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مامان و بابا رفته بودن بیرون منم داشتم جلوی آینه موهام رو شونه 

میکردم، داداشم که 6 سال از من بزرگتر بود اومد تو اتاق و منو از پشت بغل 

 : کرد من هم با عصبانیت گفتم

 .سام موهامو بهم ریختی، َاه تازه شونش کرده بودم _

قربون خواهر خوشگلم بشم این همه حرص میخوری پیر میشی هااا ، بعد  _

  .هیشکی نمیاد بگیرتت میمونی رو دستمون

من هم عصبانی شدم و با کوسن تخت افتادم به جونش اون هم فرار کرد 

سمت در که کوسن و انداختم سمتش ولی زود در و بست و کوسن خورد به 

  :در بعد در و باز کرد و گفت

 .آجی جونم زیاد جوش نزن با این اخالقت میترشیا

منم هجوم بردم سمت اتاقش و سام درو بست منم بیخیالش شدم و 

رفتم توی اتاقم و موهام و از اول شونه کردم و دم اسبی بستم یه دفعه 

صدای اف اف بلند شد زود دویدم پایین و در و باز کردم که ای کاش باز 

 .نمیکردم

دو تا مرد جوون ولی هیکلی منو هل دادن و وارد خونه شدن یکی از اون مردا 

که چشمای آبی داشت اومد سمتم و اسلحه رو از تو جیبش در آورد و گرفت 

سمت من، از ترس داشتم سکته میکردم که یه دفعه سام از طبقه ی باال 
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 :اومد پایین و وقتی منو تو دستای اون غول کثیف دید دیوونه شد و گفت

شما ها کی هستین ؟ از جون خواهرم چی میخواین ؟ اون و ول کنید هر 

 . مشکلی دارید با من حل کنید

  :همون مرد چشم آبی که چهره ی جذابی داشت به سام گفت

 . نگران نباش ما با خواهرت کاری نداریم مشکل ما با توعه

باشه هر کاری دوس دارین با من بکنید ولی خواهش میکنم با خواهرم  _

کاری نداشته باشین . اون مرده که بهش میخورد حدودا 25 یا 26 سالش باشه 

بدون توجه به التماس های سام گفت:تو منو خیلی عذاب دادی خیلی ، تو 

همه چیزمو دزدیدی ، درسته که تو منو نمیشناسی ولی من تو رو خیلی خوب 

میشناسم ، آره تو عشقمو ازم گرفتی ولی اشکال نداره وقتی تو بمیری 

  … مهرسا عاشقم میشه

سام که از تعجب شاخ در آورده بود مثل یه گرگ زخمی خیز برداشت سمت 

  .اون مرده و داد زد : اسم نامزد منو به دهن کثیفت نیااااار مرتیکه ی عوضی

مرده خیلی ریلکس گفت:هیس آروم باش یادت نره که خواهرت هنوزم تو 

دستای من اسیره . بعدش فقط حس کردم یکی با یه جسم محکمی زد تو 

سرم و همونجا از حال رفتم ولی وقتی بیدار شدم جسد غرق در خون داداشم 

 .…روی زمین افتاده بود
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 .نه داداش نرو تنهام نزااااااار

نفس نفس زنان از خواب پریدم و از کنار تختم پارچ آب و برداشتم و یه لیوان 

آب ریختم و تند تند خوردم ساعت 7 صبح بود پاشدم رفتم دستشویی و یه 

آب به صورتم زدم بازم این کابوس لعنتی ! یعنی کی میشد من از دست این 

کابوس های شبانه نجات پیدا کنم ، با اینکه هر شب این خواب و میدیدم ولی 

بازم مثل روز اول میترسیدم ، از اون روز نحس به بعد این کابوس با من یار 

  .شده بود

گوشیم داشت زنگ میخورد از دستشویی اومدم بیرون و به صفحه گوشیم 

نگاه کردم مهرسا بود ، کسی که بیشتر از منم نباشه کمتر از منم غصه 

نخورده بود زود گوشی رو برداشتم و جواب دادم که صداش توی گوشم 

 پیچید 

 الو سالم ساحلی خوبی ؟ _

 منم با آهی جواب دادم : سالم هی بدک نیستم تو چی ؟ 

  . مرسی، خب االن بهت یه خبر توپ میدم تا حالت خوب شه_

  .خیلی عادی گفتم: بگو دیگه اون دختر شیطون تو گذشته جا مونده بود

 مهرسا با حالت شیطونش گفت: بگم؟ 

حسابی کالفه شده بودم حال این مسخره بازیا رو نداشتم با فریاد گفتم : اه 

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

4 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 مهرساااا 

اونم که از اون روی من وحشت داشت به حرف اومد:باشه باشه میگم فقط 

تو جفتک ننداز، یادته بهت گفتم یکی از دوستای مشترک منو ِالمان حاضره 

 بهمون کمک کنه ؟ 

 با خوشحالی گفتم : آره، اسمش چی بود؟ 

مهرسا : کیارش، خالصه داشتم میگفتم؛ بهم گفت که ِالمان جمعه شب 

قراره یه مهمونی بگیره به مناسبت برگشت دوست قدیمیش که دست کمی 

  .از خودش نداره ، توهم کارتو از همون شب شروع میکنی

 از خوشحالی کم مونده بود بال دربیارم 

تا حاال این همه خوشحال نشده بودم با صدایی که خوشحالی توش موج میزد 

 گفتم : وااااااای راس میگی ؟ 

 با شیطنت گفت : یواش بابا کر شدم آره دیگه دروغم چیه ؟ 

 گفتم پس امروز میریم خرید تا یه لباس خوشگل بخریم 

عالیه من امروز نزدیکای 4 میام دنبالت به بابا بهرامم میخوام یه سر بزنم  –

  .دلم براش تنگ شده

  ! مطئمنم که خیلی خوشحال میشه ، میدونی که چقدر دوست داره –
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 منم خیلی دوسش دارم پس تا بعد  –

 خدافظ –

یکی داشت با محبت موهام رو نوازش میکرد و زمزمه کنان میگفت: عزیزم 

دلم، چرا باید تو اینقدر سیاه بخت میشدی ؟ غمی که تو چشات نشسته داره 

داغونم میکنه ،شکیال کجایی که ببینی دخترمون داره نابود میشه؟ پسرمون 

مارو تنها گذاشت و رفت ولی تو چرا مارو تنها گذاشتی و غصه مون و 

چندین برابر کردی ؟ دیگه داشت اشکم در میومد بابا خودش از من بدتر بود 

ولی به خاطر اینکه من ناراحت نشم به روی خودش نمیاورد ، کار بابا ازمن 

سنگین تر بود به خاطر من غمش و مخفی میکرد،دیگه طاقت نیاوردم و آروم 

الی چشام رو باز کردم و یه سالم پر انرژی به بابا دادم معلوم بود داشته گریه 

میکرده چون زود روشو ازم برگردوند و اشکاش و پاک کرد منم به روش 

نیاوردم، نمیخواستم نمک رو زخمش بپاشم ساعت سه و نیم بود برای اینکه 

حال بابا بهتر بشه بهش پیشنهاد دادم که توی پذیرایی بشینه تا من دو تا 

قهوه درست کنم با هم بخوریم بابا پیشونیم و بوسید و رفت سمت 

پذیرایی منم یه چشمک بهش زدم و رفتم آشپز خونه تا قهوه ها رو درست 

کنم داشتم فنجونا رو برمیداشتم که صدای اف اف بلند شد بابا از پذیرایی 

گفت که درو خودش باز میکنه بعد چند دیقه صدای مهرسا تو خونه پیچید 
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که داشت با بابا احوال پرسی میکرد بابا مهرسا رو درست اندازه ی من دوس 

