي بزنم . پاول زمان زيادي رو به 

سائل ريز زندگيش برام تعريف كرد كه تا من رو متقاعد حرف زدنش ادامه داد و اونقدر از م
كنه كه به من كامال اعتماد داره، حتي رازهاي شخصيش رو هم برام تعريف كرد  از 
خاطرات شيرين و خنده دارش طوري تعريف ميكرد كه من رو هم به خنده مي انداخت 

من القاع كرد كه  خالصه اعتمادم رو در همون ديدار اول جلب كرد و اين احساس رو به
من يك دوست واقعي براي پاول هستم . ديگه موقع شام شده بود ، تدارك شام مفصلي 

ها خوردن ديده شده بود ، در كنار پاول با خوشحالي و عدم احساس قربت بعد از مدت
هاي اول همه كارها و مسائل زندگي بسيار طبيعي غذاي لذت بخشي رو تجربه كردم . ماه

ود وتو اين مدت متوجه شدم .پاول يكي از مجسمه سازهاي مشهور كشوره و لذت بخش ب
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ها به هاي معتبر و حراجيها و فروشگاههاي گزافي در گالريهاش به قيمتتمام ساخته و
هاي مدرسه رو تو امارت ياد ميگرفتم فروش ميرسه . معلم خصوصي داشتم و كليه درس

سه پاول در ساعتهاي فراغتم به من انواع البته اين رو هم بگم عالوه بر دروس مدر
ها مخصوصا طراحي اناتومي انسان با دقت باال رو آموزش ميداد و هميشه روي طراحي

طراحي و  طرح ها اشراف كامل داشت چون او مدرك دانشگاهي معتبر در رشته نقاشي و
پاول . روزها سپري ميشد و من  داشت با نمرات عالي كسب كرده بود كه مجسمه سازي

رو مثل يك پدر يا برادر ستايش ميكردم و دوستش داشتم . تا اينكه دريك شب باراني 
بطور اتفاقي بخاطر غذاي تندي كه آشپز درست كرده بود كم خواب شده بودم و خوابم 

روي پنجره اتاق ايسادم . چند لحظه به بارون خيره شده بودم . درميان ه نبرده بود . روب
ن نور ضعيفي از سمت درب ورودي امارت نمايان شد و به سرعت به تاريكي و بارش بارا

سمت ساختمان امارت جلو اومد . حاال تصوير يك ماشين شاسي بلند تمام مشكي مدل 
مرد يك زن رو با دهاني چسب  ٢باال ديده ميشد . درب هاي خودرو به سرعت باز شد و 

رد گلخونه كردند . در همين خورده ، به زور از خودرو خارج كردند و كشون كشون وا
هاي راهپله چوبي به سمت طبقه دوم امارت در آميخته لحظه صداي قدمهايي كه با ناله

بود ترسم رو دوچندان كرد و خودم رو به زير لحاف تخت بردم و منتظر موندم . نفسم تو 
به ها در اطاق من سينه حبس شده بود . چند لحظه بعد درب اطاق ناله ايي كرد و قدم

ها به سمت طبقه قدم اي ديگر كرد وحركت دراومد و باز هم چند لحظه بعد درب ناله
پايين امارت راهي شد . نميدونم چقدر طول كشيد اما در ميان دلهره و هيجان خوابم برد 
. فرداي اون شب مخوف . با صداي پاول كه من رو به بلند شدن از خواب تشويق ميكرد 

  از خواب پريدم 
ي با تعجب بهش انداختم آخه هميشه خدمتكار پير امارت من رو از خواب بيدار . نگاه

ي زيباي مالك خانه از هميشه خندان تر به نظر ميرسيد . بدون اينكه من ميكرد . چهره
ماه به يكي از جزاير تفريحي  ٢حرفي بزنم پاول گفت :  امروز بعد از ظهر براي مدت 
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ماه لذت فراوان از امكانات  ٢سايلت رو جمع كن . سفر ميكنيم پس با كمك امانوئل و
ها از ذهنم پاك من رو غرق شادي كرد كه حادثه اون شب مخوف تا سال جزيره اونقدر

دوباره به امارت كه ساله بيشتر از اين نميشه انتظار داشت . هنگامي  ١٠شد . از يك بچه 
يم صحبت كرد و ميگفت : تو ي زندگبرگشتيم . پاول به مانند يك پدر مهربان از آينده

بايد براي زندگيت برنامه ريزي داشته باشي تا به مانند من موفق باشي . پس سعي كن 
هر كاري كه بهت محول ميكنم به بهترين نحو انجام بدي . و مطمئن باش اگه كارت 
رو درست انجام بدي و من راضي باشم . در قبال فعاليتت حقوق ميگيري . چند روز بعد 

جا منبع ينو براي اولين بار به كارگاهش در طبقه زيرين امارت برد . و گفت : امن ر
هاي ميليون دالري منه . اگه ميخاي ثروتمند بشي به حرفهام خوب عمل كن . درآمد

قطعات كوچكي از چوب هاي مختلف و حتي عاج فيل بصورت مجسمه و هم به صورت 
ده بودند . و بقيه كارگاه تقريبا خالي بود اما ايي از كارگاه بزرگ پاول جمع شخام در كوشه

بر روي ديوار ابزارهاي مختلفي آويزان بود . كارمن در روزهاي بعد يادگرفتن مجسمه 
سازي و تراش و حكاكي بر روي انواع چوب و عاج بود . من تمام وقت فراغتم رو در 

ز كارهام رو پاول به كارگاه پاول مشغول كار بودم اونقدر مهارت بدست آوردم كه بعضي ا
نمايشگاه براي فروش ميبرد . نميدونستم چقدر كارهام رو ميفروشه ولي دستمزد من هر 

سالم كه تموم شد . جشن تولدي بزرگ در امارت برام  ١٨هزار دالر شده بود .  ٢ماه 
هاي گذشته كمي متفاوت بود . هركس كه در تدارك ديدند اما اين جشن تولد با سال

قابي به صورت داشت از زن و مرد و من اون شب نتونستم حتي يك چهره جشن بود ن
بدون ماسك و گريم رو ببينم انگار درميان اشباح بودم . فرداي شب تولدم پاول مثل 

- ايي خندان . از سن و رشد بلوغ هر انسان سخن گفت و در ادامه صحبتهميشه با چهره
وفقيت بايد از احساسات و عواطف هاش اين رو هم گفت كه انسان براي رسيدن به م

هاي سفيد بسته بندي شده با قطعات وبچصبح همون روز بازهم  ١٠دوري كنه . ساعت 
هاي سفيد بريده شده يكسان از طريق باربري رولند وارد كارگاه شد . هنگامي كه چوب



 ونديموس سعيد       ٢٤

 

رو از كارتن مخصوص حمل شركت بيرون آوردم . يكي از چوبها با بقيه تفاوت زيادي 
سانتي متر مربعي كه هميشه روي اين نوع چوبها من حكاكي  ١٠اشت . يك قطعه د

هاي سفيد بيشتر به درد حكاكي و ساخت گوشواره و مجسمه هاي ميكردم اغلب چوب
ها كار بشه قيمت بااليي خيلي كوچيك  ميخوردند ولي به گفته پاول اگه خوب روي چوب

تي يك لكه خشك شده قرمز رنگ داشت سان ١٠براي فروش پيدا ميكنند . قطعه چوب 
ها رو توي قفسه ميز كار قرار دادم . از روي . اون رو كناري گذاشتم و بقيه قطعه چوب

وب جدا كردم و زير ميكروسكوپي كه هميشه براي چكنجكاوي اون لكه قرمز رنگ رو از 
ر كه كار حكاكي و مجسمه سازي مينياتوري ازش استفاده ميكردم ، گذاشتم . همونطو

فكر ميكردم خون بود و خيلي هم شبيه خون انسان . پاول هميشه من رو تشويق ميكرد 
هاي پزشكي بخونم وقت هم متوجه نشدم چرا بايد كتابچ هاي پزشكي بخونم هيكتاب

. كمي دلهره پيدا كردم ولي اولش فكر كردم حتما دست يكي از كارگرها موقع بسته 
سال  ٨ريخته . در همين لحظه خاطره شب باروني بندي بريده و خونش روي چوب ها 

پيش به يادم اومد . ترسم بيشتر شد و كنجكاويم چندين برابر . ميترسيدم درمورد واقعه 
با پاول صحبت كنم . به همين خاطر با احتياط شروع به تحقيق كردم  خوب  پيش سال ٨

زمان به جزئيات يك  هم بايد بگم وقتي سنت كمه ، ناشيانه عمل ميكني و اون اين رو
ايي جستجو و تحقيق محرمانه توجه چنداني نداشتم و به خيال خودم مثل يك پليس حرفه

ميخاستم عمل كنم . تو اون امارت تمام اعمال من توسط خدمه و خود پاول كنترل ميشد 
هاي من بصورت مكتوب براي پاول تنظيم ميشد . اما من و هر روز گزارش فعاليت

ايي كه تو اينترنت دنبال دگي من با جزئيات كامل كنترل ميشه . چند هفتهنميدونستم زن
هاي سر نخي بودم متوجه شدم در كل كشور و حتي شهري كه توش زندگي ميكردم آدم

هاي هاي گم شده بي خانمانزيادي ناپديد شدن و هيچ موقع پيدا نشدند . اغلب آدم
ها بودند كه براي خيلي از مردم شناخته شده شهرها بودند . اما كساني هم در بين گم شده

ها ميگشتم . با كنار هم قرار بودند . آخرين شبي كه يادم مياد تو اينترنت به دنبال سرنخ
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ها باشه . دادن اتفاقات مختلف متوجه شدم پاول ميتونه قسمتي از پازل گم شدن آدم
ن ازخواب بيدار شدم ي دلخراش يك زشب به رختخواب رفتم . با صداي ناله ١٢ساعت 

روي يك تخت بسته شده بود و در كنارم زني غرق در خون ناله دلخراشي  . دست و پام بر
ميكرد . نگاهي به اطراف انداختم . مثل اطاق عمل بود همه تجهيزات پزشكي مهيا بود 
. خيلي ترسيده بودم . چند بار خواستم فرياد بزنم ولي چسب روي دهانم مانع فريادم 

