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ارا برای نشر هوپا محفو است. و چاپ و نشر انح همهی ح
هایی از آن مجاز است. رفی و در قال بخ د و م ، ف برای ن هرگونه استفاده از متن این کتا



این کتاب را 
به پدر و مادرم تقدیم می کنم.

مامان و بابای عزیز، بابت آن دوران کودکی 
شاد از شما ممنونم. شما از راه های بی شماری 

نویسنده شدن را برای من ممکن کردید. حتی با 
کار های کوچکی که به نظر بی اهمیت می رسد، 
مثل آویزان کردن کاریکاتوری در آشپزخانه و 

شوخی کردن درباره ی اینکه به نظر شما من در 
هر صورت می توانستم نویسنده شوم!
حاال نویسنده شده ام و اولین کتابم 

برای شماست.
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مردم می گفتند هرکسی که بعد از تاریکی در ددشات1 می ماَند ریگی به کفشش 
است. من ریگی به کفشم نبود، گیریم توی کفشم تمیِز تمیز هم نبوده باشد.

از روی زیِن بلو2 پایین آمدم و افس��ارش را بس��تم به تیرکی که پشت باری به نام 
داستی مات3 قرار داشت. بچه ای که پشت به دیوار نشسته بود با بدگمانی وارسی ام 
می کرد. ش��اید هم چشمان سیاهش همین شکلی بود. درحالی که از حیاط خارج 
می ش��دم، لبه ی کالهم را پایین تر کش��یدم. آن را به همراه اس��ب از شوهرخاله ام 
دزدیده بودم. البته بهتر اس��ت بگویم قرض گرفته بودم. به هرحال از نظر قانونی، 

هرچه داشتم متعلق به شوهرخاله ام بود، حتی لباس های تنم.
درهای بار با ش��دت زیادی باز ش��د و نور و صدا به همراه مرد چاق و مس��تی که 
دس��تش دور گردن دختر خوش��گلی بود از بار بیرون آمد. بالفاصله قبل از اینکه 
بتوانم جوانب این کار را بسنجم، دستم رفت  سمت شالم تا مطمئن شوم به خوبی 
بسته شده و بیشتر قسمت های صورتم را پوشانده است. تا زیر چشم هایم را پوشانده 
بودم و حتی س��اعت ها بعد از غروب آفتاب، پش��ت آن پوشش، مانند گناهکاری در 
حال توبه عرق می ریختم. به نظر خودم بیشتر شبیه افراد آواره و خانه به دوش شده 
بودم تا تیراندازی ماهر و واقعی، اما همین که معلوم نبود دخترم، کافی بود. امشب 

1. Deadshot  2. Blue  3. Dusty Mouth

فصل1
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حداقل جانم را با خودم از اینجا می بردم. اگر می ش��د چند سکه هم با خودم ببرم 
که چه بهتر.

به راحتی می شد دخمه ی هفت تیرکشی را آن طرِف ددشات دید. آن ساختمان، 
پرسروصداترین ساختمان شهر بود و این حرف کمی نبود. دخمه ی هفت تیرکشی 
انب��ار بزرگ و درب وداغان��ی بود، در انتهای خیابانی پ��ر از گردوخاک که پر بود از 
جنازه ی افراد و صدای ش��لیک. انبار به ساختمان نصفه ونیمه ی عبادتگاهی تکیه 
داش��ت که درش را تخته کوب ک��رده بودند. ش��اید روزی روزگاری آن انبار محل 

تجارت اسب بوده، اما آن طور که به نظر می رسید، از آن زمان سال ها گذشته بود.
هرچه نزدیک تر می ش��دم، جمعیت بیشتر می ش��د، مانند الشخورهایی که دور 

الشه ی تازه ای جمع می شوند.
دو مرد، مردی دیگر را، که از بینی اش خون می آمد، به دیوار چس��بانده بودند و 
مرد دیگری پشت سرهم مشت هایش را حواله ی صورت او می کرد. دختری از پشت 
پنجره حرف هایی می زد که حتی فروشنده های دوره گرد هم از شنیدنش خجالت 
می کشیدند. عده ای کارگر ساختمان، که هنوز لباس های کارشان را به تن داشتند، 
دور گاری درب وداغان فروشنده ای دوره گرد جمع شده بودند. فروشنده داد می زد 
خون جن1 می فروش��د که آرزوی هر انس��ان نیکی را برآورده خواهد کرد. لبخند 
گوش تاگوش��ش زیر نور چراغ نفتی، ناامیدانه به نظر می رسید. تعجبی هم نداشت: 
س��ال ها بود که کس��ی در آن حوالی موجوِد نخستیِن2 واقعی و زنده ای ندیده بود، 
چه برسد به جن. از آن گذشته، آدم می بایست خیلی ساده لوح باشد که خیال کند 
بیابان گردان قبول می کنند که خون جن چیزی غیر از آتش خالص باشد یا اینکه 
کس��ی در ددشات خودش را انسانی نیک بپندارد. در لست کانتی3 همه آن قدر به 