داشت و همیشه بهش میگفت تو یادگار تک پسرمی! زود یه فنجون دیگه 

هم برداشتم چون مهرسا عاشق قهوه تلخ بود، یادمه یه بار رفته بودیم 

کافی شاپ که مهرسا طبق عادت همیشگیش قهوه تلخ سفارش داد منم 

قهوه اون و برداشتم و خواستم کرم بریزم و یه قلوپ ازش خوردم ولی مثل 

زهرمار بود، سام الهی من فداش بشم وقتی قیافه ی من و تو هم دید زد 

زیر خنده به زور اون یه قلوپ و قورت دادم و رو به مهرسا گفتم: تو چطوری 

این زهر مار و میخوری که سام زود اونو بغل کرد و گفت: بله دیگه خانوم 

خانوما عشق منه خیلیم خاصه چقدر دلم واسه سام تنگ شده بود باالخره از 

  ..… گذشته ها دل کندم و قهوه ها رو آماده کردم و رفتم سمت پذیرایی

بابا و مهرسا گرم صحبت بودن که متوجه من نشدن منم مثل دختر بچه های 

شیطون گفتم: بله دیگه نو که آید به بازار کهنه شود دل آزار اینجوریاس پدر 

 جان ؟ اینقدر با لحن با مزه ای گفتم که هر دوشون زدن زیر خنده 

مهرسا خیلی مودبانه گفت : بابا جون ببخشید که توی این چند روز به دیدنت 

 نیومدم آخه سرم خیلی شلوغ بود میدونید که خیلی دوستون دارم 

بابا هم با مهربونی تموم گفت : میدونم دختر گلم نیازی نیست چیزی و به 

 من توضیح بدی در ضمن توهم دختر خودمی درست مثل ساحل 

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

7 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 .و مثل همیشه با یه غم خاصی بهش گفت تو یادگار تک پسرمی عزیز دلم

با این حرف بابا طبق معمول یه غم آشنایی نشست تو چشمای مهرسا اون 

واقعا خیلی دختر خوبی بود با اینکه 5 سال از مرگ سام گذشته بود باز هم 

توی دلش سام و دوست داشت و به خاطراتشون خیانت نمی کرد سکوت 

 بینشون حاکم شده بود دوتاشونم داشتن به یه چیز مشترک فکر میکردن 

منم برای اینکه اونارو از اون حال دربیارم گفتم: خب حاال مهرسا جونم اگه دل 

و قلوه دادنتون تموم شد پاشو بریم باالخره بابا و مهرسا بعد از خوردن 

قهوهاشون از هم دل کندن منم رفتم زود حاضر شدم وبعد از خدافظی از 

 .… بابا از خونه زدیم بیرون

مهرسا نگاهی موشکافانه به سر تا پام انداخت و گفت: دختر تو کی میخوای 

 آدم شی ؟ 

میدونستم چرا اینجوری گفت ولی خودمو زدم به اون راه و گفتم: چرا مگه 

 چیزی شده ؟ 

خوشم میومد خیلی زرنگ بود چون زودی برگشت و گفت خودتو نزن به کوچه 

 علی چپ، برفیه بازم که سر تا پا مشکی پوش شدی ؟ 

راس میگفت من همیشه مشکی می پوشیدم ولی اونم دست کمی از من 

نداشت چون اونم مثل من مشکی پوش بود به خاطر همین با لحن طلبکارانه 
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ای بهش گفتم دیگ به دیگ میگه قابلمه، همچین میگه مشکی نپوش که 

  .انگار خانم خانوما خودش قرمز پوشیده

باناراحتی آهی کشید که تا ته دلمو سوزوند و گفت: قضیه ی من فرق میکنه 

 من به عشقم قول دادم که هیچ وقت دست از عزاداریش برندارم 

با ناراحتی گفتم : ولی مهرسا 5 ساله که سام مرده تو هم حق زندگی داری 

  !هنوز خیلی جوونی تو هم حق داری خوشبخت بشی

اگه قرار بود با یکی خوشبخت بشم اونم داداشت بود ولی اون المان نامرد  _

 . عشقمو ازم گرفت در ضمن من جوون نیستم خیلی وقته که پیر شدم

  .نه تو هنوز جوونی 28 سال که سنی نیس_

ببین عزیز دلم درسته که غم ما دو تا یکیه ولی تو داداشت و زیر یه خروار  _

خاک سرد دفن کردی ولی من عشقم و سام همه چیز من بود از درد دوری 

  ..…اون من تو جوونی پیر شدم

کم مونده بود اشکم در بیاد ولی خود مهرسا با اینکه بغض سنگینی راه 

گلوش و بسته بود داشت خودشو کنترل میکرد دیگه بحث و ادامه ندادم و 

فقط بهش گفتم: که کم مونده انتقام سام و از اون المان عوضی بگیریم 

خیلی کم، تو نگران نباش اون و همچین عاشق خودم میکنم که از عشقش 

بمیره وقتی هم که خوب خامم شد ولش میکنم که بفهمه وقتی عشقت و 
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از دست میدی خیلی خسته میشی بهش یاد میدم که قلب آدمارو به بازی 

نگیره هر کاری باهامون کرد هزار بار بدترش و سرش میارم روز به روز آب شدن 

برادرش و به چشم خودش میبینه میفهمه وقتی برادرتو جلوی چشمت 

  !بکشن چه حالی میشی

مهرسا خیلی اصرار کرد که با ماشین اون بریم ولی دست خودم نبود بدون 

اون ماشین حس میکردم یه چیزی کم دارم به خاطر همینم مهرسا قبول کرد 

که با ماشین من بریم بعد نیم ساعت رسیدیم به پاساژی که مهرسا 

پیشنهاد داده بود، ازماشین پیاده شدیم و رفتیم داخل، یه پاساژ چهار طبقه 

بود که توی همه ی طبقه هاش لباس و کیف و کفش مجلسی میفروختن و 

خداییش وسایالی خوشگلی داشت به پیشنهاد من وارد سومین مغازه شدیم 

یه لباس بلند مخمل مشکی که دکلته بود و از پشت تا کمرش تور خورده بود 

نظرمو جلب کرد ولی وقتی به مهرسا نشون دادم گفت: از همین االن دور 

 . رنگ مشکی رو خط میکشی

ولی من اعتراض کردم و اون طبق معمول قبول نکرد حرف حرف خودش بود 

  … دیگه، باالخره به زور من و راضی کرد که از رنگ مشکی دست بردارم

یک ساعتی میشد که پاساژ و زیر و رو کرده بودیم دیگه خیلی خسته بودم 

 .اگه دست من بود همون لباس مشکی رو گرفته بودم
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مهرسا هیچی نمی پسندید داشتم غر میزدم که منو کشون کشون برد تو یه 

مغازه ی خیلی بزرگ و شیک و روبه فروشنده گفت: سایز 38 اون لباس زرشکی 

 .رو میخوام

 وقتی فروشنده لباس و برام آورد دهنم اندازه ی یه غار باز مونده بود 

 .خاک تو سر بی جنبت کنم دهنتو ببند زود_

 .خودم و جمع و جور کردم و رفتم تا پروش کنم

از دنیا به ساحل، تکرار میکنم از دنیا به ساحل دختر زود باش ببینم چه شکلی  _

 .شدی یالال بیا بیرون

وقتی رفتم بیرون یه سوت بلند کشید و گفت: چه جیگری شدی ای کاش 

  .خودم پسر بودم

راس میگفت خیلی لباس خوشگلی بود و خیلی بهم میومد یه لباس بلند 

زرشکی که تا گردنم میومد و جلوش کال بسته بود و یه چاک داشت ولی از 

پشت تا کمرش باز بود باالخره همون لباس و خریدیم و رفتیم کیف و کفش 

مشکی هم براش خریدیم ساعت شش بعد از ظهر بود سوار ماشین شدیم 

هر دومون خیلی خسته بودیم نزدیکای خونه بودیم که یه پسر جوون 

خودشو انداخت جلوی ماشین و بهمون گفت که پیاده بشیم خیلی متعجب 

 بودم که صدای مردونش من و به خودم اورد 
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ببخشید خانم من ماشینتون و الزم دارم و کارت شناساییش و نشون داد و  _