بعداظهر رو نشون ميداد . درب اطاق  ٥. به ساعت روي ديوار اطاق نگاهي انداختم ميشد 
هاي اطاق عمل وارد شد . مثل لبخند هميشگيش باز شد و پاول با لباس به مانند جراح

نگاهي  به من انداخت و سراغ زن بيچاره رفت . موسيقي كالسيك در فضاي اطاق با 
ي و چند ابزار برش حدون توجه به من . چاقوي جراصداي بلند درحال پخش بود و پاول ب

ديگه رو از روي ميز برداشت و كنار زن قرار داد . و دستكش جراحي رو به دست كرد . 
 هايابزار كنار زن بيچاره در دست پاول هي عوض ميشد و ناله زن تبديل به فرياد

دلخراش ادامه دار شد و پس از كمتر از يك ساعت ديگه صدايي از زن بخت برگشته 
شنيده نشد و من بيچاره از هيجان و ترس داشتم ديوانه ميشدم . ميخاستم به اون زن 

كنم ولي كاري از دستم برنميومد و از هوش رفتم . نميدونم چقدر بي هوش بودم  ككم
ره خودم رو در همون حالت قبل ديدم با اين تفاوت كه . اما باز وقتي به هوش اومدم دوبا

كنارم مرد غرق در خون برروي تخت كنارم بود وباز هم همون اتفاقاتي كه براي اون زن 
نگون بخت افتاده بود براي اون مردم هم اتفاق افتاد و من باز هم از هوش رفتم . بعد از 

هاي جدا شدن استخوان ديدن صحنه هاي دلخراش كشته شدن و قطعه قطعه شدن و
ها و آج هاي سفيدي هاي بي نوا از گوشت بدنشون تازه متوجه شدم . اون استخوانآدم

هاي كشته شده هاي انسانكه در قطعات كوچك روي اونها حكاكي ميكردم . استخوان
قتل وجيع توسط قيمم . براي هشتمين بار پاول وارد  ٧توسط  پاول بودن . بعد از ديدن 

د اما اينكار وقتي كه از خواب بيدار شده بودم انسان نيمه جاني كه به انتظار قاتلش اتاق ش
نشسته رو در كنار تخت كناريم نديدم . با دلهره فراوان احساس ميكردم . نفر بعدي كه 
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كشته ميشه خودم هستم . اما اينبار پاول با لباسي شيك و كراواتي قرمز رنگ بر روي 
ش بسته شده بودم نشست و شروع به سخنراني كرد . جناب صندلي كنار تختي كه به

ساعت طول كشيد .  ٢هاي طوالني اون زمان كه شايد بازپرس اينجا بخاطر صحبت
هاش كه به اين پرونده ميشه رو كه به  صورت مكتوب نوشتم رو ايي از حرفخالصه

  براتون ميگم . 
د تمام تالش خودش رو انجام پاول :  براي رسيدن به كمال درهر موضوعي انسان باي

بده حاال اين بصورت يك حرفه يا يك عمل باشه فرقي نميكنه . اگه به دنبال هنر ناب 
باشي اون رو با كمي تفكر و خالقيت بدست مياري . بطور مثال هنر بدست آوردن  پول 

 ي كه شايد در اواخر عمرت بدست بياري ميتوني در سن پايين همه دنيا رواسرمايه   و 
مال خودت كني . در اين دنيا همه چيز مثل يك هنر ميمونه حتي مردن و حتي روابط 
اجتماعي و اخالقيات و ... هرچيزي كه تو دنياست يك هنر ناب محسوب ميشه . هر 

زندگي خودش سعي ميكنه به حد كمال اعمالش برسه . بطور مثال من . من  انساني در
مواد براي ايجاد رنگ و طرح و شكل استفاده  براي به كمال رسيدن هنرم از ناب ترين

ميكنم . وقتي قرمزترين رنگ خون انسان باشه و وقتي بهترين و بااحساس ترين چوب 
روز ميخان بميرند و به كمال خودشون برسند چرا  هايي باشه كه هراز استخوانهاي آدم

كه  ؟جاد نكنيمنبايد يك رابطه درست رو بين هنر مردن و هنر مجسمه سازي و نقاشي اي
نتيجه اش آثار با قيمت باال كه نشان دهنده هنر بدست آوردن ثروت رو براي من و 

 از وقتي كسي كه شاهكارهاي من رو كه  ؟هايي مثل من فراهم ميكنه توليد نكنيمآدم
هويت و وجود انسان شكل گرفته ميبينه و ميخره در ايمانم براي ادامه اعمالم راسخ تر 

وجه تا زمان رسيدن به كمال زندگيم يعني هنر مردنم ادامه ميدم . و  ميشم و به هيج
ها با من همراه بودي دانسته يا ندانسته تو هم از زندگي حاال تو مايك عزيزم دراين سال

با من لذت زيادي بردي و حتي سرمايه ايي براي خودت بدست آوردي . تو در راه درستي 
ميتوني از اين واقعيت فرار كني كه تمام وجود و كه برات طراحي كردم قدم گذاشتي و ن
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هاست به اين شيوه امرار معاش ميكنه . تا زندگي تو در كنار خانواده ايي بوده كه قرن
ات هيج آشنايي نداشتن ؟ بزار برات روشن كنم االن با خودت فكر نكردي كه چرا خانواده

هاي اعضاي انسانه ستخوانگي شما حكاكي و مجسمه سازي بر روي اپسرم شغل خانواده
هاست به دستورسالطين و مردمان ثروتمند در اسكاتلند و و اروپا انجام و اين كار قرن

ميشه . و من درواقع عمو زاده توام كه به دستور رييس فرقه ما براي كشتن تمام افراد 
اج و ات راهي آمريكا شدم . پدرت بخاطر مخالفت از نوع كارش از اسكاتلند اخرخانواده

تو  ات ودستور قتلش توسط رهبر خانواده صادر شد و من هم مسئول كشتن تمام خانواده
شدم .وقتي از حادثه تصادف زنده بيرون اومدي تصميم داشتم دوباره بكشمت اما رهبر 

ات رو بعهده بگيرم و من هم اين كار رو مهربان ما دستور داد به مانند يك پدر سرپرستي
دادم . حرفهاي مخوف پاول برام غير قابل باور بود . تمام وقايع زندگيم  تا اين لحظه انجام

افرت به آمريكا با كمترين وسايل و سگواهي صحت گفته هاش بود . شبانه و بيكباره م
پس از رسيدن به آمريكا هر ماه محل زندگيمون رو تغيير ميداديم . و اينكه پدرم پول 

بود و باز اينكه مادر و خواهر و برادر بزرگم  در حكاكي فراواني از اسكاتلند با خودش آورده 
رو چوب و مجسمه سازي مهارت فوق العاده ايي داشتن . و ضمنا وسايل تضعيني خانه 
ما اغلب با مجسمه هاي سفيد كوچك تضعين شده بودند . در حالتي از ديوانگي و ياس 

ه از گذشته مخوفم ناشي اميدي بي مانند و صحبتهاي پاول . شرنوشت مخوفم رو ك و نا
ساعته پاول از روي تخت آزاد شدم و پس از استراحتي  ٢ميشد پذيرفتم . بعد از سخنراني 

سال در امارت زيباي پاول زنداني بودم  همه جايي كه قدم ميگذاشتم  ٥كوتاه به مدت 
رگاه دوربين مدار بسته بود و نگهبانان در هر جاي امارت حضور داشتند و هنگامي كه به كا

سالگي تا زماني  ١٨نگهبان رفتار من رو زير نظر داشتند . از زمان  ٢براي كار ميرفتم هم 
امارت پاول زنداني بودم . خواهش ميكنم  كه شما من رو تو امارت دستگير كرديد . من در

  جناب بازرس بگيد من چه گناهي مرتكب شدم ؟ من ناخواسته وارد اين جريان شدم . 
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وشن كرد و با چهره ايي برافروخته همراه خشم گفت : ما تو تحقيقاتمون بازرس سيگاري ر
متوجه شديم كسي به نام پاول اصال وجود خارجي نداره و ضمنا باز متوجه شديم تمام 
مدارك دانشگاهي و ثروت اون امارت فقط به نام توست . و باز تو اين چند ماه تحقيقاتمون 

قه تو اسكاتلند ارتباط داشت خود تو بودي و دستور متوجه شديم تنها كسي كه با رهبر فر
بدنبال  ٢٠١٣كشتن تمام اعضاي خانواده ات رو خودت اجرا كردي اينترپل از سال  

ساله ات هم رحم نكردي  ١٠بررسي اعضاي فرقه شما بوده . تو حتي به برادر  تحقيق  و
ه هات براي تغيير هاش مجسمه ساختي . تمام نقشو اون بينوا را كشتي و با استخوان

هويتت و كارهايي از اين قبيل نتونست تو رو از عدالت فراري بده . تو اين  جهان متمدن 
ي ننگ بشريتند . كاش وجود آدمهاي  وحشي  مثل تو كه خويي از انسانيت نبردن مايه

اونقدر قدرت داشتم تا همين االن با يك گلوله تو مغزت خالي كنم تا دنيا رو از وجود 
   .فتت پاك كنمكثا

هنر به اوج رسيدن و به كمال رسيدن ، براي هر فردي متفاوته . من مايك رايس مالك 
ميليون دالر  ٥٠هاي هنري در شهرهاي مختلف دنيا با درآمدي ساالنه بهترين گالري

ثروتمند ترين هنرمند تاريخ هستم كه در زمان حياتم به ثروت رسيدم . حاال هم وقتي به 
دم به كمال وجود يك انسان مفيد نزديك ميشم با نوع مرگي كه خودم كمال هنررسي

    .. اعدام با تزريق آمپول مرگ اون رو انتخاب كردم 
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هاي شديد . آرام گرفت جو مريخ و تكان پس از خارج شدن  از  X1002سفينه مسافرتي  
گو اعالم كرد . تمام سفينه سالم است و هيچ مشكلي براي ادامه دطريق بلن . كاپيتان از

مسير پيش بيني شده وجود ندارد . لوريس نزديك انبار سفينه بر روي صندلي كنار پنجره 
 هاي مهاجرنشسته بود و هم زمان به گذشته و آينده فكر ميكرد . لوريس از آن خانواده