مراسم دعا می رفتند که درباره ی هر دوی این مسائل اطالعات داشتند.
سعی کردم روبه رو را نگاه کنم، طوری که انگار همه ی آن چیزها را قباًل دیده ام.

اگر از س��اختمان ها باال می رفتم و از آن ها عبور می کردم، می توانس��تم آن سوی 
ش��ن ها را ببینم که در انتهایش خانه ام، یعنی داست واک4، قرار داشت، هرچند در 
آن ساعِت شب، چیزی به جز خانه های تاریک در داست واک نبود. مردم داست واک 
با طلوع خورش��ید بیدار می ش��دند و با غروبش به خواب می رفتند. اعمال خوب و 

1. Djinni             2. First being                3. Last County                 4. Dustwalk

درست به ساعات بعد از تاریکی تعلق نداشت. اگر می شد آدم بر اثر ماللت بمیرد، 
همه ی مردم داست واک می بایستی زیر شن ها دفن می شدند.

اما ددشات زنده و فعال بود.
وقتی ک��ه به آرامی وارد انبار ش��دم، کس��ی توجه زیادی به م��ن نکرد. جمعیت 
زی��ادی در دخمه ی هفت تیرکش��ی جمع ش��ده بودند. چراغ های نفت��ی بزرگی از 
لب��ه ی ب��ام آویزان بود و چهره ی آن احمق ها را روش��ن می ک��رد. بچه های الغر و 
اس��تخوانی هدف ها را نصب می کردن��د و از مقابِل اش��یایی جاخالی می دادند که 
مردی درش��ت هیکل به سمتش��ان پرت می کرد و داد می زد که سریع تر کار کنند. 
از ظاهرش��ان به نظر می رسید یتیم باش��ند. احتمااًل بچه های مردانی بودند که در 
کارخانه های اسلحه سازی عظیم حومه ی داست واک کار می کرده اند و بر اثر انفجار 
ماش��ین آالِت خراب، تکه تکه شده بودند یا اینکه روزی مست کرده بودند و سِر کار 
آن قدر بدن خودشان را سوزانده بودند که جان سالم به در نبرده بودند. کار با باروت 

کار بی خطری نبود.
آن قدر مش��غول زل زدن به اطراف انبار بودم که نزدیک بود به مرد غول آس��ای 
جلوی در برخورد کنم. پرس��ید: »جلو یا عقب؟« با بی خیالی یکی از دس��تانش را 
روی شمشیری در سمت چپ و آن یکی دستش را روی تفنگش در سمت راست 

گذاشته بود.
پرسیدم: »چی؟« درست به موقع یادم آمد که صدایم را کلفت تر کنم. کل هفته را 
تمرین کرده بودم که ادای دوستم، تمید1، را دربیاورم، اما هنوز صدایم بیشتر شبیه 
پسربچه ها بود تا مردها. به هرحال به نظر نمی رسید این موضوع برای گردن کلفت 

جلوی در اهمیتی داشته باشد.
� اگه بخوای عقب وایسی سه فوزا2 می شه. اگه بخوای جلو وایسی می شه پنج تا. 

ساعت ده شرط بندی شروع می شه.
� اگه بخوام وسط وایسم چی؟

لعنتی! نمی خواستم این حرف را بزنم. یک سال بود که خاله فرح3 تالش می کرد 
با سیلی این حاضرجوابی را از دهانم بیندازد اما موفق نشده بود. احساس می کردم 

اگر این مرد هم می خواست تالشش را بکند، درد بیشتری می کشیدم.