گفت که پلیسه همین که خواستم حرف بزنم سوار ماشین شد و گفت بعدا 

می تونید بیاید اداره ی پلیس و ماشینتون و بگیرید و پاشو گذاشت روی گاز و 

رفت شوکه شده بودم که صدای عصبی و کالفه ی مهرسا منو به خودم 

 اورد 

 حاال باید چی کار کنیم ؟ کیف و وسایلمونم موند تو ماشین  –

 نمیدونم، اصال از کجا معلوم که پلیس بود ؟  –

 نه معلوم بود که پلیسه کارت شناساییش و ندیدی ؟  –

آره راس میگفت ولی از کجا معلوم که جعلی نباشه؟ باالخره بعد از نیم ساعت 

معطلی سوار یه تاکسی شدیم و رفتیم دم خونه بابا رو صداکردم که بیاد 

کرایه روحساب کنه بابا وقتی مارو توی اون وضعیت دید تعجب کرد و منم 

قضیه رو براش تعریف کردم که گفت ظاهرا اون آقا داشته یه فراری رو دنبال 

میکرده فردا میریم اداره پلیس ببینیم چه خبره منم که از خدام بود با کله 

  . قبول کردم

مهرسا گفت : فعال من رفع زحمت میکنم چون ماشینش جلوی در پارک بود 

بلند شد که بره گفتم تا دم در بدرقش میکنم وبعد با بابا خدافظی کرد باهم 

رفتیم دم در وقتی دید نگرانم گفت: میدونم اون ماشین برات خیلی مهمه 
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نگران نباش پیدا میشه من مطئمنم اون مرده پلیس بود حاال برو استراحت کن 

 .و فردا بهم خبر بده

ازش خدافظی کردم و رفتم خونه واقعا نگران بودم اینطوری شد که نه لب به 

غذا زدم و نه تونستم تا صبح بخوابم ساعت هنوز 6 صبح بود که دیگه 

نتونستم طاقت بیارم اگه تنها یادگار داداشمو هم از دست میدادم دیگه 

نمیتونستم به این زندگی لعنتی ادامه بدم در اتاقم و بازکردم و راه افتادم 

سمت اتاق بابا میخواستم در بزنم که صدای سوزدار بابا مانع شد تصمیم 

 :گرفتم گوش کنم ببینم چی میگه داشت گریه میکرد و بین هق هق میگفت

تو تنها عشق زندگیم بودی تنها کسی بودی که منو به زندگی برگردوندی  _

تو تنها کسی بودی که وقتی بعد سالها برگشتی و بهم گفتی منو ببخش 

تونستم به راحتی ببخشمت شکیال تو تنها زنی بودی که حاضر بودم به خاطر 

یک قطره اشکش دنیارو به آتیش بکشم ولی چرا این همه زود منو ول کردی 

و رفتی؟ چرا حاضر نشدی که قبول کنی مرگ پسرمون تقصیر تو نبود چرا؟ 

خدایا بابا داشت چی میگفت ؟ مامان چه ارتباطی با قتل سام میتونست 

داشته باشه ؟ ذهنم قفل کرده بود کم مونده بود از چیزایی که شنیدم شاخ 

در بیارم از حرفای بابا هیچی نفهمیدم ولی از لحظه ی مرگ داداش، مامان 

داغون شده بود خوب یادمه که هنوز یه هفته هم نشده بود که سام کشته 
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شده بود یه نفر به خونه تلفن کرد من نشسته بودم بغل بابا وبابا داشت 

موهامو نوازش میکرد مامان بلند شد و گوشی رو برداشت هنوز چند دیقه 

نگذشته بود که گوشی از دستش افتاد و بابا خیز برداشت سمت مامان و 

بردتش بیمارستان هنوز دو روز بود که مامان از بیمارستان مرخص شده بود 

چون وقتی اومد خونه و جسم بی جون سام و نقش بر زمین دید در جا از حال 

رفت خالصه بعد از اون تلفن مامان همش میگفت پسرم و من کشتم ، 

سامم و من کشتم تا اینکه یه شب وقتی داشتم از پنجره ی اتاقم بیرون و 

تماشا میکردم یه جسم با سرعت زیاد از باالپرت شد زمین ، مامانم از طبقه ی 

باال خودش و پرت کرده بود زمین و در جا تموم کرده بود بابا بهم گفت که 

مامانم دلش برای سام تنگ شده بود و به خاطر همینم دست به خود کشی 

 …زده بود اون موقع ۱۷سالم بود و از خیلی چیزا سر در میاوردم

یهو بابا درو باز کرد و من با دیدنش هول شدم و زود بهش گفتم که خوابم 

نبرد و بریم دنبال ماشینم و بابا هم قبول کرد طبق معمول چشماش یه 

کاسه ی پر خون شده بود رفتم و حاضر شدم باز هم یه مانتوی کوتاه و 

اسپرت مشکی با یه شلوار جین لوله و کتونی های آل استار و کوله پشتی 

مشکیمم برداشتم توی آینه یه نگاه به خودم انداختم، خیلی شبیه مامانم 

بودم چشمای طوسی درشت و کشیده ، پوست سفید ، دماغ قلمی و لبای 
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قلوه ای و موهامم مثل بختم سیاه سیاه بود مامانم زن خوشگلی بود و 

منم به مامانم رفته بودم توی مدت این پنج سال بابا هر وقت دلش برای 

 !!!مامان تنگ میشد منو بغل میکرد و میگفت تو خیلی شبیه مامانتی

یه لحظه خندم گرفت چون همین دیروز به مهرسا قول داده بودم که دیگه 

مشکی نپوشم آدم بد قولی نبودم ولی اصال لباس رنگی نداشتم، همونطور 

که داشتم توی افکارم به لجبازی و کله شق بودنم می خندیدم با چیزی که 

یادم اومد یه دونه محکم کوبیدم توی سرم و ناله کنان ای خداایی گفتم، 

حاال من چه خاکی باید تو سرم می ریختم، تازه یادم افتاد لباسی که برای 

مهمونی امشب خریده بودم هم توی ماشین بود اخه یه آدم چقدر 

میتونست احمق باشه، در حالیکه ناراحتیم چند برابر شده بود با قیافه ای 

داغون و ناراحت از اتاق اومدم بیرون و بدو بدو رفتم پایین ،بابا کنار پله ها 

منتظرم بود، از خونه زدیم بیرون و سوار ماشین بابا شدیم بعد از یه ربع 

رسیدیم به اداره پلیس حاال بماند که چقدر بابا توی ماشین بهم سپرد که 

وقتی رسیدیم سعی کنم آروم باشم و هیچی نگم تا خودش همه چی رو حل 

کنه اما من به قدری عصبی بودم که بدون توجه به حرف های بابا، زود از 

  :ماشین پیاده شدم و دویدم سمت در که بابا از پشت نفس نفس زنان گفت

دخترم! صبر کن منم بهت برسم تو جوونی ولی من سنی ازم گذشته رفتم _
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پیش بابا و دستش و گرفتم همین که خواستم بگم بابایی تو هنوز جوونی یه 

ماشین با سرعت برق از کنارم رد شد و یه خرده جلوتر ایستاد، خدایا شکرت 

این که ماشین منه ، از یه طرف کم مونده بود از خوشحالی بال در بیارم ولی از 

یه طرفم مثل یه انبار باروت بودم، اون پسره با چه حقی ماشین منو برداشت 

 ؟ 

همین که از ماشین پیاده شد زل زدم بهش، قد بلند ، چشم های درشت 

 مشکی ، ابرو های پرپشت کمانی و مو های مشکی لخت و کوتاه 

چند قدم رفتم جلو ولی انگار متوجه نشد که در ماشین و بست و خواست 

 بره، شروع کردم به داد و بیداد 

 ببخشید آقا شما عادت دارید ماشین دیگران و قرض بگیرید ؟ _

همین که صدای عصبی و حق به جانب من و شنید برگشت و با حالتی که 

  :معلوم بود داره خودش و به زور کنترل میکنه تا یه دونه نزنه تو دهنم گفت

  .سالم ببخشید که دیروز شما رو تو شرایط سختی قرار دادم ولی مجبور بودم

  : با عصبانیت گفتم

واقعا که، چه آدم پر رویی هستید شما دیروز ماشینم و بدون اجازه برداشتید 

 بردید با دوستم موندم وسط جاده حاال معذرت خواهی هم می کنید ؟ 

اونم با جدیت گفت : خانم محترم گفتم که معذرت میخوام بفرمایید این 
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  .سویچ ماشینتون