سال قبل با سرمايه هنگفت بانك شخصي پدرش قبل از جنگ  ١٠٠ساكن مريخ بود كه 
جهاني چهارم كره زمين ، راهي سياره مريخ شده بودند ، اما رفاهي كه در زمين داشتند 

اش را در مدت كوتاهي از نيامد و خانواده تمام سرمايهوقت بدست در سياره مريخ هيچ
دست داد . به ناچار تمام اعضاي خانواده در معادن استخراج شركت روبوك مشغول به 

هاي زندگي در سياره سرخ باعث شد پدر و كار شدند . درآمد بسيار پايين نسبت به هزينه
ستم اداره سياره بگيرند . در چند نفر از دوستانش تصميم به تاسيس يك گروه مخالف سي

- اين زمان در جاي جاي مريخ صداي اعتراضات نسبت به وضع موجود بصورت خشونت
هاي پراكنده اشخاص و گروه هاي معترض شكل گرفته بود . با كمي تامل ميتوانستي 
به نظمي در عين بي نظمي اعتراضات پي ببري . ولي در آن موقع هيجان احساسات 

ت به نوع اعمال و تبعات رفتارشان فكر كنند . پس از سركوب شدن معترضين نميگذاش
و زنداني شدن و اعدام برخي از رئساي آنها .  هاي معترض و سرخوردگي مردم فقيرگروه
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هاي تبهكار خشن در سراسر خفقان سركوب هر نوع اعتراض باعث بوجود آمدن گروه
دان آزاد شد . اما دراين فاصله مادر سال مريخي از زن ٣سياره گرديد .  پدر لوريس پس از 

لوريس براثر بيماري واگير شهرك فقير نشين كنار معدن استخراج اورانيوم مرد . دارويي 
كه اگر ميتوانستند بخرند مادر هنوز زنده بود . بدهي خانواده آنقدر زياد شده بود كه لوريس 

كاري كاك شدند . كارهاي ها عضو گروه تبهو خواهرش لورا به ناچار براي پرداخت بدهي
هاي هاي كوچك به مانند  دزديدن كيتاوليه كه  به لوريس و لورا محول ميشد فقط دزدي

هاي كارگر و خدماتي شركت استارس مارس بود . ولي هاي نظاميان و رباتكنترل تفنگ
مرور زمان هيجان كار جديد و درآمد فوق العاده نسبت به كارگري معدن باعث شد ه ب

يس و خواهرش پس از پرداخت بدهي خانواده به كار در شغل جديد ادامه دهند . سمت لور
اي پيش رفت كه ديگر راه بازگشتي وجود نداشت . از توليد و اختراع و و سوي كار بگونه

هاي حمل وسايل نظامي و حتي كشتار مردم معامله مواد مخدر گرفته تا ربايش كاروان
باعث شد لوريس را براي تبديل شدن به خشن ترين فرد  در گروه كاك انجام ميشد . و

در گروه هدايت كند . هنگامي كه پدر از زندان آزاد شد لوريس ديگر يك آدم پاك و ساده 
نبود . هيواليي در كالبد يك انسان كه وجود شيطان را درخود داشت . طمع ثروت اندوزي 

ر دنياي پشرفته كرده بود . حاال و سرخوردگي در دوران نوجواني او را يك جوان وحشي د
ايي لوكس در براي بدست آوردن رفاه لوريس حاضر بود هر جنايتي را مرتكب شود . خانه

اي كه شركت روبوك آن را طراحي و ساخته بود آرزوي تحقق شهر بزرگ و پيشرفته
سال مريخي و آزادي پدر، مالقات سرد و بي احسان  ٣يافته لوريس گشته بود . پس از 

با فرزندان . و انبوه اتفاقات ناگواري كه به فرزندانش در رسانه ها نسبت داده ميشد . باعث 
روز از  ٣شرمسازي و ياس و ناميدي افسار گسيخته در وجود پدرگشت و پس از گذشت 

ي لوريس به زندگي خود پايان داد . براي اش . با پريدن از بلند ترين نقطه خانهآزادي
نابود شدن خواهرش هم هيج اهميتي نداشت تنها مشغله فكري او  لوريس حتي مردن و

ميالدي  ٢٢٠٠اش باشد . سال ايجاد يك گروه تبهكاري جديد بود كه خودش ايجاد كننده
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ايي ايجاد آنقدر ثروت بدست آورده بود كه يك شركت حمل و نقل و اكتشافي بين سياره
ها در سياره هاي مريخ و كره ماه دولتها و كند . حاال قراردادهاي حمل و نقل با شركت

بسرعت بسته ميشد و ثروت لوريس هرلحظه بيشتر و بيشتر ميشد بطوري كه براي دخيل 
سال مرگ تنها عضو خانواده بود  ٢٢٢٢شدن در سياست هم برنامه ريزي ميكرد . سال 

لبو . در هنگام درگيري بين گروههاي  تبهكار لورا با شليك تفنگ ليزي در صحراي با
نزديگ شهر كاتين بطوري محو شد كه هيج قسمتي از اعضاي بدنش حتي براي يك 

فعاليتش و دادن رشوه و پولشويي  و يادبود كوچك هم پيدا نشد . پيشرفت لوريس در كار
ها هاي تبهكار يا از سياستهاي سياره مريخ باعث شد تمام گروهو جنايت در همه ارگان

افزون او محو و نابود شوند .  و قدرت روز اثر فشار ويا بر هاي او پيروي كنندو خواسته
مندترين فرد سياره كسي جز او نبود . غرور و خودپسندي و احساس ثروت ٢٢٢٥سال 

خدايي برتمام امور تفكري كه انسان در هر جا و هر زمان ميتواند اشتباه كند را از ذهنش 
تصميمات ويران كننده يك انسان بيرون رانده بود . نقض قوانين اخالقي و مدني و 

متمدن او را و تفكراتش را به اندازه يك وحشي دوران قبل از تمدن تنزل داده بود . طمع 
ايي كه مملو از كارمنداني بود كه از سياره ورزي شالوده تمام افكارش بود . شركت فرا

. در ميان سراسر گيتي شناخته شده براي فعاليت در شركت تكناتك هجوم آورده بودند 
غفلت لوريس گروهي كوچك به رهبري زالم براي استخدام آزمون هاي عملي هوش و 
جسمي را گزراندند و وارد تكناتك شدند . زالم بخاطر هوش و زكاوت غير قابل باورش 

هاي داخل شركت را طي كرد و عنوان معاون اول لوريس پس از سلسله مراتب پست
بدست آورد . اولين مالقات زالم با لوريس  را شركت ماه از حضورش در ٦گذشت كمتر از 

اتفاق افتاد . ديداري كه به فروپاشي اداره شركت و كل سياره مريخ منجر  ٢٢٢٧در سال 
بر اثر شليك توپهاي ليزري سفينه هاي كوچك انتقامجو تكانهاي    X1002شد . سفينه 

حاال بعداز آن همه وقايع و  شديد را ايجاد كرد  و رشته افكار لوريس را از هم گسست .
جنايات و ظلم ، لوريس وجود ناجي و خدا را در قلب و روحش احساس ميكرد . اما خودش 
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هم ميدانست كه بازي كردن با جان و تمدن بشري و كشته شدن ميليونها انسان ، خدا 
موجودي چون لوريس را انسان نميداند و هيچ راه فراري را براي او در جهان هستي و 

هان پس از مرگ جز تباهي نشان نخواهد داد . كاپيتان مسير خروج از منظومه شمسي ج
ايي سفينه براي رسيدن به سرعت نور را برنامه ريزي كرد و موتورهاي گداخت هسته

ميليون كيلومتري ازمريخ برسد تا پس از  ١٠٠روشن شد تا به چاله فضايي در فاصله 
اله نوري از مريخ در سياره كم آب و خشك ولي س ٥٠گذشتن از چاله فضايي به فاصله 

به سطح سياره خشك  فرود بيايد. هنگامي كه سفينه به سرعت   z1000قابل سكونت 
نور رسيد . سفينه به حالت سكون درآمد ، و  لوريس باز درخاطراتش فرو رفت . زالم افكار 

ي ه به گفتهو بينشي ژرف نسبت به جهان هستي داشت و با هوش باال و فن آوري ك
خودش از علومي بود كه اقوامش براي او به ارث گذاشته اند . فنآوري هاي نويني را در 
توسعه و پيشرفت و سفرهاي فضايي ايجاد كرد . اعتماد بيش از حد به افكار و عقايد زالم 

تكناتك را در حد يك شاگردي كه هرلحظه از استادش زالم مطلب مي آموزد  ي، امپراتور
ايي ده بود . توسعه حمل و نقل و موتورهاي قدرمتند گاما با پيشرانه هاي هستهتنزل دا

براي پيمودن مسافتهاي طوالني و با سرعت چندين برابر سرعت نور و نحوه گذشتن از 
هاي فضاي ابزار علمي پرقدرتي بود كه فقط توسط زالم براي تسكين دادن حرص و چاله

به عهد زالم بود و لوريس  دها و مسائل اداري تماماًطمع لوريس ايجاد شده بود . قراردا
سال از حضور زالم و گروه  ٢ايي را تجربه ميكرد . بعد از هاي بي وقفهخوشگذراني

 كوچكش تنها موضوعي كه براي پيشبرد اهداف شركت با لوريس هماهنگ شد . سفر
ر سخت بود كه ايي از نوع بسيااكتشافي طوالني براي بدست آوردن منابع عظيم ماده

ايي و شماري را براي حمل و نقل سريع بين سيارههاي بيشركت ميتوانست سفينه
باري غول و ايي بزرگ كهكشاني توليد كند . بحث ها بين كارشناسان براي ساخت سفينه

با صرف هزينه هنگفت كه موجودي دارايي  پس از مدتي شكل گرفت وها براي ماهپيكر 
ساخته شد . لوريس نميدانست ماده معدني ساخت سفينه  ل داد شركت را به نصف تقلي



 ونديموس سعيد       ٣٤

 

اولين سفينه غول پيكر با سرعت چند برابر نور از كجا تهيه شده است اما بدون هيج شكي 
بزرگترين سفينه در تاريخ بشر به  ٢٠٢٩به استادش زالم اعتماد كامل داشت . در سال 