1. Tamid   2. Fouza   3. Farrah



 یاغی شن ها      یاغی شن ها  13 12 

ام��ا او فق��ط اخم کرد، طوری که انگار فکر می ک��رد احمقم. بعد گفت: »جلو یا 
عقب. وسط نداریم آقا پسر.«

قب��ل از اینکه ترس کام��اًل بر من غلبه کند، گفتم: »من برای تماش��ا نیومده م. 
اومده م تیراندازی کنم.«

� پس چرا داری وقت من رو تلف می کنی؟ باید بری پیش حسن1.
هلم داد به س��مت مردی چهارش��انه با ش��لواری گش��اد و براق و قرمز، و ریشی 
تیره که تا چانه اش شانه شده بود. پشت میزی کم ارتفاع ایستاده بود که پر بود از 

سکه هایی که وقتی با دستانش روی میز ضرب می گرفت، می لرزیدند.
از پش��ت ش��الم نفس عمیقی کش��یدم و سعی کردم مش��خص نباشد که قلبم 

می خواهد از دهانم بیرون بزند.
� برای شرکت توی مسابقه چقدر باید بدم؟

زخم روی لب حسن باعث می شد به نظر برسد دارد پوزخند می زند.
� پنجاه فوزا.

پنجاه؟ این تقریبًا همه ی پولم بود، یعنی تمام چیزی که در طول س��ال گذشته 
جمع کرده بودم تا به عزمان2، پایتخت میراجی3، فرار کنم.

با وجود اینکه چهره ام از بینی به پایین پوش��یده بود، احتمااًل حس��ن تردیدم را 
حس کرد. بااینکه هنوز اینجا ایس��تاده بودم، توجهش از من س��لب ش��د، انگار با 

خودش فکر می کرد االن است که بروم.
همی��ن بی توجهی اش کار خود را کرد. مش��تی س��که ی ل��وزی4 و نیم لوزی را 
که هرکدامش��ان را به س��ختی در طول س��ه س��ال گذش��ته به دس��ت آورده بودم، 
جیرینگ جیرین��گ روی میز انداختم. خاله فرح همیش��ه می گفت انگار برای من 
مهم نیست که برای اثبات اشتباه دیگران، ثابت کنم خودم احمقم؛ پس شاید حق 

با خاله فرح بود.
حسن با شک نگاهی به سکه ها انداخت، اما وقتی با سرعِت پول پرستی حرفه ای 
شمردشان، دید که پولم کامل است. برای لحظه ای کوتاه، رضایت خاطر اضطرابم 

را آرام کرد.
تکه چوبی به سمتم هل داد که مثل آویز به نخی آویخته شده بود. رویش به رنگ 

1. Hasan  2. Izman     3. Miraji  4. Louzi

سیاه نوشته بودند »شماره ی بیست وهفت«. داشتم آویز را به گردنم می انداختم که 
حسن پرسید: »بیست وهفت، با تفنگ زیاد تمرین کردی؟«

پالک به پارچه هایی برخورد کرد که به زور روی س��ینه ام بس��ته بودم تا مسطح 
به نظر برسد. بعد، با جهشی دوباره روی سینه ام قرار گرفت.

� یه کم.
از جواب دادن طفره رفتم. در داست واک یا بهتر است بگویم در کل لست کانتی، 
تقریبًا به همه چیز نیاز داش��تیم: غذا، آب، لباس. فق��ط دو چیز بود که بیش ازحد 

داشتیم: شن و تفنگ.
حسن بادی از بینی اش بیرون داد.

� پس باید اون قدر بلد باشی که دست هات نلرزه.
درحالی که وارد دخمه می ش��دم دس��ت هایم را به بدنم فشار دادم تا آرام شوند. 
اگر نمی توانس��تم تفنگ را ثابت نگه دارم، دیگر مهارت��م در تیراندازی، که قبل از 
خواندن و نوشتن یاد گرفته بودمش، اهمیتی نداشت. روی شن ها کنار مردی در 
صف ایستادم که به نظر می رسید زیر لباس فرم کارخانه اش چیزی به جز استخوان 
وجود ندارد. مرد دیگری آمد و طرف دیگرم ایس��تاد. ش��ماره ی بیست وهش��ت به 