از قصد روی کلمه خانوم محترم تاکید کرد مرتیکه ی پررو همین که خواستم 

 بگم تو پیش خودت فکر کردی با یه معذرت خواهی درست میشه؟ 

  . که بابا اومد و دستم و گرفت و ازش تشکر کرد

توی همون لحظه یه سرباز اومد و سالم نظامی داد و بعد گفت : جناب 

سروان ، سرهنگ حیدری میخوان در مورد عملیات امشب باهاتون صحبت 

  .کنن

 !پس سروان بود

بعد اینکه خیلی محترمانه از بابا خداحافظی کرد راهش و کشید و رفت، پسره 

ی پررو مثال من و آدم حساب نکرد که خداحافظی کنه، بخاطر این کارش 

  :بدجوری کفری شدم و پشت سرش بلند داد زدم

 هنوز طرز برخورد کردن با دیگران و بلد نیستی، چطوری سروان شدی تو؟ 

بابا که از طرز برخوردم کامال شرمنده شده بود، نگاه غضبناکی حوالم کرد و 

گفت: یادم نمیاد طوری تربیتت کرده باشم که بخوای اینطور صحبت کنی، برو 

  .وایسا کنار ماشین تا من بیام

چشمم به جناب سروان پررو افتاد که راه رفته رو برگشته بود و داشت 

میومد سمتمون، کاش بابا اجازه میداد که اینجا بمونم و حقش و بزارم کف 
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دستش، اما به قیافه عصبی و شرمنده بابا که نگاه کردم موندن و جایز 

ندونستم و به سمت ماشین حرکت کردم، حاال دیگه رسیده بود پیش بابا، 

داشتن با هم صحبت میکردن، کاش میتونستم بشنوم چی دارن بهم میگن 

اما از این فاصله غیر ممکن بود خالصه بابا بعد اینکه باهاش دست داد و 

 .خداحافظی کرد اومد سمت من

برای اینکه نشون بدم از دستش دلخور شدم بهش گفتم که با مهرسا قرار 

دارم و شب دیر وقت میام خونه تا منتظر من نباشه، بعدشم سوار ماشین 

شدم، بابا بدون چون و چرایی قبول کرد و به سمت ماشین خودش حرکت 

کرد، ظاهرا اونم می خواست با بی تفاوتیش نشون بده که بخاطر رفتار امروزم 

ناراحت شده، ای واای یادم رفت ببینم وسیله هام سر جاشون هستن یا ن؟ 

خم شدم تا صندلی عقب و چک کنم و از بودن وسیله ها مطئمن بشم، 

خداروشکر همشون سره جاشون بودن، نفسی از سر آسودگی کشیدم و با 

چشم دنبال کیفم گشتم تا گوشیم و بردارم و به مهرسا زنگ بزنم که 

چشمم به کارتی که روی کفه ماشین بود افتاد، زود برش داشتم سخت 

مشغول بررسی کردنش شدم چون تا حاال همچین کارتی ندیده بودم، روش 

عکس اون جناب سروان پرروئه بود، فکر کنم کارت شناسایی پلیس ها این 

 !شکلی بود، روش نوشته بود آراد سلیمانی
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پس اسمش آراد بود، تو فکر بودم که چیکارش کنم از یه طرف از دستش 

عصبی بودم و میخواستم کارت و از پنجره پرت کنم بیرون تا حالیش بشه 

نباید با من اونجوری طلبکارانه برخورد می کرد اما از یه طرف هم نمیدونستم 

این کارم تا چه حد درسته، شیشه ماشین و کشیدم پایین تا پرتش کنم بیرون 

که گوشیم زنگ خورد کیفم و برداشتم و کارت اون سروان و گذاشتم توش، 

  :بعد گوشیم و برداشتم و جواب دادم

 الو  _

 الو سالم ساحلی پس ماشینو پیدا کردی  _

 آره  _

 پس همین االن بیا به آدرسی که بهت میدم عجله کن، امروز خیلی کار داریم  _

 باشه آدرس و برام اس ام اس کن  _

بدون خدافظی قطع کرد و زیاد طول نکشید که آدرس و فرستاد چون قبال 

 رفته بودم میشناختم و زود رسیدم

از ماشین پیاده شدم و رفتم داخل یه کافی شاپ خیلی بزرگ و شیک بود که از 

لوسترهای کم نوری استفاده کرده بودن که همین باعث شده بود یه فضای 

 خاصی ایجاد بشه 

 مهرسا داشت صدام میزد رفتم سمتش که گفت : سالم چطوری ؟ 
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در حالیکه دو حس کامال متضادِ  خشم و خوشحالی توی چشم هام موج می 

 :زد نشستم و بهش گفتم

مرسی، باالخره ماشینم و پیدا کردم، حق با تو بود اون پسر پرروعه واقعا 

  .پلیس بوده

 دیدی گفتم پیدا میشه؟  _

 بله من خودم میدونم تو یه جادوگری و از آینده خبر داری _

 بازم از اون آهایی کشید که تا ته دلم و می سوزوند 

ای کاش واقعا هم همینطور بودم و جلوی خیلی از اتفاقای تلخ و  –

 میگرفتم 

  .خب حاال بازم واسه من عارف بازی درنیار –

برای اینکه حس و حال مهرسا رو تغییر بدم به قهوه ای که جلوی روش بود، 

اشاره کردم و با خنده گفتم: مهرسا خانوم زحمت کشیدی منتظر من موندی 

 .تا با هم سفارش بدیم، راضی نبودم بخدا

خندید و گفت: حاال انگار مثال سرکار خانم خیلی مهمی که بخاطر تو معطل 

 .بمونم؟ خودت می دونی من با قهوه تلخ شوخی ندارم

 .خب خدا رو شکر تا حدودی موفق شدم بخندونمش

منم متقابال لبخندی زدم و خواستم جواب بدم که گارسون با اومدنش مانع 
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شد، سفارش یه الته دادم و بعدش یه بار دیگه همه چی و مرور کردیم، قرار 

بود امشب کیارش که از مهمونای اونجاست منو همراهی کنه و باعث 

 .آشناییم با المان بشه

بابای مهرسا دوست و همکار بابای المان بود ولی همین پارسال باباش و به 

جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کردن و مامانشم رفته بود لندن پیش 

خواهرش، مهرسا تنها زندگی می کرد، بعد از کلی حرف زدن و حساب کردن 

پول قهوه و الته با هم رفتیم خونه مهرسا، وسایالم پشت ماشین بود 

برشون داشتم ک رفتیم داخل و بدون معطلی مهرسا کارش رو شروع کرد، 

روی صورتم یه آرایش دلنشین به رنگ های مشکی و زرشکی نشوند و بایه رژ 

لب زرشکی مات آرایشم و تکمیل کرد و موهام و صاف کردم و ریختم دورم 

و طره ای از موهام و کج کردم توی صورتم، مهرسا رفت به کیارش زنگ بزنه 

و من هم توی این مدت لباسام و پوشیدم بعد چند دیقه مهرسا تقریبا داد 

  :زد

 ساحل بیا کیارش دم در منتظره 

 باشه اومدم  _

عزیزم مواظب خودت باش کیارش حواسش بهت هست تو اطالعات دقیق  _

درباره خانواده المان و بهم می رسونی تا من هم برای نابودی خانوادش دست 
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  .به کار بشم