هزار خدمه و كارمند راهي سياره  ١٥كيلومتر ساخت شد . با  ١كيلومتر و عرض  ١٠طول 
ايي دژ سال نوري شد . زالم فرمانده ٢٥٠خارج از منظومه شمسي در فاصله  K2050ي 

فضايي را برعهده گرفت و با تجهيزات جنگي كه بر روي آن سوار كرد توانست سفينه را 
ه تبديل به يك دژ مستحكم نمايد . بعد از گذشت غريب يك سال و بي خبري از سفين

غول پيكر همه و بخصوص لوريس تصور ميكردند كه سفينه اكتشافي و تمام افراد داخل 
آن همراه با زالم از بين رفته اند . اما در روز سيصدوشصت پنجم از شروع سفر اكتشافي 

ر از هجوم سفينه هاي غول پيكر در اطراف بهاي نظامي سرتاسر مريخ خزالم  پايگاه
ي زالم نمايان شد . زالم با صفحات نمايشگر تمام مريخ چهرهسياره را دادند و بر روي 

محاصره شده است  و اگر كسي  لباسي جنگي شروع به سخنراني كرد . سياره شما تماماً
و يا گروهي  بخواهند در مقابل ارتش ما مقاوت كند نابود خواهد شد . براي تسليم شدن 

اباوري  از اعتماد بي پايه و طمع ساعت فرصت داريد . لوريس در ميان بهت و ن ٦فقط 
اش شرمگين و خشمگين بود اما نميتوانست كاري انجام دهد . جلسه ورزي فوق العاده

پايگاه نظامي بين المللي بدون هيچ راه حلي با حضور تمام مردان و زنان تاثير گذار سياره 
ليم شدن داده برگزار شد . يك ساعت مانده به اتمام فرصتي كه زالم به سياره براي تس

ايي به سمت بزرگترين صحرا مريخ روانه بود . سفينه فرماندهي مهاجم شليك فراهسته
مصدوم و كشته شدن ايجاد كرد باعث كرد و انفجاري مهيب زلزله فراگير در تمام سياره 

طمع ورزي لوريس ميتوانست بخاطر فقط  تماماً  اين حوادث ناگوارانسانها زيادي شد كه 
سفينه هاي جنگي بدون كمترين مقاوت وارد جو مريخ شده و بر  ٦ساعت  باشد . راس

روي سياره فرود آمدند . درب سفينه ها كه باز شد موجودات ترسناك با سرعت زياد روانه 
شهرها شدند و شروع به كشتار انسانها كردند دراين فاصله درميان بهت و حيرت مقامات 

راي فرار از سياره فراهم شد و همه به سرعت براي ب بلند پايه هاي نجات مقامات، سفينه
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سوار شدن بدون اندك تاملي براي حفظ جانشان  با هم درگير شدند . لوريس با ترس و 
نااميدي در ميان هرج و مرج سوار بر سفينه فرار شد و در ميان انبار سفينه فرار خود را 

ه هاي فرار بدست ارتش زالم پنهان كرد . پس از خروج از جو سياره و نابودي همه سفين
. خبرها حاكي از نابودي كل تمدن انساني مريخ و زمين و ماه و ديگر سيارات منظومه 
شمسي با هجوم هماهنگ زالم بود . سفينه ايي كه تنها بازمانده تمدن انساني را  با 

ينده هزار نفر را درخود جاي داده بود و راهي ناكجاآبادي ميشد كه هيج آ ٣جمعيتي حدود 
نميدانست فردي كه تمام  X1002ايي براي بقا براي آن متصور نبود . كسي در سفينه 

بشريت را نابود كرده در كنار آنهاست . شخصي كه با طمع ورزي مهارنشدني اخالق و 
انسانيت را به زمان قبل ازشكل گيري تمدن برگرداند . اگر كسي از مردم بدبخت و بينوا 

تكه تكه  اطرافشهاي با خشم و نفرت فراوان در دستان آدمميدانست او لوريس است 
 از درد و رنج در ايي پر. لوريس به آينده بودميشد . حال كه همه چيز از دست رفته 

انديشيد كه بايد براي فرار از موجودات فرا انساني مي K2050ايي بي تمدن به نام سياره
كند . زيرا او همچنان طمع زندگي را بر براي فرار از مرگ و كشته شدن در خفا زندگي و 

مرگ با عزت ترجيح ميداد . هنگامي كه  سفينه بر روي سياره خشك فرود آمد . لوريس 
در سر  را هاي باقي مانده كل تمدن بشريباز روياي رياست دوباره بر جان و مال انسان

. درب سفينه باز مي پروراند . لوريس يك انسان نبود بلكه شيطاني بود در كالبد انسان 
شد و فردي  با خنده هاي شيطاني در ميان بوته هاي بلند خاردار عجيب ناپديد شد . و 
ديگر افراد سفينه با نااميدي و ترس به آرامي پا بر روي خشك ترين مكان قابل سكونت 

    دنيا گذاشتند .
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مارتين از ميان مزارع سرسبز مملو از ميوه هاي تابستاني  ١٩١١صبح گرم تابستان سال 
اش به سرعت حركت ميكرد تا زودتر خبر قطعي خريد اولين خودروي كه با اتومبيل تازه

هايي كه درتمام بودند را به همه آدمدر تمام روستا فقط خانواده وارني مالك آن شده 
و سربلندي خانواده را حداقل  زندگي اش وجود داشتند نشان بدهد. شايد ميتوانست غرور

ماه  ٦در روستا برايش به ارمغان بياورد .  كمتر كسي باورش ميشد كه او توانسته فقط با 
به پايان  نتظاربخرد . سالهاي ا ١٩١٠كار در كارخانه ريسندگي يك خودرو فورد مدل 

ناهموار جاده منتهي به روستا را مي پيمود . غروب آفتاب  رسيده بود و او با غرور مسير
روشنايي خانه هاي كوچك وطنش را نمايان ميكرد . و مارتين سوار بر اسب آهنين 
روياهايش به خانواده اش نزديك تر ميشد . خودرو در كنار طويله حيات پشتي خانه 

ايستاد . وقتي كشاورز از درب ورودي خانه داخل شد . اولين چيزي كه خانواده وارني 
ماه از شهر تهيه  ٦چشمانش را نوازش داد شام مفصلي بود كه به مناسبت آمدنش بعد از 

شده بود . چشمانش در اطراف چرخي زد . چهره هاي مفت خوري كه هميشه از زمان 
ر نفرت ناخودآگاهش محو شود . كدخدا بچگي او را مسخره ميكردند را ديد تا شادي اش د

و چند نوچه ي او كه به هر مناسبت در روستا خود را مهمان ناخوانده خانوارهاي بيچاره 
ام را ميكردند . مارتين در دلش گفت كاش نامه نمينوشتم تا كدخدا و ديگران شب شادي

ي را نميتوانند در تمام مردم اين ده هيج راز مارتين:شان خراب نكنند .با قدوم نامبارك
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دل نگه دارند . كدخدا بدون مقدمه گفت : هي مارتين من هميشه ميدانستم تو يكي از 
هايي خواهي شد كه ميتواند روستاي ما را سربلند كند . رابرت چابلوس موفق ترين آدم

گفت : جناب كدخدا راستگو ترين آدمي است كه تا  بحال در اين كره خاكي پاي گذاشته 
ديوانه ابروهاي پرپشتش را باال انداخت و گفت : هميشه ميخواستم بگويم مارتين . يوري 

ام ببخش . آرزو داشتم ي كه از كودكي نسبت به تو كردهيهاآزار و اذيت من رو به خاطر
ماه پيش  ٧با هم دوست باشيم ولي ديگران نگذاشتند.عذر خواهي مرا به خاطر مشتي كه 

هاي گذشته با خانواده فر ديگر كه بيشترين دشمني را در سالبه صورتت زدم بپذير . چند ن
هاي يوري ديوانه را تكرار كردند . كشاورز وارني سر آب و زمين داشتند هم همان حرف

هايشان براي خوردن شام مفت و ديدن ماشين و سوار شدن برآن ميدانست تمام صحبت
فتار ناجوانمردانه گذشته را نسبت ماه ديگر همه همان ربود . مارتين با خود گفت :  يك

به خانواده ما پيش خواهند گرفت . وقتي كفتارها  با خوردن و آشاميدن و ديدن خودرو 
رفتند . شب از نيمه گذشته بود و مارتين  تازه با مگي همسرش و آلن پسرش و هريت 

 شان آغاز شد . شب زيبا در سكوت طبيعتمادرش تنها شد  و شادي خانوادگي كوچك
اش از كار و زمانه بكاهد . هنگامي ها توانست كمي از ناخرسندي هميشگيبكر بعد از ماه

كه در رختخواب آرام گرفت و چشمانش را بست به خوابي عميق در ميان روياهاي 
اش هاي آيندهايي براي پيشرفتاش مقدمهرنگارنگ فرو رفت كه در آنها ماشين مدل فورد

بر روي ميز براي خوردن صبحانه حاضر بودند . اما پدر  مي شد . ساعت هفت صبح همه
لن پدرت هنوز خواب است او را بيدار كن . ٱهنوز از خواب بيدار نشده بود . هريت گفت : 

االن وقت خواب نيست . امروز بايد براي چيدن ميوه هاي باغ زودتر كار كنيم . آلن با 
را صدا زد . چند بار پدرش را اضطراب هميشگي بخاطر بداخالق بودن مارتين پدرش 

صدا زد اما مارتين هيچ حركتي نكرد . بسرعت تمام اهل خانه متوجه شدند كه مارتين 
روز در روستا حضور داشت  ٢بيدار نميشود . روز يكشنبه بود و دكتر رابرت كه هفته ايي 

 ٤ه ساعت بالين مارتين آوردند . دكتر رابرت پس از معاينه مارتين گفت : متاسفان را بر
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صبح امروز بعلت ايست قلبي فوت كرده . خانم وارني تسليت عرض ميكنم . در كنار جسد 
ي ماه ٦روايت گر سرگذشت  .اش نوشته شده بودمارتين كه با دست خط بد هميشگي