گردنش بود.
جایگاه های اطرافمان پر ش��د. مسئوالن شرط بندی با فریاد، شماره ها و احتمال 
برنده ش��دن افراد را اعالم می کردند. اگر می خواستم شرط بندی کنم، برای خودم 
 هیچ بختی برای برنده ش��دن نمی دیدم. کس��ی که عقل توی س��رش باشد، پولش 
 را روی پس��ری الغرمردنی س��رمایه گذاری نمی کند که حت��ی جرئت پایین آوردن 
ش��ال و نشان دادن چهره اش را ندارد. شاید می توانستم برای مست دیوانه ای، پول 
کمی به اندازه ی س��رمایه ی مردی فقیر برنده ش��وم و نش��ان دهم که عاقل ها در 

اشتباه اند.
صدای حسن به همه ی جمعیت رسید و ساکتشان کرد: »عصر به خیر آقایون!« 
ده ه��ا بچه به س��متمان دویدن��د و هفت تیرها را بینمان پخش کردن��د. دختری با 
موه��ای بافته و پای برهنه تفنگ من را تحویلم داد. احس��اس وزن تفنگ در کف 
دستم بالفاصله به من آرامش داد. به سرعت خزانه را باز کردم. شش گلوله مرتب 

سر جای خود قرار داشتند.
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� هم��ه قانون رو می دونن. پس یا رعایتش می کنی��د، یا اگه تقلب کنید، خودم 
فکتون رو می آرم پایین.

از جایگاه ه��ا ص��دای خنده و فریاد به گوش رس��ید. داش��تند بطری ها را پخش 
می کردند. مردم ما را مثل اس��ب های شوهرخاله ام موقع خریدوفروش، با دست به 

هم نشان می دادند.
� دور اول شش گلوله دارید و شش بطری. اگه آخر کار بطری باقی مونده باشه، 

حذفید. ده تای اول بیان جلو.
شماره های یک تا ده درحالی که باقی ما ایستاده بودیم، سر جایشان قرار گرفتند. 
نوک پایشان روی خطی سفید بود که روی زمین کشیده شده بود. به نظرم حدود 

سه ونیم متر با بطری ها فاصله داشتند.
بچه هم می توانست از آن فاصله هدف گیری کند.

بااین حال دو نفر از آن مردان دو گلوله ی اولشان را به هدف نزدند. آخرسر تنها 
نصف مردان تیرشان را به هدف زدند.

یکی از آن ها هیکلش دوبرابر بقیه ی ش��رکت کننده ها بود. لباس��ی به تن داشت 
که به نظر می رسید شاید قباًل یونیفرم نظامی بوده، هرچند آن قدر فرسوده و نخ نما 
ش��ده بود که نمی ش��د با اطمینان گفت که آیا قباًل نشان های طالیی نظامی روی 
آن می درخش��یده اند یا اینکه فقط خاک بیابان کثیفش کرده بود. روی سینه اش 
ش��ماره ی یک آویزان بود که با خطی مورب و پررنگ روی تکه چوبی نوش��ته شده 
بود. بیش از همه تش��ویقش کردند. صدای فریاده��ای »دهمد1! دهمد! قهرمان!« 
به گوش می رس��ید. از جایگاه تیراندازی دور ش��د و یک��ی از بچه ها را، که با عجله 
به دنبال جمع کردن شیشه شکسته بود، با خود کشید. صدایش آن قدر آرام بود که 
نمی توانستم بشنوم چه می گوید. بچه را به جلو هل داد. بچه با یک بطری قهوه ای 
برگش��ت. دهمد، که به میله های حائل بین محل تیراندازی و جایگاه تماش��اگران 
تکیه داده بود، بطری را س��ر کش��ید. اگر می خواست مس��ت و پاتیل شود، عنواِن 

قهرمانی اش زیاد دوام نمی آورد.
دور بعدی از این هم ناامیدکننده تر بود. تنها یکی از تیراندازها تمام هدف هایش 
را زد. وقتی که بازنده ها می رفتند، توانستم چهره ی برنده را به وضوح ببینم. آن پسر 

1. Dahmad

به هیچ وجه چیزی نبود که انتظارش را داش��تم. اولین چیزی که توجهم را جلب 
کرد این بود که بی ش��ک اهل این دورواطراف نبود. هرکس��ی که این دورواطراف 
زندگی می کرد، همین دورواطراف بزرگ شده بود. وگرنه کسی که عقل توی سرش 