 باشه مراقب هستم خدافظ –

مهرسا رو توی آغوشم کشیدم و لپش رو بوس کردم و یه بار دیگه ازش 

خداحافظی کردم اونم محکم بغلم کرد و بعد از کلی سفارش کردن که 

 :مراقب خودم باشم، باالخره ازم دل کند و گفت

  .دِ  یالال برو دیگه _

 .خندیدم و از خونه زدم بیرون

وقتی رسیدم جلوی در یه پسر تقریبا 28 ساله رو دیدم که به یه مازراتی 

 مشکی تکیه داده بود وقتی منو دید اومد نزدیک و سالم کرد 

 سالم  _

 سالم تو باید ساحل باشی مگه نه؟  _

 آره شما هم باید آقا کیارش باشید  _

  .بله ولی خواهش میکنم راحت باش بهم بگو کیارش _

 …اما –

اما و آخه نداریم باالخره ما میخوایم به خاطر رسیدن به یه هدف مشترک  –

 توی یه راه مشترک قدم برداریم

  .با شیطنت گفتم: باشه فقط بخاطر اینکه قراره هم رزم بشیم
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 .لبخندی زد و رفت در ماشین و باز کرد و گفت: بفرمایید همرزم زیبای من

 .متقابال لبخندی زدم و سوار ماشین شدیم

سکوت سنگینی بینمون حاکم بود و هیچ کدوم حرفی نمی زدیم، واقعا 

حوصلم سر رفته بود و شروع کرده بودم به جویدن ناخن هام آخه من هر 

وقت حوصلم سر بره یا عصبی بشم ناخن میجوم یا با موهام ور میرم باالخره 

دل و زدم به دریا و سوالی که واقعا ذهنم رو درگیر کرده بود رو ازش 

  :پرسیدم

 تو چرا میخوای المان و نابود کنی ؟  _

  :از دادن جواب درست و حسابی طفره رفت و گفت

 قضیش مفصله بعدا برات تعریف میکنم  _

 : با ناراحتی گفتم

  .اگه دوس نداری بگی نگو، من مجبورت نمی کنم

 :کیارش با مهربونی گفت

نه اینطور که فکر میکنی نیست هر چند مرور خاطرات گذشته آزارم میده ولی 

باعث میشه قوی تر بشم در همون حال که داشت حرف میزد وارد یه باغ 

خیلی بزرگ و باشکوه شد که دور تا دورش رو درختای مختلفی مثل کاج و بید 

  .مجنون پوشونده بود و یه گلزار خوشگل داشت که پر از رزهای رنگارنگ بود
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رفت جلوتر و ماشین و کنار یه فراری سفید رنگ پارک کرد و بعد اومد پایین و 

در سمت منم باز کرد و دستشو گرفت سمتم، دستم و گزاشتم تو دستش و 

با یه لبخند از ماشین پیاده شدم با همدیگه به سمت ساختمون اصلی قدم 

برداشتیم وقتی رسیدیم داخل یه خدمتکار جوون پالتوم و ازم گرفت و برد، 

 .هوا سوز عجیبی داشت اواخر دی ماه بود

یکی از خدمتکارا مارو به سمت سالن اصلی هدایت کرد دخترا و زنای شیک 

پوشی آسوده از غم دنیا با خوشحالی داشتن می رقصیدن، با دیدنشون آه 

بلندی کشیدم و با خودم گفتم: کاش خدا فقط اینجور آدم ها رو که از غم 

دنیا خبر نداشت رو می آفرید، آره می دونم حرفم کفر بود اما من دیگه حتی 

داشتم ایمانم رو از دست می دادم وقتی که برادر من زیر یه خروار خاک سرد 

دفن شده بود اما قاتل اون انقدر راحت داشت عشق و حال می کرد با کشیده 

شدن دستم توسط کیارش از عالم افکارم که یه دنیا غم توش دفن بود 

بیرون اومدم، به خودم که اومدم دیدم کیارش دستم رو گرفته و من و به 

چند نفر به عنوان دوست خانوادگیشون معرفی می کنه، دیگه حوصلم 

 :داشت سر می رفت رو به کیارش گفتم

 پس المان کجاست ؟  _

مثل اینکه خیلی عجله داری که اون و عاشق خودت کنی، اما خانم عجول  _
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  .باید بهت بگم که این قصه سر درازی دارد

 : از حرفش خجالت کشیدم باهاش معذب بودم ولی با تردید پرسیدم

 از کجا معلوم که عاشقم بشه؟ 

  : با نگرانی گفت

آره اگه راستش و بخوای نمیتونم بهت امید بدم چون که خیلی آدم سرد و 

 .مغروریه که حتی حاضر نیست به خاطر هیچ چیزی از غرورش بگذره

 .پس باید خیلی حرفه ای باشم تا بتونم این شاهزاده ی یخی رو آب کنم _

دیگه حرفی نزدیم و رفتیم نشستیم سر یه میز که چند تا مرد و زنم نشسته 

 بودن دورش تو فکر بودم که کی این المان گور به گور شده پیداش میشه

؟باصدای یه نفر از فکر اومدم بیرون یه مرد جذاب داشت با کیارش احوال 

پرسی میکرد چشمای آبی و موهای جو گندمی و دماغ متوسط و پوست 

 !سبزه

آره خودش بود همون کثافطی که 5 سال پیش اومد خونمون و زندگیم و 

نابود کرد االن وقتش بود وقت انتقام… تمام نفرت و کینه ی چند سالم و 

ریخته بودم تو چشمام ونگاهش میکردم انگار سنگینیه نگاهم و حس کرد 

چون یه نگاه دقیق به سر تا پام انداخت تعجب و کنجکاوی و به وضوح تو 

چشماش دیدم ولی بدون اینکه بخواد یه سالم بهم بده یا بپرسه من کیم 
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 .سرش و انداخت پایین و رفت

خدا بهم رحم کنه این دیگه کی بود؟! حاال حرف های کیارش رو بهتر درک 

 میکردم حق با اون بود

واقعا کارم خیلی سخته توی فکر بودم که یهو المان رفت وسط پیست رقص 

 و همه رو دعوت به سکوت کرد 

خانم ها و آقایون از همتون ممنونم که من و توی این روز بزرگ تنها  _

نذاشتید، امروز برای خوش آمد گویی به آقای آراز سلیمانی که بعد از 4 سال به 

کشورمون برگشتن گرد هم اومدیم در حضور تمام عزیزان ازشون دعوت 

میکنم که چند لحظه ای باهاتون صحبت کنن اسمش خیلی برام آشنا بود تو 

همین فکر بودم که از چیزی که دیدم خیلی تعجب کردم باورم نمیشد این 

اینجا چی کار میکرد ؟ مگه این پلیس نبود؟ کم مونده بود چشمام از حدقه 

دربیاد ، این مگه اسمش آراد سلیمانی نبود؟ حتما یه ریگی تو کفشش هست 

ولی باالخره میفهمم اینجا چه خبره ؟ اومد یه چند دیقه ای حرف زد ولی هنوز 

 !تو خماری بودم و هیچی از حرفاش نفهمیدم

نیم ساعتی از حرف زدن این پسره موزی که هنوز هویتش هم برای منی که 

اون و قبال در ظاهر یه پلیس دیده بودم نامشخص بود، میگذشت که المان 

اومد و اول یه نگاهی به دور تا دورش انداخت اما وقتی دید جای خالی برای 
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نشستن جز کنار من نیست خواست بشینه انگار با رفتارش می خواست ثابت 

کنه که از من اصال خوشش نیومده و میلی به نشستن کنارم نداره بخاطر 

 :همین رفتارش بهش گفتم

 .ببخشید آقای محترم یادم نمیاد بهتون اجازه داده باشم که بشینید

 با صورتی سرخ نگاهی خشمگین بهم انداخت که واقعا ترسیدم 

 یادتون نمیاد چون من از هیچ کس اجازه نخواستم  _

 :با حالت طلبکارانه ای گفتم

  …ولی یادتون باشه که من هیچکس نیس

کیارش که دید اوضاع قاراش میشه زود گفت: المان جان معرفی میکنم این 

  . خانوم شجاع ساحل هستش یکی از دوستای من

 :المان با غیض گفت

  .بهتره بگیم گستاخ و احمق چون ظاهرا هنوز منو نمیشناسه

 :زود پریدم وسط حرفش و گفتم

نخیر المان خان سخت در اشتباه هستین چون من شما رو خیلی خوب 

  . میشناسم بیشتر از اونی که فکرش و بکنید

  : صورتش از زور عصبانیت سرخ شده بود و به روی خودش نمیاورد

اونی که در اشتباهه شما هستی، خانم کوچولو چون اگه منو میشناختی  _
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 .جسارت نمی کردی همچین حرفی بزنی