  مارتين بيچاره بود .
يدا ام را براي پمن مارتين هستم و اين نامه سرگذشت منه زماني كه براي اولين بار خانه

  كردن كار در شهر ترك كردم .
صبح روز اولي كه وارد شهر شدم در ايستگاه قطار با شخصي صحبت كردم كه اون نامرد 

ايي با استفاده از سادگي من و ترفندهاي خاصي تمام لوازم و كيف پول من رو دزديد . چاره
تم به هر نحو نداشتم و نميتونستم با بي پولي و شرمندگي برگردم خونه . پس تصميم گرف

ممكن كار پيدا كنم . هرجا براي كارگري رفتم فقط بهم غذا ميدادند و از پول خبري نبود 
ماه در داخل كارخانه ريسندگي مشغول  ١. كار سخت در برابر سه وعد غذا . بعد از گذشت 

وعده هاي غذايشون هم  به كارشدم اونجا هم پول نميدادند ولي كارش راحت تر بود و
هايي كه مثل من از . كم كم با آدم كردمكه قبالً كار مي ديگه بود جاهاياز  ترمفصل

روستاها و شهرهاي مختلف آمده بودند و تو كارخانه كار ميكردند آشنا شدم . فردي كه 
ايي بشاش بيشترين ارتباط را باهاش داشتم . آدام بود . با قدي بلند و الغر اندام و چهره

خورد . بيشتر به يك فروشنده و كارمند دولت و حتي گري نميكه به نظرم به درد كار
م روزها از پي هم يپزشك شباهت داشت . از همه چيز وهمه كس باهم حرف ميزد

ميگذشت و من اون رو مثل برادرم ميدونستم . بعداز يك ماه در كافه نزديك خوابگاه 
ت سبو غصه و دلتنگي ن كارخانه بعد از خوردن چند نوشيدني به حساب آدام . كمي از غم

به خونه كم شد . آدام دوباره شروع كرد به حرف زدن و گفت : مارتين تو مثل برادر 
ام ميموني دوست ندارم زندگيت اينطور باشه دلت نميخواد تو زندگي پيشرفت كني نداشته

رقي بدش مياد اگه غير از اين بود من خونه و زندگيم رو رها ت؟ گفتم كي از پيشرفت و 
ميكردم بيام شهر . آدام گفت : تنها راه اينه كه تو رو با كسايي كه ميشناسم آشنا كنم ن

هاي درشتي داري ميتوني از وضعيت جسمانيت استفاده كني تو هيكل خوب و استخون
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براي تو هيچ خرجي نداره فقط كاري كه بهت محول ميكنند رو درست انجام بده . تو 
هم بدم نميومد . گفتم : واقعا همچين شغلي هست . آدام حال خودم نبودم و از پول زياد 

با همون قيافه بشاش هميشگي كه انگار برقي هم تو چشماش ديده ميشد گفت : نگران 
  نباش من معرفيت ميكنم و اون موقع است كه ميفهمي پول يعني چي .

وقتي وارد خوابگاه شدم نفهميدم چطور خوابم برد اما وقتي آدام من رو از خواب بلند كرد 
صبح رو نشون ميداد . آدام گفت : بلند  ٢سردرد شديدي داشتم نگاهي به ساعت انداختم

شو كارت درست شده از حاال شغل جديدي داري . سوار اتومبيل شديدم و بدون هيچ 
حرفي از ميان كوچه پس كوچه هاي شهر گذر كرديم و اتوموبيل بعد از حدود نيم ساعت  

نداشت كنار يك ساختمان چند طبقه ايستاد . هيج اسمي و تابلويي روي ساختمان وجود 
 ١٠ولي آدام گفته بود تو اين ساختمان آدمهاي مهمي زندگي ميكنند . اسانسور در طبقه 
 ٥٠ايستاد . از ميان راهرويي سرد و تاريك عبرو كرديم و مقابل درب آپارتمان شماره 

ايستاديم . با كمي ترس وارد آپارتمان نيمه روشن شدم دود غليظ سيگار برگ كوبايي 
ه به سرفه افتادم . در زير نور ماه كه از پنجره آپارتمان به داخل مي تابيد بود ك اونقدر زياد

مردي چاق با سيگاري روشن در دست ، پشت يك ميز بزرگ نشسته بود . آدام با چابلوسي 
گفت : بفرمائيد رييس اين كسيه كه بهتون گفتم كه ميتونه  جاي خالي تو كارمون رو 

اونم سري تكان داد . آدام رو كرد به من و گفت : از پركنه . با دسپاچگي سالم كردم و 
سته و هرچي بهت ميگه بايد انجام بدي . ميخواستم حرفي ياين به بعد آقاي دومان ري

دالري  ١ي بسته بزنم و بگم اول بايد بدونم كارتون چيه ولي وقتي آقاي دومان يك بسته
فتم . با صدايي خشن و دالر بود رو تو دستم گذاشت ديگه هيچي نگ ١٠٠كه رو هم 

گرفته گفت : پسر تو از امروز نيروي مني و بايد طبق دستورات من عمل كني . از امروز 
آموزشت شروع ميشه اگه ميخاي ظرف يكسال  به تمام آرزوهات برسي بهتره كه حرف 
گوش كن باشي . تمام كاركنان و بعبارتي تمام نوكرهاي رييس دومان شيك پوش و كت 

هاست . وقتي چند تا نوشيدني هاشون از اون گرون قيمتند و معلوم بود لباسشلواري بود
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با همكاراي جديدم خوردم ترسم ريخت و سردردم رو به كلي فراموش كردم . تا حاال 
ها و شايد سالها بايد تو روستا زجر ميكشيدم و دالر نديده بودم شايد ماه ١٠٠يكجا 

يارم اما باز هم نميتونستم يكجا اين همه پول رو دالر بدست ب ١٠٠كارميكردم تا بتونم 
داشته باشم . جيبم پراز پول بود . برام مهم نبود كه چكار بايد بكنم فقط طمع پول و 
درآمد بيشتر كنجكاويم رو براي شروع كار بيشتر كرده بود . از آدام اسامي همكارام رو 

 ٥٠هاي آپارتمان شماره به آدمپرسيدم و اون هم همه اونا رو معرفي كرد . وقتي بيشتر 
بيشتر كردم متوجه شدم اونها هم چهره و دستان پينه بسته ايي به مانند من دارند . بعدها 
فهميدم اونها هم مثل من براي كار از روستاها و محل زندگيشون به شهر اومدن و همينجا 

رفتم پولم خريدم و  موندگار شدند . صبح همون شب كت و شلوار و كفش شيك با
ها پنهان كردم و  آرايشگاه و مثل تمام همكارام چهره واقعي ام رو در پشت اون لباس

ساعت از مالقاتم با رييس گذشته بود كه اولين كار مهم  ٢٤آدم ديگه ايي شدم . كمتر از 
عمرم رو انجام دادم . ماشين كنار يك ويالي شيك حومه شهر ايستاد . من و آدام و 

ياده شديم . بدون اينكه از صاحبخانه اجازه ورود بخاهيم وارد خانه همكارام از ماشين پ
شديم . تنها چيزي كه بخاطرش حاضر شدم وارد ساختمان يك آدم متشخص به نام دكتر 

ي به أوايت بشم . بدهكار بودن دكتر به رييسم و اينكه تو دادگاه با مخالفت دومان ر
و اون از اين وضعيت راضي نبود و پرداخت و قسطي كردن طلب رييس داده بودند . 

پولش رو براي خريد كازينو الزم داشت . من از آدمي كه پول قرض ميگيره خوشم نمياد 
از دكتر ناخوادآگاه نفرت داشتم . به دومان  !اش رو نميتونست پس بدهحاال هم كه بدهي

تر غرق حق ميدادم كه به زور هم كه شده طلبش رو بگيره . وقتي وارد خانه شديم دك
درعالم مستي بود و نتونست مقاومت خاصي بكنه . آدام يخه وايت رو گرفت و چند ضربه 
محكم با مشت به صورت دكتر كوبيد . نميدونم چرا از ديدن خوني كه از سر و صورت 

مه ميكردم كه حقشه بايد پول رييس زمزدكتر سرازير شده بود بدم نيومد . همش با خودم 
. دكتر بيچاره كه تازه كمي از حالت مستي خارج شده بود با دهاني  رو به موقع پس ميداد



 ونديموس سعيد       ٤٢

 

اش رو يكجا بپردازه ولي خوني التماس ميكرد كه كمي فرصت بهش بديم تا تمام بدهي
خودت ميدوني كه دومان چه  هات بايد تضمين بدهي وآدام گفت : دكتر براي حرف

آدام به من اشاره كرد و من دكتر  تضميني ميخاد . دكتر التماس كرد ولي فايده نداشت .
رو عين يه پركاغذ به صندلي داخل اتاق نشيمن ويالي دكتر طناب پيچ كردم . دهان 
دكتر رو هم بستم و منتظر كاري كه آدام ميخواست انجام  بده شدم . وقتي كه آدام دست 

ش پذيرايي گذاشت يكي از همكارام چاقويي از جيب ندكتر رو روي ميز نهاخوري سال
 عدرآورد و بدون اندك تاملي دوتا از انگشتهاي دست راست دكتر رو قطع كرد . حالت تهو

روي خودم نيآوردم . همكارم چاقوي خوني رو به دستم داد و گفت ه پيدا كرده بودم ولي ب
هي حاال نوبت توئه انگشت سومش رو هم بايد قطع كني تا كار ما تموم بشه . با نفرت 

جايي ايستادم كه انگشت سوم دست راست دكتر روبروي من بود و ترس و دست لرزان 
اگه  . آدام در گوشم گفت اگه ميخاي تو اين شغل باشي و پول دار بشي اين راهشه و
هايي  نميخاي بيشتر درد بكشه بايد خيلي سريع انگشتش رو قطع كني مثل همون خوك

برام تعريف كردي . چشمام ات در روستا بعلت بيماري و پيري سر ميبري و كه تو طويله
رو بستم و بعد از چند لحظه بازم كردم با اندك فشاري رو انگشت دكتر كار تمام شد . 
همه همكارام با سر و لبخند تبريك گفتند و دكتر بيچاره هم از درد بيهوش شده بود . هر 