باشد، به انتخاب خودش در لست کانتی زندگی نمی کند.
جوان بود، شاید چند سال از من بزرگ تر. مثل ما لباس پوشیده بود. شالی سبز را 
بی دقت دور گردنش بسته بود و لباس های بیابانی ای که به تن داشت آن قدر گشاد 
بود که معلوم نبود آیا آن قدر که به نظر می رس��د، چهارش��انه اس��ت یا نه. موهایش 
مثل همه ی پسرهای اهل میراجی سیاه بود. حتی پوستش نیز تا آن حد تیره بود 
که ش��بیه یکی از م��ا به نظر بیاید، اما یکی از ما نب��ود. ویژگی های ظاهری عجیب 
و واضح��ی داش��ت که من تا به حال ندی��ده بودم: اس��تخوان های گونه ی نمایان، 
چانه ی مربعی صاف و ابروهایی که مثل خط کج تیره ای باالی عجیب وغریب ترین 
چشم هایی که در عمرم دیده بودم کشیده شده بودند. ازقضا بدقیافه هم نبود. چند 
نفر از مردانی که شکستشان داده بود جلوی پایش تف انداختند. گوشه ی لب های 
جواِن خارجی کمی باال رفت، انگار سعی می کرد جلوی خنده اش را بگیرد. سپس 
طوری که انگار نگاهم را روی خودش احساس کرده باشد، به من نگاهی انداخت. 

به سرعت نگاهم را از او دزدیدم.
ما یازده نفر مانده بودیم و چون یک نفر بیش��تر از گروه های قبل داشتیم، برای 
اینکه جا پیدا کنیم، به هم تنه می زدیم، حتی بااینکه من جثه ام نصف بقیه شان بود.

کسی آرنجش را در پهلویم فروکرد و گفت: »تکون بخور بیست وهفت!«
سریع سرم را باال گرفتم تا جواب تندوتیزی به او بدهم، اما به محض اینکه متوجه 

شدم فضیم الموِتم1 کنارم جا گرفت، جواب تندوتیز روی زبانم خشک شد.
با میل ش��دیدم به فح��ش دادن مقابله کردم. تمام فحش های��ی را که بلد بودم 
فضیم یادم داده بود. آن موقع او هش��ت س��الش بود و من شش سالم. وقتی موقع 
به زب��ان آوردن آن فحش ها مچمان را گرفتند، فضیم هم��ه ی تقصیرها را انداخت 
گردن من و دهان من را با ش��ن شست وش��و دادند. داست واک شهر کوچکی بود. 
تمام عمرم فضیم را می ش��ناختم و از وقتی که کمی عقل در سرم بود، از او متنفر 
بودم. این روزها بیش��تر وقتش را در خانه ی شوهرخاله ام، که من هم مجبور بودم 

1. Fazim Al’Motem
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آنجا زندگی کنم، می گذراند و سعی می کرد مخ دخترخاله شیرا1 را بزند. چند وقت 
یک بار که شیرا حواسش نبود، به من هم تکه ای می انداخت.

اینجا چه غلطی می کرد؟ البته با وجود تفنگ در دس��تش می توانس��تم حدس 
بزنم.

لعنت بهش!
اگر می فهمیدند من دخترم، دردس��ر می ش��د. اما اگر فضیم من را می شناخت، 
مشکل چندبرابر بود. بارها شده بود که بابت فحش دادن به دردسر بیفتم، اما فقط 
یک بار جوری کتک خورده بودم که تا دم مرگ رفتم. موضوع برمی گشت به زمانی 
که مادرم تازه مرده بود و من س��عی کرده بودم یکی از اس��ب های شوهرخاله ام را 
قرض بگیرم و از داس��ت واک بزنم بیرون. تقریبًا نصف جاده ی جونیپرس��یتی2 را 
رفته بودم که من را گرفتند. وقتی کار خاله فرح و شالقش با من تمام شد، تا یک 
ماه نمی توانس��تم روی اسب بنش��ینم. اگر خاله فرح می فهمید که در ددشات در 
مس��ابقه ی قمار روی پول دزدی ش��رکت کرده ام، من را آن قدر می زد که آن تا دم 