 :خواستم یه جواب دندون شکن بهش بدم که کیارش پرید تو حرفم و گفت

 المان جان نمیخوای منو با آراز آشنا کنی ؟

  .و بعد دست المان و گرفت و برد

منم از فرصت استفاده کردم و رفتم یه هوایی بخورم، از ساختمون زدم 

بیرون و رفتم سمت گل های رز، چون من از بچگی عاشق گل رز بودم یه ربعی 

میشد که داشتم گال رو تماشا میکردم که وجود یه نفر و پشتم احساس 

کردم و بعدش یه پالتو مردونه روی شونه هام قرار گرفت: _خانوم کوچولو 

بعضی وقتا باید بدونی که نباید با دم شیر بازی کرد حواست به رفتارت باشه 

 ممکنه این همه گستاخی بالیی سرت بیاره

تو بهت حرفی که زد بودم و بعد از چند ثانیه برگشتم تا چشم تو چشم 

بشیم و بازم با جواب هام حالش رو بگیرم اما رفته بود، ظاهرا اون االن حال 

 .من و گرفت اما پیروزی این نبرد سهم من خواهد بود

مثل اینکه خیلی رفته بودم رو مخش ولی این عکس العمل خوبی بود باالخره 

چه مثبت چه منفی توجهش و جلب کرده بودم بعد از چند دیقه رفتم تو، 

چون ممکن بود کیارش نگرانم بشه داشتم با چشام دنبال کیارش می گشتم 

آهان پیداش کردم، اونجا کنار المان وایساده بود و داشتن با هم حرف میزدن 
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رفتم پیششون االن بهترین موقعیت بود برای اینکه بهش نشون بدم اون 

بالیی که نباید، سر من۵ سال پیش اومده و دیگه االن نوبت منه، پالتو رو 

گرفتم سمت المان و زل زدم تو چشماش و با گستاخی تموم گفتم: _ بعضی 

وقتا هم باید دونست که جسارت و شجاعت ارزش مرگ و هم داره ترجیح 

 .میدم طعم تلخ مرگ و بچشم ولی یه آدم ترسو و بز دل نباشم

و بعد بهش مهلت حرف زدن ندادم و رفتم بیرون، کیارش اومد دنبالم و با 

هم سوار ماشین شدیم چون دید خیلی عصبانیم هیچ حرفی نزد وقتی 

 .رسیدیم جلوی در خونه ازش خدافظی کردم و پیاده شدم

دلم برای خودم می سوخت چون کارم خیلی سخت بود و شاید هم غیر 

 ممکن

با همین افکار کلید و از تو کیفم برداشتم و رفتم تو خونه، ظاهرا بابا خواب 

بود از این بابت خیلی خوشحال شدم چون حوصله ی سر و کله زدن با بابا رو 

نداشتم رفتم تو اتاقم و بدون عوض کردن لباسم شیرجه زدم رو تخت و 

 ..…نمی دونم کی چشام سنگین شد که زود خوابیدم

نور خورشید می خورد تو چشمام و اذیتم میکرد از این طرفم این گوشی بی 

صاحاب مونده خفه نمیشد، نمیدونم کی بود که مثل کنه چسبیده بود و ول 

نمیکرد به زور از تختم دل کندم و پاشدم تا دو تا فحش آبدار نثار اینی که 
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پشت خطه کنم ،همین که خواستم گوشی رو جواب بدم قطع شد، مهرسا 

بود، خب معلومه دیگه مگه من جز این دختر خل و چل کی رو داشتم که 

 بخواد بهم زنگ بزنه؟

حوصله نداشتم صحبت کنم با این فکر اگه کار واجب داشته باشه بازم 

خودش زنگ میزنه، گوشی رو پرت کردم روی تخت و رفتم دستشویی یه آبی 

به سر و صورتم زدم و توی آینه نگاهی به خودم انداختم، لباسای دیشب 

هنوز تنم بودن و آرایشی که مونده بود کال داغون شده بود و بیشتر به یه 

زامبی شباهت داشتم تا یه انسان، اما به قدری خسته بودم که به خودم 

زحمت گرفتن یه دوش و ندادم، با همون سر و وضع اومدم بیرون، گوشیم 

و چک کردم چون مطئمن بودم مهرسا ۶۰بار بهم زنگ زده ولی جالب بود یه 

بارم زنگ نزده بود، دیشب خیلی خسته شده بودم و دیدن اون المان عوضی 

برام سنگین تموم شده بود، یه نگاه به ساعت انداختم، ساعت نه و نیم بود 

تصمیم گرفتم یکم دیگه بخوابم چون امروز کالس نداشتم پس رفتم گرفتم 

خوابیدم نمی دونم چقدر گذشته بود که با صدای داد مهرسا از خواب پریدم 

وااااااای چقدر میخوابی تو دختره تنبل با کالفگی گفتم بسه دیگه چقدر داد 

 میزنی؟ همین که چشمش به من افتاد پقی زد زیر خنده 

 کوفت به چی میخندی ؟ دستم و گرفت و از رو تخت بلندم کرد  –
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 پاشو خودت ببین که شبیه گودزیال شدی –

 :با بی تفاوتی گفتم

 .خب چیه مگه؟ خسته بودم خب

 مهرسا شروع کرد به مسخره کردنم 

با این قیافه ای که تو داری المان که هیچ اکبر آقای سر کوچتونم عاشقت  –

 .نمیشه

 حاال ول کن اینارو نمیخوای بدونی دیشب چی شد ؟  –

 نه  _

 با نگرانی گفتم : مهرسا این تویی؟ حالت خوبه؟ سرت به جایی نخورده که؟ 

 بسه بسه خلم کردی از همه چی خبر دارم کیارش برام تعریف کرد  –

 با ناراحتی گفتم: گند زدم به همه چی 

 :دختره یه بیشعور به جای اینکه دلداریم بده زد تو برجکم و گفت

ظاهرا همینطوره ولی عجله نکن با دیدار اول که نمیشه، کیارش گفت سه  _

روز بعد یه مهمونیه دیگه میخوان ترتیب بدن این دفعه صاحب خونه المان 

 .نیس یکی دیگس

 :با خوشحالی گفتم

  .باشه این دفعه تیر خالص و می زنم _
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  . امیدوارم _

سه روز مثل برق و باد گذشت و روز مهمونی فرا رسید ولی اگه راستش و 

بگم تنها چیزی که ذهنم و مشغول کرده بود همون یارو بود که معلوم 

نیس سروانه یا خالفکار ، حتما داشت یه غلطایی میکرد چون معلوم نبود 

  . اسمش آراده یا آراز

تا جایی که من حدس زدم ظاهرا این پسره پلیسه و برای دستگیری ِالمان و 

 .هم دستاش داره نقش خالفکار ها رو بازی میکنه

امروز سه شنبه بود ومن باید می رفتم دانشگاه با بی میلی آماده شدم 

حوصله درس خوندن و نداشتم ولی چون که سام دانشجوی این رشته بود و 

میخواست مترجم بشه این رشته رو ترجیح دادم کال دوس داشتم مثل سام 

باشم از نظر قیافه زیاد شبیه هم نبودیم چون اون به بابا بزرگمون رفته بود 

سام چشمای عسلی و دماغ متوسط و موهای بور و لبای قلوه ای داشت 

 . لباش درست مثل من بود

خالصه آماده شدم و رفتم پایین طبق معمول بابا داشت سفره رو می چید 

برام خیلی عجیب بود که بابام اجازه نمی داد حتی خدمتکار استخدام کنیم 

انگار دوس نداشت پای هیچ زنی حتی برای خدمتکاری تو خونمون باز بشه وضع 

مالی بابام خیلی خوب بود چون یه شرکت داروساز مشهوری داشت و 
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خودشم یه داروساز خبره بود اما از وقتی مامان و سام مردن مئسولیت 