كه  شب به نوعي كارم اين شده بود و اونقدر مهارت بدست آورده بودم كه باورم نميشد
دالر درآمد بدست بيارم . حاال يكي از نوكرهاي قابل اعتماد  ٨٠٠روز  ٤٠بتونم كمتر از 

دومان شده بودم خيلي از كارها رو بصورت محرمانه براش انجام ميدادم حتي كسي از 
مند شده بودم و كم همكارام و بخصوص آدام از اونها خبر دار نميشد . به اين كار عالقه

درجه دوم اهميت قرار داشت . روزهايي كه كار نبود فقط به انتظار كار كم برام پول در 
ام رو به كلي فراموش كرد . مغرور شده بودم خانوادهام رو جلب نميبودم و هيج چيز توجه

ي زندگيم با زد و خورد و شكنجه مردم هاي گذشتهفقط نفرت خشم سال كرده بودم و
اه من شكنجه گر معروف منطقه بودم با نام مستعار م ٣تسكين پيدا ميكرد . حاال بعد از 
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بمب . رييس برام حكم يك استاد و حتي خدا بود و هرچه  بيشتر باهاش صحبت ميكردم 
اون من رو براي كشتن و شكنجه تشويق ميكرد  ميگفت اگه ميخاي نفرتت و خشمت 

 شوندميبه خودوت آسيب نزنه اون رو روي دشمنان من كه دشمنان تو هم محسوب 
ا هخالي كن تا وجدانت هم براي شكنجه و ازبين بردن اونها راحت باشه چون اون آدم

ها واهمه نميتونند فرار كنند . ولي من از كشتن آدم دومانقانون رو دور زدن ولي از دست 
. دومان متوجه اين حس من شده  دست بردارمداشتم اما نميتونستم از لذت شكنجه اونها 

طر اتاقي با وسايل مخصوص شكنجه  دراختيارم قرار داد كه فقط خودم بود به همين خا
ميتونستم وارد اون بشم . و هرشب يك نفر رو براي شكنجه براي من آماده ميكرد و 
طوري وانمود ميكرد كه اون شخص با فريب قانون مطالبات به حق دومان رو پرداخت 

شده بودم . ولي آدم نكشته  ريماهنكرده . روزها از پي هم ميگذشت و من شكنجه گر 
نوشيدن مورد بودم . بعدها فهميدم شبي كه ميخواستند من اولين آدم زندگيم رو بكشم تو 

ساله چيني كه صاحب يك رستوران در محله  ٤٠مخدر ريختند تا من يك مرد ام عالقه
بي  ها بود رو طوري شكنجه كنم تا اون زير دستهاي من بميره . صبح وقتي با بدنچيني

جان مرد مواجه شدم . بهت و حيرت و ترس تمام وجودم رو فرا گرفته بود به سمت در 
اتاق رفتم دومان پشت در ايستاده بود با خرسندي گفت آفرين پسر كارت درست بود اون 
نيمخواست رستورانش رو به من بفروشه و ميخواست قرضش رو تا سال بعد بده پس 

دالرديگه امروز بهت ميدم فقط قبلش اين مرتيكه  ١٠٠حقش بود . حاال ناراحت نباش 
رو برام مثل قصاب تيكه تيكه كن نميخوام گروه هاي مافياي چيني با من درگير بشن 
سريع اين جسد رو بعد از تيكه كردن تو كوره بسوزون . واقعيتش رو  بخواهيد اصال از 

هم خرسند از اين كارم  قتل و كاري كه با اون چيني بيچاره كردم ناراحت نشدم تازه كمي
 شده بودم .و با خودم فكر ميكردم من حاال يك آدم مهم هستم و كمتر كسي تو اين شهر

حتي كل كشور ميتونه اين كار من رو انجام بده . روزها از پي هم ميگذشتن و من  و
ها درسراسر كشور شدم تو جرايد وقتي از كاري كه من  مسئول تمام و كمال قتل آدم
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ينوشتند لذت ميبردم . ماه ششمي بود كه در شهر حضور داشتم . زندگي با ميكردم م
ها كارگري ميكردم نسل بعديم هم نميتونست به اين درجه از رفاه و رفاهي كه اگه سال

ايي ماه ششم افتاد وقتي كه با دومان و همكارام به كافه لذت برسه . ولي اتفاق بدي در
ام ايي كه اونها خوردند شروع به تمسخر من از شكل وقيافههنوشيدني     رفته بوديم بعد از

و از جايي كه اومده بودم كردند  اونقدر به اين كار ادامه دادند تا خشم و نفرت و انتقام در 
هاي تمام هياهو و هو كردن نذهنم لونه كرد . اون شب بدترين شب عمرم بود در ميا

به روش خودم گرفتم . شب بيست و نهم ماه ها كافه تصميمم رو براي جدايي از اون آدم
ششم تمام دوازده همكارم را در كوچه پس كوچه هاي شهر يك به يك و با ترفند اينكه 
كار واجبي دارم تنها گير آوردم و با يك ضربه چاقو تو قلبشون به زندگي كثيفشون پايان 

با دستاني كه خون ايستاده بودم  ٥٠دادم . ساعت دوازده شب جلوي در آپارتمان شماره 
اش بر روي اونها خشك شده بود . درب باز شد خود رييس به اون هيكل چاق و فربه

تكاني داده بود تا در آپارتمان رو باز كنه . وقتي من رو ديد گفت : هي هيچكس از بچه 
اند . از صبح پيداشون نيست تو نميدوني كجا ها نيستند معلوم نيست كدوم گوري رفته

دون هيچ حرفي مشت محكمي به صورت دومان كوبيدم بسرعت بيهوش شد هستند . ب
. با سختي و تقال اون رو به اتاق شكنجه بردم و دهانش و دستهاش رو بستم و روي 
صندلي نشوندم و بدون معطلي شروع به تيكه تيكه كردن مردك كردم . دومان از درد به 

ده بود و با قطع دو سه عضو از هوش اومد ولي ديگه براي التماس كردنش خيلي دير ش
بدن كثيفش كارش تموم شد و به درك واصل شد . وقتي خوب عصبانيتم رو روي بدنش 
خالي كردم . حمام رفتم  و پس از پوشيدن لباس تميز تمام آپارتمان رو آتش زدم و 
بسرعت از اون ساختمان خارج شدم . وقتي به آپارتمان خودم رسيدم تمام وسايل ضروريم 

هام رو برداشتم و اونجا رو هم آتش زدم و بسرعت با ماشيني كه تازه خريده بودم پولو 
ام رومالقات كردم هاي ناخواندهبه سمت شما عزيزانم راهي شدم . وقتي ديشت ميهمان

ها خالص كنم و بعد به زندگي خودم پايان بدم . تصميم گرفتم روستا رو هم از شر اون
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ن و اعدام چيزي در انتظارم نيست . پس وقتي همه شما خوابيديد از زندا ميدونستم به غير
و زجر ميدادند رو كردند ميمن هم با چاقو قلب افرادي كه تو اين سالها ما رو مسخره 

ست دار پاره كردم . حاال روستا از دست اين افراد يه نفس راحتي ميكشه . شاد باشيد . دو
.هميشگي شما مارتين بيچاره
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  مار و مسافر

ايي شد در زير درختان نخل مردي پس از گذشتن از صحراي گرم و خشك  وارد واحه
توجه كند خود را سيراب كرد و آب خنك و گوارا چاه آبي يافت و بي آنكه به اطراف خود 

را هم نوشيد و هم بر سر و روي خود ريخت و بعد از چند لحظه از خستگي در زير درختان 
نخل از هوش رفت .  چشمانش را كه باز كرد آسمان پرستاره را نظاره كرد و  دستان خود 

ن بد كردار چرا بدون  موافقت را بسته ديد  بيكباره صدايي ترسناك او را نهيب زد اي انسا
من از چاه من و از درختان من  استفاده كردي ؟ سزاي تو بردگي كردن براي من است . 
هنگامي  كه مرد با ترس به پشت سر خويش نگاه كرد نتوانست  باور كند  كه يك مار 

كنان بزرگ به او خيره شده . زبانش بنده آمده و به خود لرزيد با ترس و دلهره و من من 
گفت : من نميدانستم اين واحه براي  شماست  اگر ميدانستم  اين مكان از براي شماست 
يا اول از شما اجاره ميگرفتم و يا اصال به اين مكان نمي آدم . مار بزرگ گفت تو دروغ 

ها و افراد راه گم كرده ايي كه در اين هزاران سال كه از ميگويي مانند تمام اين كاروان
ام و اين واحه  و گذرد به اينجا آمده اند و بردگي كردند و مرده اند و من ماندهعمر من مي

ايي كه تنهايي گر تو فقط اينها را بهانه كردهتنهايي ... مرد  با خود گفت : اي مار حيله
اي خود را با اسارت موجودات ديگر در كنار خود پر كني . ناگهان مرد تصميم گرفت حيله

 واند از شر مار خالص شود و به راه خود كه رسيدن به شهر و ديار خويشبكار بندد تا بت
را پيش بگيرد . مرد به مار گفت :  اي سرورم من فكر ميكنم بتوانم بدهي خود را به  بود

شما ادا كنم  . مار با پوزخند و كنايه گفت : تو چطور ميتواني بدهي خود را به سرورت 
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ان بي مقدارت . مرد به مار گفت سرورم  آيا در نزديكي بپردازي وقتي كه هيچ نداري جز ج

فرسخي اين مكان شهري است بزرگ  ١٠اين واحه شهري وجود دارد ؟ مار گفت :آري در 
خويش را باالانداخت و گغت :   مگر ميشود  يولي من هرگز آنجا را نديده ام  . مرد  شانه

هاي آنرا از باشد نميخواهي زيباييماري چنين نيرومند و دانا هنوز  اين شهر را نديده 
ها و امارت ها و ... و تمام موجوداتي كه ميتواني برده خود كني و بر آنها حكومت جمله باغ

كني را ببيني ؟ اي سرورم شما آنقدر بزرگ هستيد كه ميتوانيد سرور همگان شوي . آنقدر 
تا به دياري بروند كه مرد در گوش مار سخن گفت كه او را راضي كرد با او همسفر شود  

