
 

 

 

 

 



.تابستانه طاقت فرسا شده است یگرما نیا بیچرخانم، عج یبادکنک ها را در دستم م بند  

.کنم یرا با پشت دست پاک م عرقم  

.شوم یراه گز رفتن خسته م ادهیپ از  

.روم یم یتاکس ستگاهیسمت ا به  

:دیگو یکلفت م ییکه خودروش اول صف بود با صدا یا راننده  

《 .سوار شو آقا ایب ؟یر یم امگاهآر 》 

:گفت یدر مغزم م ییآرامگاه نبود، اما صدا رمیمس  

《 .وقت روز جذاب باشه، امتحانش کن نیتو ا نایس یآرامگاه بوعل دنید دیشا 》 

.شوم یدهم و سوار م یتکان م یسر پس  

:دیگو یاست م یکه معلوم است، آدم وراج راننده  

《 .میمنتظر باش یا قهیچند دق دیاگر نه با م؟یبر دربست 》 

.بداند که از منتظر ماندن متنفرم کاش  

:میگو یم پس  

《 .دربست نه، 》 

کنم قبل از  سوار شدن بادکنک  یم یکنم؛ سع یبودم را آزاد م دهیکوچکم خر یخواهرزاده  یکه برا ییها بادکنک

.نمیرقصانِ در آسمان را بب یها  

.اندازد یباال م یه اکند و شان یگرد شده نگاهم م ییبا چشم ها راننده  

.زیشود از هر چ یم یکنم ذهنم خال یم احساس  

.رمیگ یعقب جا م یصندل یرو  

:دیگو یکند و م یم یرا پل یمضخرف یاهنگ کرد ند،یش یبالفاصله که م راننده  

《 ؟یهست ییشما کجا م،یکردستان یاز خوب ها ما 》 



:زنم یم لب  

《 .همدان 》 

:دیوگ یکند، م یکه دنده را عوض م همانطور  

《 تخم مرغ چقدر گرون شده؟ یدار خبر 》 

.شود یتار م دمیکنم د یم احساس  

.دیآ یبه سراغ م جهیگذارم، سر گ یهم م یرو پلک  

:میگو یحوصله م یدهم و آهسته و ب یم هیتک شهیرا به ش سرم  

《 .آره 》 

:دهد یادامه م یوراج با  

.دخترمه یعروس گهیچند شب د 》 》 

.دهم ینم یپاسخ  

《 ؟یرفندک دا یحاج 》 

:میگو یلب م ریز  

《 !نه 》 

.گردد یشتاب به سمت عقب بر م با  

.شوم یکند، در خودم جمع م یوجودم را احاطه م ترس  

.دهم یبه خودم م دیشد یزند، تکان یزنگ م یگنگ یها یمغزم صدا در  

.شود یزرد رنگش معلوم م یزند که دندان ها یم یلبخند  

《 .افتاده بود نیهاش، کف ماش نِیا 》 

.دهد یصورتم تکان م یرا جلوفندک  و  



.افتند یکنند و مانند خوره به جان مغزم م یمختلف شروع به گفت و گو م یاز مکان ها ییها صدا  

《 .هشداره نیاحساس خطر کنه، ا دیبا 》 

:دهد یانگار پاسخ م یکس و  

《 !دست و پا یدفاع کنه، ب دیاز خودش با احمق، 》 

《 !کشتت یحمله کن، م بهش 》 

 یشود و هر لحظه مانند مته در سرم فرو م یم شتریکشم، صدا ب یم یقیاندازم. نفس عم یانِ لرزانم مرا به دست نگاهم

...روند  

...کوبم یو به فرمان م رمیگ یسرش را در دستانم م یآن در  

* 

:دیگو یکوبد و م یم زیم یدستش را رو محکم  

《 ش؟یکشت چرا 》 

:میگو یزنم و م یم یا قهقه  

《 .نکشتمش، من از خودم دفاع کردم من 》 

:دیگو یبلند م ییصدا با  

《 ؟یفهم ی! میرو کشت یکه سوارش شد یتاکس یتو راننده  ،یاز خودت دفاع نکرد تو 》 

:میگو یم هیو با حالت گر میآ یتازه به حال خود م انگار  

《 .کنه یم دییمو تاشه اونم حرف داریب یخودشون بهم گفتن از خودشون بمرس، بذار راننده تاکس بخدا 》 

:دیگو یم یعصب  

《 ؟رو اونا شنوی می تو فقط چرا صداها؟ کدوم:دو ؟کیه مرده اون: یک 》 

 

:میگو یلکنت م با  



《 .زنه یم بیبهم آس گفتن 》 

:دیگو یکند و م یپاک م چیکالفه دور دهانش را از ه مامور  

 <<؟ یبه همه سوءظن دار چرا ی.داشت یشبارم سابقه خودک هیپرسم، تو پروندت درج شده که  یبار آخره که م ا؟یک

》 

:میگو یخورد، خوشحال م یبه مشامم م یقورمه سبز یبو  

《 ناهار؟ میدار یسبز قورمه 》 

:کند آرامشش را حفظ کند یم یسع   

《 !یش یرو بذار کنار، اعدام م یباز مسخره 》 

:میگو یم خوابالو  

《 اد یاحمقم که خوابش م هیفقط االن  من .》 

:دیگو یدر م یکشد و به سرباز جلو یم یکوبد؛ پوف یم شیشانیپ را محکم  به دستش  

《 .بازداشتگاه 》 

* 

در زندان بود؛  یکه به خاطر سرقت از طال فروش ی. به مردرمیگ ینظر م ریدهم و همه را ز یتختم لم م یبالشت رو به

.نگرم یم  

مانم و چند تخت  یمن م و .بکشد رگایرود تا س یم رونیسلول ب یکند و از تو یم شیاش را پا یکیپالست ییدمپا

.یخال  

:کنم یرنگ ها را در ذهنم مرور م یحوصلگ یب از  

 《سبز،

،یآب  

،یمشک  



د،یسف  

 قرمز،

<< ..قرمز   

  .رمیگ یسرم را در دستانم م عیرود، سر یم جیگ سرم. نمیب یقرمز نم یزینگرم، چ یسرتا سر سلول م به

:شود یر ممعلم کالس اولم مانند مدام در ذهنم تکرا سخن  

《 .که تو رگاس یمثل خون؛ همون قرمز 》 

:دیگو یم یطانیش یتخت خواب با لحن   

《 !هیرنگ قشنگ بزن، 》 

: دیگو یکنم، اما خود چاقو م یمکث م یا لحظه .کنم یدستانم م کیدارم و نزد یرا بر م چاقو  

《 !ترسه ینم چوقتیمرد ه هیکن،  امتحانش 》 

چاقو را  یزیت عیسر .زد یچاقو برق م یزیت رم،یگ یحکم تر در دستانم مچاقو را م اهیس یشوم، دسته  یتر م یجر

. کشم یپوستم م یرو  

:میگو یخندم و م یمد. کن یخون فواره م یآن در .کشم یپوستم م یچاقو را رو یزیت عیسر : 

《 .قشنگه، نگاه کن یلیخ 》 

.شوم یاز جانب او م یدوزم و منتظر پاسخ یبه تخت خواب چشم م و  

:دیگو یدود و به همکارش م یشنوم که با سرعت به سمتم م یان بان را مزند یصدا   

《 !یزوفرنیبه اسک مشکوکه 》 