شرکت و داده دست یکی از داروساز های قابل اعتماد و خودش هر از گاهی 

فقط یه سر میره شرکت و برمی گرده برای اینکه دل بابا رو نشکنم نشستم 

سر سفره، توی این سه روز اعصابم خیلی خرد بود و حال و حوصله ی هیچ 

  : کاری رو نداشتم مثل اینکه بابا هم متوجه رفتار عجیبم شده بود که گفت

 دخترم مشکلی پیش اومده ؟ 

مثل همیشه خودم و زدم به کوچه علی چپ و گفتم: نه بابا جونم چه 

 مشکلی ؟ 

با نگرانی گفت : آخه چند روزه رفتارات عجیب شده می ترسم بازم بیماریت 

  . عود کنه

ازسر میز بلند شدم و رفتم بابا رو بغل کردم وبوسیدمش و گفتم : نه بابا 

 جون من حالم خوبه شما نگران من نباشین 

 .بابا هم منو بوسید و گفت : امیدوارم که همینطور باشه

 .بازم بابا رو محکم بوسیدم و ازش خداحافظی کردم

راه افتادم سمت دانشگاه، بازم دلم پر بود خیلی هوس کرده بودم که یه دل 

سیر گریه کنم توی یه حرکت آنی تصمیم گرفتم برم جای همیشگی و بیخیال 

دانشگاه بشم راهم و سمت تپه تنهاییم کج کردم، آره اون تپه جایگاه 
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تنهایی من بود هر وقت دلم می گرفت می رفتم اونجا و یه دل سیر گریه 

می کردم حتی بعضی اوقات که از دست خدا ناراحت می شدم فریاد می زدم 

 چرا ؟ 

توی تنهایی خودم غرق شده بودم و با یه ذهن درگیر داشتم رانندگی می 

کردم که صدای گوشیم من و به خودم آورد، کیفم و برداشتم تا ببینم کیه 

 !که قطع شد

یه شماره ی ناشناس بود، حوصله نداشتم که ببینم کیه پس گوشیم و 

خاموش کردم و انداختمش توی کیفم که چشمم خورد به کارت شناسایی 

این پسره سلیمانی که باالخره رسیدم، کارت اون یارو رو گذاشتم تو کیف و 

پیاده شدم، )مخاطبان عزیزم بعضی از قسمت های رمان حالت عامیانه ندارد، 

صرفا جهت اینکه بخشی از واقعیات زندگی را باری دیگر به اطرافیان خود 

 (یادآور شویم

از اینجا کل شهر زیر پام بود، شهری که بی عدالتی در آن بیداد می کرد،شهری 

که در گوشه ای از آن دختر بچه ای پاک و معصوم در کنجی از خیابان با شکمی 

گرسنه به خواب می رود و سر بر خشت می نهد، خدا داند که گوشه و کنار 

 !این خیابان ها هم درد چه دردهایی و شاهد چه غم هایی بوده است

در حالیکه در کنج دیگرش مردی دغل باز با بالشتی از پر قو خواب را در آغوش 
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می کشد ، شهری که در گوشه ای از آن کودکی برای خواب مادرش را در آغوش 

گرفته است و مادر برایش قصه های رنگین می گوید، قصه همان دخترک 

کبریت فروش را، افسوس که کودک نمی داند آن دخترک کبریت فروش در 

همین نزدیکی است، در حالی که در گوشه ای دیگر کودکی در قبرستان سنگ 

سرد و بی روح مادر را می بوسد اما این بار این کودک است که برای مادر قصه 

می گوید، قصه ی کودک تلخ است، تلخ تر از طعم مرگ، کودک از دردهایش 

می گوید، از رنج هایش، از غریبی و بی کسی اش، از دلتنگی اش اما دیگر مادر 

در کنارش نیست که او را سخت در آغوش کشد و مادرانه نوازشش کند 

 … افسوس که پاسخ مادر سکوت است ، سکوتی تلخ

گناه این کودک چیست که مادرش زیر خروارها خاک به خوابی عمیق فرو رفته 

 است ؟

ا در آغوش گرفته است ؟   و برتری دیگری چیست که مادر ر

 !برایم واقعا عجیب است، عجیب

اما می دانم که در این شهر غریب شادی ها نسیب یک نفر است و تنهایی و 

 غم نسیب دیگری ، ولی چه میتوان کرد ؟ هندسه ی زندگی همین است دیگر

….  

میدانم ، خوب میدانم که در این شهر ظالم که دادش برای یکیست و عدلش 
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 برای دیگری،

تنهایی نسیب من است، آری دخترک تنهای کبریت فروِش  این قصه منم، 

 !همانی که مادرش به آسمان پر کشیده و تنهای تنها مانده است

می گویند مرگ درد دارد، اشک دارد، آه و ناله فراوان دارد، آری مرگ خیلی 

چیزها دارد اما نه برای آنی که پر کشیده و این دنیای بی عدالت را ترک کرده، 

مرگ درد دارد برای آنی که می ماند و میجنگد، گاهی جنگ سخت ترین اجبار 

 .…است برای آنی که می ماند

بعد از این که خوب گریه کردم بلند شدم و رفتم سمت ماشین دیگه وقتش 

بود که خودم و آماده کنم،برای سخت ترین جنگ زندگیم! پیروز این نبرد باید 

 !من باشم، باید

 اول از همه گوشیم و روشن کردم یا خدا چه خبره ؟

مهرسا ۲۶ بار زنگ زده بود و ۱۱ تا هم پیام داده بود میگم این دختره خله هاااا 

ولی وقتی عصبی می شد خیلی هم با مزه می شد از تصور اینکه االن خیلی 

عصبیه و بازم اون جنگل چشماش بارونیه ناراحت شدم مهرسا واقعا دختر 

خیلی خوشگل و جذابی بود موهای بلند شکالتی داشت با چشمای سبز 

،درست مثل دو تا جنگل ،چشماش خیلی محشر بود درشت و کشیده ،لبای 

 سرخ غنچه ای و صورت گرد و پوست سفید 
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 زود گوشی و برداشتم و بهش یه زنگ زدم که توی اولین بوق جواب داد 

دختره ی کثااااااافط ، احمق بیشعور، روانیییییییی کدوم گوری بودی که  –

 گوشیت و خاموش کردی ؟ مردم از نگرانی

 :داشتم غش غش میخندیدم که با همون خنده بریده بریده گفتم

 .س..سال..م عرض شد

 بازم مثل سگ پاچم و گرفت: زهرمار سالم زود بگو کدوم گوری بودی ؟ 

  .هیچی دلم گرفته بود خواستم یکم با خودم خلوت کنم –

با صدای آرومتری گفت: مردشور دلتو ببرن ،خانم با خودش خلوت کرده بوده 

 هههههه 

هم خندم گرفته بود همم کالفه شده بودم گفتم :خب دیگه حوصلم و سر 

 بردی کارت و بگو 

اونم زود خودش و جمع و جور کرد چون می دونست وقتی عصبی بشم خون 

جلوی چشمام و میگیره گفت: زود برو حاضر شو کیارش دو ساعت دیگه میاد 

  .دنبالت

دوساعت؟!مگه جنگه؟!من تا بخوام برسم خونه نیم ساعت طول می  –

 !کشه

اونش دیگه به من ربطی نداره باید وقتی که می خواستی خلوت کنی با  –
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خودت به فکرش می بودی خدافظ! آهان صبر کن ببینم اگه یه بار دیگه از این 