شان به آنجا نرفته بودند . هوا كم كم روشن ميشد و هردو با هيچان زياد عازم هيچكدام
سفري چند روزه شدند  از واحه كه گذشتند طوفان شديدي در گرفت و تمام آذوقه شان 
از بين رفت . بسختي راه مي پيمودند . در روز پنجم مار عظيم نتوانست حرارات و تشنگي 
زياد صحرا را تحمل كند به ناچار خود را در زير شنهاي صحرا پنهان كرد و تمام آرزوهايش 
را فراموش كرد فقط به فكر زنده ماندن بود مرد هنگامي كه ديد مار بزرگ خود را پنهان 
كرده نفس راحتي كشيد و با خود گفت خدا را خوش نمي آيد راه گم كردگاني چون من 

كنند پس فرياد زد اي سرورم همين جا بمان تا من به شهر بروم و با اين هيوال برخورد 
بياورم مار هم با خيال آسوده از كمكي كه مرد مي خواست در حقش  برايت آب و غذا

روز ديگر گذشت و مرد به شهر رسيد و  پس از استراحت  ١ .بكند در زير شنها آرام گرفت
كم تعريف كرد . هنگامي كه به قصر حاكم شهر رفت و سرگذشت خويش را براي حا

پيدا شد. حاكم پدرم داستان به پايان رسيد حاكم با خشم فرياد زد پس  باالخره قاتل 
هاي قصر شنيدم پدرم به دنبال صاحب اين مار كه به گفت در زمان كودكيم از نديمه

 هايي كه درشهر آمده بود سواراني را با خود همراه برد تا آن عجوزه را به خاطر ستم
ايي ما بين راه اين شهر و شهر ديگر مسافران را يا برده ميكند ويا ميكشد را دستگير واحه

كند هنگامي كه عجوزه به دست پدرم كشته شد مار خود را نمايان كرد و پدرم را همراه 
با سوارانش كشت فقط يك نفر از سواران كه به شدت زخمي شده بود خبر مرگ حاكم 
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ز خبر مرگ حاكم جان داد . همه مردم  شهرهرچه در صحرا گشتند را به شهر آورد و پس ا
نتوانستند  واحه را پيدا كنند در آن هنگام عالمي در شهر به همه گفت كه اين واحه زماني 

ها ايي را مال خود كند . حاكم گفت سالقابل ديدن خواهد بود كه صاحبش بخواهد طعمه
گه داشته بودم و حاال ميتوانم او را بكشم . و موجود داخلش را در دل نه كينه اين واح

پس به سرعت سواران حاكم و خود حاكم و مرد مسافر عازم جايي شدند كه مار در آن 
كه مار در آن به استراحت مشغول بود رسيدند مرد مسافر  به مكانيخفته بود . هنگامي كه 

مي كه مار خود را با صداي بلند گفت سرورم آب و موجودات شهر را برايت آوردم هنگا
نمايان كرد طوري كيسه ايي بزرگ بر رويش انداختند و با چوب بر مار كوبيند تا او مجبور 
شود داخل كيسه شود و نتواند فرار كند . مار فرياد زد چه شده چرا اي  مسافر به من 

هم  مردمخيانت كردي ؟ مرد گفت من گفتم برايت آب  و غالم مي آورم ولي نگفتم كه 
اهند غالمت باشند. حاكم با خشم فرمان داد كه سزاي تو اي مار مرگ است و به ميخو

سرعت دستور داد بر روي مار داخل كيسه بزرگ روغن ريختند و او را در همان جا آتش 
زدند  در همان لحظه مرگ مار واحه از حالت پنهان براي همه نهان شد و بعد از آن روز 

    در ميان صحرا نام گرفت . هميشه براي رهگذران بهشتي كوچك 
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ي رو به هاي گذشته در دست گرفت و از كنار پنجرهپيرمرد نوشيدني را به مانند شب
اش گام برداشت . بعد شديد به سمت دستگاه ماشين چاپ قديميهاي رودخانه با سرفه

ها انتظار ناشرش براي چاپ كتاب جديد هنور لري پير يك صفحه كامل هم از از ماه
هايش صرف نوشيدني هايي ميشد كتابش را ننوشته بود . تمام درآمدش از فروش كتاب

نند خودش تمام زندگي شان در كه از كافه استيون ميخريد . او در ميان افرادي كه به ما
ياس و نااميدي مطلق سپري شده بود جاي ميگرفت . انگار پيرمرد از اين نوع زندگي 

شان در پيك هاي نوشيدني خالصه ميشد . لذت ميبرد . مردان و زناني كه تمام آينده
ارتا اش با مسالگي بعد از شكست عاشقانه ٣٠كسي از آنان به آينده نمي انديشيد . لري از 

با هيچ زن ديگري ارتباط  نداشت حتي كوچكترين تالشي هم براي ازدواج مجدد انجام 
نداده بود  . حس نويسندگي لري نيز از همان ناكامي در ازدواج شروع شده بود و پول 
خوبي از قبل نويسندگي برايش به ارمغان آورد . سالها بخاطر ترس از بين رفتن استعداد 

سال از عمرش را به مانند  ٤٥اش را تغيير دهد . كه شيوه زندگياش نخواست نويسندگي
رمان را به چاپ رسانده بود . حس  ١٨اش گذرانده بود . و بيش از زمان شروع نويسندگي

و حال نويسندگي لري هزينه  بااليي داشت . خريد گرانترين نوشيدني كافه و عدم 
و روحي و جسمي شديدي را به پيرمرد   معاشرت با كسي در طول ساليان دراز . هزينه مالي

تحميل كرده بود . انگشتان ورم كرده و از شكل طبيعي خارج شده براثر ماشين نويسي 
طوالني و بدني نيمه خميده چيزي بود كه دستگاه چاپ قديمي به او هديه كرده بود. 
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ي هنگامي كه لري بر پشت ماشين چاپ قرار گرفت بدون اندك تاملي و بطور ناگهان

ها تونستم موضوع عنوان كتاب را تايپ كرد (( تبسم انتقام )) لري : خب باالخره بعد از ماه
كتاب جديدم رو انتخاب كنم . براي نوشتن داستانم بايد موضوع خاص و جديدي ايجاد 
كنم . بايد موضوعي باشه كه براي مخاطبينم جديد و تازه باشه .كمي بايد به مغزم فشار 

هنگامي كه درد شديدي كه بخاطر رشد  –اين ذهن داغون چيزي پيدا بشه بيارم شايد ته 
اش مارتا اش شروع شد بطري نوشيدني از دستش افتاد و خاطره عشق قديميتومور مغزي

ايي بر برايش يادآوري شد . حاال دردي هم در قفسه سينه احساس ميكرد چند لحظه
دا كرد و درد قفسه سينه نيز ار بين دردش كاهش پي زمين افتاد و چشمانش را بست . سر

هاي دراز دوباره روح و روان لري را آزار داد تا او رفت . اما رنج ناكامي گذشته بعد از سال
اش فوران كند . تا در با فريادي از خشم و نفرت و غم و اندوه از اعماق سينه رنجينده

من ميتونم از  -م بگيرم  جلوي چشمانش كلمه انتقام شكل بگيرد . لري : من بايد انتقا
تبسمي با خشم و نفرت همراه با اشكي كه از چشمان او جاري  –اين رنج خالص بشم 

ميشد . پيرمرد بر زمين افتاده را جاني دوباره داد . قدرتي كه شايد او را بيكباره به مانند 
نياز پيدا  ساله قدرتمند جلوه ميداد . در سرماي پاييز هزار رنگ نيرنگ باز او ٤٠يك مرد 

هاي طي شده عمرش در پارك كنار رودخانه قدمي بزند . از خانه كرد كه برخالف سال
ي فرسوده خويش بيرون آمد و روانه  رودخانه در شبي پرسكوت و تاريك شد . ساعت 

صبح را نشان ميداد . وقتي باد سرد بر گونه هاي چروكيده مرد  ٣قديمي كليساي شهر 
كاسته شد و گامهايش سنگين و سنگين تر مينمود اما آنقدر  ميكوبيد از شدت هيجانش

به قدم زدن ادامه داد تا بر روي يك نيمكت داخل پارك نشست . در اوهام و خياالت 
خويش چهره متبسم و خندان مارتا جوالن ميداد . صداي نجواي بي حد باد در ميان شاخ 

كرده بود . عشق ناكام لري  و برگهاي درختان سكوت شب را تبديل به آواز خوش مارتا
ي دوره گرد كافه خواني بود كه با يك تك آهنگ در سطح كشور معروف شد . خواننده

ايي درخشان را برايش به ارمغان آورد . آهنگي كه متن آن اثري از لري بود . اما و آينده
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ا يك شهرت مارتا را از لري جدا كرد و او بدون در نظر گرفتن عشق لري نسبت به خود ب
هنرپيشه هاليوودي ازدواج كرد . لري فراموش شد . و او هم خود را فراموش كرد . پيرمرد 
تصميم خودش را گرفته بود . حتي اگر هيجان و نفرتش فروكش  ميكرد باز او ميخواست 
اثري هنري و واقعي تا زماني كه زنده است از خود بيادگار بگزارد. درميان توهم هاي 

فيدي نمايان شد . آهسته آهسته به لري نزديك شد . وقتي بر روي رنگارنگ از دور س
نيمكتي كه پيرمرد بر روي آن نشسته بود نشست . با خشرويي گفت : آقا شما هم مثل 
من بيخواب شديد ؟ سالهاست كه از بيماري بيخوابي رنج ميبرم . و هميشه همين ساعت 

خورشيد رو ببينم . تا حاال شمارو بر روي همين نيمكت تا صبح ميشينم تا طلوع زيباي 
اينجا نديدم آيا تازه به اين منتطقه آمده ايد ؟ . مرد سرش را به سمت زن چرخواند و گفت 

سال است كه در اين شهر هستم ولي هيچ موقع به اينجا نيامده ام. ساعتي به خوش  ٤٥: 
تقام  انقدر زياد و بش و صحبت بين دو سالمند گذشت . بيكباره سردرد لري با حسي از ان