مرگ رفتن در مقابلش هیچ بود.
کار عاقالن��ه این بود که س��ریع برگردم و از اینجا جیم ش��وم، ام��ا اگر این کار را 
می کردم، پنجاه فوزا به باد رفته بود و در این وضعیت، پول از عاقل بودن مهم تر بود.
قبل از روبه روش��دن با هدف ها متوجه ش��دم که مثل دخترها ایستاده ام؛ برای 
 همی��ن، کم��رم را صاف کردم. بچه ها هن��وز ای��ن ور و آن ور می دویدند و بطری ها 
 را کن��ار هم می چیدند. فضی��م با لوله ی تفنگش حرکاتش��ان را دنبال می کرد و با 
 دهان��ش ص��دای »بنگ، بن��گ، بن��گ!« درم��ی آورد و وقتی جاخال��ی می دادند، 
می خندید. آرزو می کردم تفنگش برعکس ش��لیک کند و آن لبخند را از صورتش 

پاک کند.
بچه ها س��ریع کنار رفتند و فقط ما تیراندازها و بطری هایمان ماندیم. ما آخرین 
گروه از دور اول بودیم. تفنگ های اطرافم شروع به شلیک کرده بودند. روی شش 
بطرِی روبه رویم متمرکز ش��دم. با چشم بس��ته هم می توانستم از چنین فاصله ای 
درست هدف گیری کنم، اما احتیاط کردم. فاصله ام را با هدف بررسی کردم، لوله ی 
تفنگ را صاف کردم، دیدم را تنظیم کردم و وقتی از همه چیز رضایت داشتم، ماشه 

1. Shira   2. Juniper City

را کش��یدم. بطرِی س��مت راس��ت، که از همه ی بطری ها دورتر بود، منفجر شد و 
شانه هایم کمی آرام گرفت. سه بطری بعدی پشت سرهم و به سرعت از بین رفتند.

انگشتم برای بار پنجم روی ماشه قرار گرفت. فریادی تمرکزم را برهم زد. بدون 
هیچ اخطار دیگری، یک نفر به من کوبیده شد.

تیرم به خطا رفت.
یکی دیگر از تیراندازها فضیم را از بغل هل داده بود و او هم قبل از اینکه به زمین 
بخورد، به من کوبیده شد و تیرانداز دیگری هم افتاد روی او. فضیم کف زمین، با 
آن مرد دست به یقه ش��د. جمعیت آن ها را هو می کردند. مرد درشت هیکِل دِم در 

بالفاصله آمد تا از هم جدایشان کند.
فضیم را از پس گردنش به عقب کشیدند. حسن که به نظر می رسید حوصله اش 
سر رفته است، رفتن آن ها را تماشا کرد. بعد رو به جمعیت کرد و گفت: »برنده های 

این دور...«
بدون فکر داد زدم: »هی! من یه گلوله ی دیگه می خوام.«

اطرافم صدای خنده بلند شد. چقدر خوب توانستم جلب توجه نکنم! از آن همه 
چشمی که رویم قفل شده بود، گردنم داغ شد. اما موضوع مهمی بود. آن قدر مهم 
بود که نمی ش��د درخواست نکرد. چهره ی حسن حس تحقیر و تمسخرش را داد 

می زد و من احساس کردم ترکیبی از حس حقارت و خشم در گلویم جمع شد.
� از این خبرها نیس��ت بیست وهفت. شش گلوله، شش بطری. به کسی فرصت 

دوباره نمی دیم.
به فضیم اشاره کردم که به دیوار تکیه داده بود و فکش را وارسی می کرد.

� اما این عادالنه نیست! اون هلم داد.
� اینجا حیاط مدرسه نیست پسر کوچولو. قرار هم نیست ما عادل باشیم. حاال 
می تون��ی از آخری��ن گلوله ت اس��تفاده کنی و ببازی یا اینکه از صف خارج ش��ی و 

انصراف بدی.
من تنها کس��ی بودم که هنوز گلوله داش��ت. جمعیت من را هو می کردند که از 

سر راه کنار بروم. خون از شدت عصبانیت به چهره ی مخفی شده ام هجوم آورد.
تنها در صف ایستاده بودم و تفنگم را باال گرفتم. 

می توانستم وزن تنها گلوله ی باقی مانده در خزانه را حس کنم. نفسی طوالنی 
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بیرون دادم که باعث شد شالم، که به لب هایم چسبیده بود، از جایش تکان بخورد.
یک گلوله. دو بطری.

دو قدم به س��مت راستم برداش��تم و نیم قدم برگشتم. بدنم را چرخاندم و سعی 
ک��ردم همه ی حالت ه��ا را در ذهنم مجس��م کنم. اگر به وس��ط ه��دف می زدم، 

نمی توانستم دومی را بزنم. اگر خیلی به کنارش می زدم، هیچ کدام نمی شکست.
پنجاه فوزا.