شد كه به دستان ضعيف و بيمارش قدرتي فرا انساني داد تا خشم را در دستان خود بگيرد 
و گلوي پيرزن نگون بخت را انقدر بفشارد تا جانش به درآيد . چشمان از گود افتاده و 
صورتي كبود و بي جان به پيرمرد خيره مانده بود . شعف و شادماني و هيجاني كه تخليه 

ه بود . حسي بينظير به مرد داده بود تا ساعتي را در كنار يك جسد بگذراند تا جزئيات شد
شكل و شمايل زن پيچاره را در ذهن بسپارد و رمان خويش را براساس رويداد واقعي 
بنگارد . اكنون پيرمرد راه خالصي از رنج بي پايان ساليان درازش را يافته بود . انتقامي 

م شكل عشق از دست رفته اش .سهمگين از آدمهاي ه
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هميشه در مورد مسائلي فكر ميكنم كه شايد نبايد زياد بهشون فكر كنم. اما اين عادت از 
بچگيم با من همراه بوده نميتونم ازش فرار كنم. اونقدر اذيتم ميكنه كه گاهي مواقع 

ساله كه بودم.  ١٢ايي بزنم به يه موجود زنده تا كمي آروم بشم. وسيلهميخام فقط با يه 
هاي محله مون از دستم يه روز خوش نداشتن ولي من از اذيت كردن تمام حيوون

ها خوشم ميومد. فكر نكنيد االن تغييركردما؟ االنم همينطورم ولي يه خورده حيوون
افكارم نشه. خالصه نميدونم چرا داستان  تر رفتار ميكنم تا كسي متوجه روحيات ومودبانه

ارم و ذزندگيم رو بعد از اون همه ماجرا كه تازه ازش خالص شدم. دارم تو اينترنت ميگ
از هيجان خوشم مياد. شايد  به عواقبش هم فكر نميكنم كه گير پليس و ... بيفتم اصوالً

ارن كسي ذي مجازي ميگهايي كه روزانه در سراسر دنيا تو فضاداستان   هم تو اين همه 
به دل نوشته آدمي مثل من توجه نمي كنه. حاال هر چي پيش بياد فرقي برام نداره چون 

  از نوشتن داستاني كه ميخام براتون تعريف كنم لذت ميبرم و بس.
از دبيرستان كه فارغ التحصيل شدم براي فرار از كار تو مزرعه كوچيك توي شهري 

ه ايالت هم مكانش مشخص باشه. ادامه تحصيل رو بهونه كوچيك كه فكر نميكنم تو نقش
كردم و راهيه شهر ميامي شدم. تو دلم به سادگي اطرافيانم ميخنديدم و احساس غرور 

دالر از پدر  ١٥٠٠٠داشتم از اينكه خيلي راحت تونستم مجبورشون كنم به بهونه تحصيل 
ن بار از او مكان نفرين شده هفده ساله بودم كه براي اولي ١٩٨٠خسيسم بگيرم. تابستان 



 وندموسي سعيد      ٥٦

 
همون زادگاهم راهي دنياي جديد شدم. خب نميدونستم كه زندگي اونقدرها هم بد و 

سال بعد اولين كسي كه باهاش آشنا شدم دختري به نام النا تو  ٥تأسف آور نيست. 
رستوران سياه پوستان مك كين بود. دختري زيبا با موهاي بلند و ظاهري آراسته و كمي 

. به نظرم دوست داشتني ميومد اما كسي نبود كه من واقعاً بهش عالقه داشته باشم. الغر
چند باري كه به بهونه هاي پيش پا افتاده خودم رو جهت احوالپرسي بهش نزديك كردم. 
متوجه دلدادگيش به خودم شدم . بعد از يك ماه با هم قرار مالقات ميگذاشتيم و اون 

عتمادي كه به من داشت ميگفت و منم فقط بهش دروغ تمام رازهاي زندگيش رو با ا
  ميگفتم. كمي از مكالمه هاي شبانه بين ما.

  النا: راستي مايك شغلت چيه؟
  من: تو مشاور امالك كار ميكنم.

  النا: پس وضع ماليت خوبه؟
من: اي بد نيست. يه آپارتمان تو شهر دارم و يه خونه ييالقي خارج شهر و روزاي تعطيل 

  اونجا و ... النا بيچاره هم شروع ميكرد به راست گويي و چون هرجا كهميرم 
ميرفت تعقيبش كرده بودم به درستي حرفهاش اطمينان داشتم. اونقدر از خودش گفت و 
گفت تا چيزي كه نبايد به زبون مي آورد از دهانش پريد بيرون و روي مغز من نشست. 

فه تريا بدون مقدمه گفت: ببين مايك در يك شب پاييزي هنگام خوردن قهوه كنار كا
اگه ما با هم ازدواج كنيم ميتونيم ثروتمند زندگي كنيم. جا خوردم و گفتم چطور؟ با صدايي 
كه هيجان توش موج ميزد گفت: سال پيش پدرم از سرطان مرد و من تنها تر شدم آخه 

ادگيمون چيه اين بعد از فوت مادرم من فقط پدرم رو داشتم. نميدونم جريان زندگيه خانو
يه راز سر به مهره كه با مرگ پدرم زير خاك رفته. خالصه كالم اينه كه من چون از 
بچگي به خاطر تنهاييم گوشه گير بودم و دوست و رفيقي نداشتم فكر ميكنم شرط ازدواج 
رو براي رسيدن به ارثيه فاميليم گذاشته. بعد مرگ پدرم. وكيلش آقاي رايزر وصيتنامه 

ميليون دالر رو برام خوند و شرط بدست آوردنش رو هم كه ازدواج بود رو  ٢مبلغ  پيتر به
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برام خونده. النا كمي بغض كرد و با ناراحتي گفت: پيتر خرفت! همه چيز جلوي چشمام 
ميليوني با شادي فرياد ميزدم.  ٢ميچرخيد. بدنم داغ شده بود و تو دلم از رسيدن به گنچ 

وغ بگم كه از حرف النا خوشحال نشدم. اما در اون لحظه وانمود نميتونم ديگه به خودم در
كردم كه پول برام اهميت و ازدواج يه كار اخالقي و انساني و شايد هم الهيه به ياد 

م افتادم و چشمهام رو نمناك كردم تا النا هم بيشتر به من اههاي روزگار گذشتبدبختي
تا خونه اش همراهي كردم . تا پانسيون پياده  اطمينان كنه. اون شب بعد از اينكه النا رو

ميليون چه كارها كه نكردم. اون شب خوابم نبرد و تصميم رو تا  ٢رفتم و تو افكارم با 
  صبح با النا تماس گرفتم. ٩ ،صبح گرفتم

مايك: النا ميدونم االن وقت مناسبي براي مطرح كردن اين موضوع نيست ولي نميتونم 
شه. منتظر جوابش نشدم و گفتم: النا با من ازدواج ميكني؟ چند صبر كنم ميترسم دير ب

لحظه سكوت و بعد صدايي كه همراه با لرزش و بغض به نظر ميرسيد آروم گفت: بله و 
ماه صبر كردم تا اون دختر نگون بخت بيشتر بهم وابسته بشه. باالخره  ٦تماس قطع شد. 

د فروش پول جشن عروسي رو جور با چند دزدي كوچيك و يه مقدار قرض از سندي موا
هاي با وقاري رو براي جشن جور كردم. جشن ازدواج با آبرومندي برگزار شد و سندي آدم

كرده بود كه باعث غرورم شد. از دم درب كليسا با شادي خارج ميشديم كه يه دفعه 
برگشتم تا مطلبي رو به كشيش بگم. چند قدم بيشتر به سمت كشيش واگنر نرفته بودم 
كه صداي ترمز ماشين و هياهوي پشت سرم من رو بي اختيار دوان دوان به طرف صدا 

بخاطر تصادف شديد لباسش خوني ند. آره النا بود كه تو دست آني مسئول پانسيون وكش
 هاي آخرش رونفسمشخصاً  شده و چند جايي از استخوانهاي بدنش شكسته بود،

با بغض گفتم: آخه چرا؟ آخه چرا امروز؟ و  اي النا رو تو دستم گرفتم وه. دستميكشيد
چند جمله احساسي ديگه رو هم چاشنيش كردم دادم مغزش اون حرفها رو نوش جان 

 ٢كنه. النا به سختي گفت: ميدونم كارم تمومه ولي با وكيل پدرم صحبت كردم و تمام 
رم ميرسه . به تو ميرسه چون من ازدواج كردم و بعد از مرگم ثروتم به همس ميليون دالر
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شب  بايد بيان كنم رد و ارثيه بعد از يك ماه به من رسيد.مبعد از چند لحظه الناي بيچاره 

ي سندي تو خونه النا گذاشته و دسته قبل از حادثه با دستگاه شنودي كه با كمك دار
نامزد و حاال بودم متوجه تصميم الناي عزيزم شدم و به سرعت طرح چند ماهه براي قتل 

عزيزم رو اجرايي كردم كه نيازمند ياري و همراهي افراد سندي بود. همه چيز همسر 
ايي انجام شد بطور مثال كساني كه اطراف همسرم بودند همه خودي بودند و كسي حرفه

و پليس هم نتونست قاتل يا قاتلين رو بود  هقيافه راننده و شماره پالك ماشين رو نديد
اون ماجرا ميگذره و وقتي تونستم قرضام و هزينه هاي و حاال چند وقتي از دستگير كنه 

دوباره زندگي براي من به اوضاع قبل از يك فرد بدهكار انگار  .زندگيم رو پرداخت كنم
برگشته، شايد براي كسي به غير از من اين تصوير تبهكارانه و يا تصوير يك آدم مريض 

در وجود دختر معصوم بدبخت  ،وقتي تو اون صحنه تصادف طراحي شده درد روباشه، ولي 
ديدم لذت زيادي بردم و اين باعث شد. انرژي مثبتي رو براي چند وقت از اون بگيرم. تا 

اي كه از طرف  به زندگي كردن اميدوار بشم. هر روز تو ويالي ييالقيم كه با پول ارثيه
م و از خدا قبل از صبحانه از روح النا تشكر ميكن همسر عزيزم به من رسيده و خريده ام،

به خاطر نعماتي كه به من حقير داده سپاسگزاري ميكنم. و براي آرامش روح النا دعا 
  ميكنم.

  
 

 