ص��دای فریاده��ا و طعنه های اطراف��م را در ذهنم خاموش کردم. س��عی کردم 
فراموش کنم که تمام چشم های اینجا روی من است و فرصتم را برای نامرئی بودن 
از دس��ت داده ام. ترس جای این افکار را پر کرد، همان ترسی که در طول سه روز 
گذشته درونم جا خوش کرده بود، یعنی از شبی که داشتم چهاردست وپا از خانه ی 
ش��وهرخاله ام بیرون می زدم تا به خانه ی تمید بروم و یک دفعه صدای خاله فرح را 

شنیدم که اسمم را به زبان آورد.
� امانی1؟

نشنیده بودم که قبل از اسمم چه گفته بودند، اما همین گفتن اسمم کافی بود 
تا متوقفم کند.

صدای شوهرخاله اسید2 بیشتر از صدای زن اولش اطالعات می داد.
� شوهر الزم داره. باالخره شوهر می تونه با چند تا کتک بیاردش سر عقل. کمتر 
از یه ماه دیگه، یه س��ال از مرگ زاهیه3 می گ��ذره و اون وقت، امانی پاک و آماده ی 

ازدواج می شه.
از وقتی مادرم را دار زده بودند، کم کم دیگر مردم از اسم او برای فحش استفاده 

نمی کردند. شوهرخاله ام دیگر به مرگ او مانند مسئله ای کاری اشاره می کرد.
به نظر می رسید خاله فرح عصبی شده است.

� شوهرپیداکردن برای دخترهات به اندازه ی کافی سخت هست. حاال می خوای 
واسه ی توله ی خواهرم هم شوهر پیدا کنم؟

از وقتی مادرم را دار زده بودند، خاله فرح هیچ وقت اسمش را به زبان نمی آورد.
شوهرخاله اسید گفت: »پس زن من می شه.«

طوری این حرف را زد که انگار داشت درباره ی خریدوفروش اسب حرف می زد. 

1. Amani     2. Asid  3. Zahia

نزدیک بود دست هایم بیفتند روی شن ها.
خاله فرح صدای هیِس تحقیرآمیزی از ته گلویش درآورد و گفت: »هنوز خیلی 

جوونه.«
در صدایش لحنی بی حوصله وجود داش��ت که معمواًل باعث می شد بحث تمام 

شود.
اس��ید گفت: »جوون تر از ندا1 که نیست. داره توی خونه ی من زندگی می کنه. 

غذای من رو می خوره.«
معم��واًل خال��ه فرح، که زن اول بود، خانه را اداره می کرد اما گاهی ش��وهرش پا 
پیش می گذاشت و تصمیم گیری می کرد. در آن لحظه هم شوهرخاله اسید داشت 

به طور نگران کننده ای به سرعت از فکر خودش خوشش می آمد.
� می تونه یا زن من بش��ه و اینجا بمونه یا زن یکی دیگه بش��ه و بره. من انتخابم 

اینه که بمونه.
من انتخابم این نبود که بمانم.

انتخابم این بود که یا از اینجا بیرون بروم یا در این راه بمیرم.
و به همین س��ادگی، همه ی هوش وحواسم متمرکز ش��د. من و هدفم. به غیر از 

هدف گیری هیچ چیز اهمیت نداشت.
ماش��ه را کش��یدم. اولین بطری بالفاصله شکس��ت. دومی لحظ��ه ای در لبه ی 
تخته ی چوبی تلوتلو خورد. می توانس��تم تراشه ی شیش��ه را در شیشه ی ضخیم، 
همان جایی که هدف گرفته بودم، ببینم. وقتی که بطری جلووعقب می شد، نفسم 

را حبس کرده بودم.
پنجاه فوزا که ممکن بود دیگر رنگش را نبینم.

پنجاه فوزا که تنها راه فرارم بود و ممکن بود از دستش بدهم.
بطری به زمین خورد و شکست.

جمعیت غرید. نفِس  راحتی کشیدم.
وقتی برگشتم، چهره ی حسن طوری بود انگار من ماری بودم که از تله دررفته 
است. پشت س��رش مرد خارجی داشت تماشایم می کرد، ابروهایش باال رفته بود. 

پشت شالم نمی توانستم جلوی پوزخندم را بگیرم.

1. Nida





نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

این کاغذها سبك تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.
و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.
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