 غلطا بکنی چشمات و در میارم 

 باااااااشه –

و بعد گوشیو قطع کردم و راه افتادم ساعت ۶:۳۰ بود و من دوساعت 

بیشتر وقت نداشتم، خیلی تند داشتم می روندم که سریع برسم خونه چند 

بارم کم مونده بود تصادف کنم اما خب من ماهر تر از این حرفا بودم، ساعت 

۷ رسیدم خونه یه دو سه ساعتی می شد که باالی تپه بودم، وقتی رسیدم 

خونه زود رفتم یه دوش گرفتم و لباسام و پوشیدم و یه آرایش مالیم کردم 

از تو چشم بودن زیاد خوشم نمیومد موهامم از باال دم اسبی بستم موهام 

خیلی بلند بود و تا زیر کمرم می رسید خالصه توی آینه یه نگاهی به خودم 

انداختم یه تاپ به شکل نیم تنه به رنگ آبی کاربنی پوشیده بودم که نافم 

کامال پیدا بود و پرسینگ خوشگلم و به نمایش می زاشت و یه دامن همرنگ 

بلند و تنگ که تا باالی زانوم چاک میخورد ، آرایشمم که یه رژ لب صورتی 

روشن بود با سایه ی آبی و مشکی کیف دستی کوچیک مشکی با کفش پاشنه 

ده سانتی مشکی ساده ام رو هم برداشتم که گوشیم زنگ خورد شماره 

 ناشناس بود جواب دادم صدای کیارش تو گوشی پیچید 

 سالم همرزم خوشگلم دم در منتظرتم در ضمن اینم شمارمه سیوش کن _
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باشه ای گفتم و گوشی و قطع کردم پالتوم و پوشیدم و شالمم سر کردم 

و رفتم سمت اتاق بابا و در زدم و وارد شدم بهش گفته بودم که تولد یکی 

از دوستامه و اونم به خاطر اینکه تو خودم نباشم و حال و هوام عوض بشه 

بهم اجازه داده بود پس ازش خدافظی کردم و از خونه رفتم بیرون کیارش 

تکیه داده بود به مازراتی مشکیش خیلی خوشتیپ شده بود ولی عجیب بود 

که کت و شلوار آبی کاربنی با یه پیرهن سفید پوشیده بود اصال کال باهام ست 

کرده بود حتی کفشاشم مشکی بود اومد جلو و سالم کرد و گفت : بانوی زیبا 

 افتخار میدید که من حقیر و توی این مهمونی همراهی کنید ؟

منم با لحنی مثل خودش گفتم: البت ، این باعث افتخاره که یه مرد خوشتیپی 

مثل شما رو که با بنده ست کرده رو همراهم داشته باشم و بعد دوتایی 

 :زدیم زیر خنده و دستاش رو به نشونه تسلیم برد باال و برد و با خنده گفت

 اعتراف می کنم که از مهرسا پرسیدم

خندیدم و گفتم: خب معلومه جز اون شیطون خانم کی می تونه گفته باشه؟ 

 !خداروشکر پیشگو هم که نیستی

با خنده اومد در و برام باز کرد و بعدشم خودش سوار شد، توی ماشین 

  :همش سر به سرم میزاشت و میگفت

دختر خیلی تخسی اون روز بد جوری رفته بودی رو مخ المان ، همش حالش و 
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می گرفتی از اون روز همش بهم میگه این دختره ی گستاخ و از کجا گیر 

آوردی؟چرا دروغ بگم اون لحظه که ِالمان از عصبانیت سرخ شده بود خودم و 

 به زور نگه داشتم که نزنم زیر خنده

بعد با حالت جدی تری گفت: اما یادت باشه که تو باید اون و شیفته خودت 

کنی نه اینکه کاری کنی ازت بیزار باشه، می دونم میخوای توجهش رو جلب 

 !کنی اما سعی کن توجهش رو به طور مثبت روی خودت جلب کنی نه منفی

اون مدلشه زیاد به پر و پاش نپیچ که میزنه نا کارت میکنه، ولی ساحل 

خودمونیم انگار ازت ترسیده چون وقتی گفتم امشب تو هم میای به وضوح 

 دیدم که رنگش پرید راستش

حق با کیارش بود،درسته که باید اون و عاشق خودم کنم ولی وقتی اذیت می 

شد خیلی خوشحال می شدم، بایدم از من میترسید مثل یه بختک افتاده 

بودم رو زندگیش و تا وقتی که به هدفم نرسم دست بردار نبودم باالخره با 

 !کلی حرف و شوخی رسیدیم

این دفعه با یه خونه خیلی مجلل و شیک روبرو بودم که نمای خیلی مدرنی 

 داشت حیاطش به قدری بزرگ بود که انتهاش رو نتونستم ببینم،

دو تا ساختمون کنار هم، درست وسط این حیاط بزرگ واقع شده بودن از 

ماشین پیاده شدیم و کیارش دستم و گرفت و من و به ساختمون سمت 
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چپ که از اون یکی بزرگتر بود راهنمایی کرد باز هم مثل دفعه قبل سالن خیلی 

شلوغ بود و پیست رقص هم تا ته پر، با کیارش رفتیم نشستیم سر یه میزی 

که یه دختر و پسر جوونی تقریبا هم سن ما دوتا نشسته بودن دورش، 

 کیارش شروع کرد به احوال پرسی با اون پسره 

 و منم چون حوصلم خیلی سر رفته بود سعی کردم با اون دختره گرم بگیرم

 سالم عزیزم من ساحل هستم  _

 :دختره در نهایت خوش رویی گفت

 !سالم خانومی، من اسمم المیراست، از آشناییت خوشبختم

 !منم همینطور، المیرا جان _

 !خالصه بعد از کلی حرف و احوال پرسی پرسیدم: اینجا خونه ی کیه؟

المیرا با لحنی که معلوم بود از سوالم جا خورده گفت: اینجا خونه ی آقای 

 .سلیمانی هستش

خب حق داشت بیچاره کیه که بره مهمونی و ندونه میزبان کیه؟! اما من به 

 روی خودمم نیاوردم تا مجبور نباشم توضیح اضافی بدم

 با کنجکاوی گفتم: تو اون و میشناسیش ؟ 

 light آره آقای سلیمانی صاحب شرکت های زنجیره ای توریستی و گردشگری –

night هستن یه 4 سالی میشه که توی اسپانیا زندگی میکرد ولی االن برگشته
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  . ایران

پس که اینطور میدونستم که همه ی این خالفکارا یه شرکتی چیزی دارن و 

کارای خالفشون و پشت شرکت های تمیز و مشهورشون قایم میکنن ولی 

این عجیبه که اون یه کارت شناسایی مخصوص پلیسا داره که روش نوشته 

سروان آراد سلیمانی ولی ادعا می کنه که اسمش آرازه این فکر مثل خوره 

 افتاده بود به جونم باید میفهمیدم قضیه چیه؟ 

مهم ترین سوالی که توی این چند روز ذهنم رو درگیر کرده بود و باالخره به 

 :زبون آوردم

 ِالمان و آراز هم و از کجا می شناسن؟

 !تا اون جایی که من میدونم، از بچگی_

 !اونا مثل دوتا برادر از ۱۵سالگی با هم بزرگ شدن

 چطور یعنی؟ _

دختر تو چقدر فضولی آخه! ببین،آراز وقتی ۱۵ ساله بوده از خونه فرار کرده و  _

اومده پیش پدر ِالمان البته هیچکس از این اتفاقات خبر نداره که چطور 

همچین اتفاقی افتاده،خالصه این دو تا با هم دیگه بزرگ شدن و آقا 

 !مسعود، پدر ِالمان هر دوشون رو بزرگ کرده

خیلی گیج شده بودم، آخه مگه امکان داشت؟! یه همچین چیزی غیر ممکن 
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بود، اگر آراز واقعا یه پلیسه پس ِالمانی که از بچگی باهاش بزرگ شده باید از 

این موضوع خبر داشته باشه، حداقلش این و فهمیدم که اون پسره هدفش 

دستگیری ِالمان نیست، آخه کدوم آدمی با دوست بچگیش همچین کاری می 

 !کنه؟

انقدر فکر کردم تا یه فرضیه ای داشته باشم خیلی گیج شدم و سردرد 

شدیدی گرفتم، از جام بلند شدم تا به نگاهی به اطراف بندازم، شاید چیزی در 

مورد این مرد اسرار آمیز گیرم اومد، داشتم همینجوری سر گردون خونه رو 

می گشتم که حس کردم یه نفر دقیقا پشتم وایساده، ِهی نزدیک و نزدیک تر 

می شد تا اینکه کنار گوشم زمزمه کنان گفت: چیه خانوم کوچولو راهت و 

 گم کردی ؟

صدای المان بود ، حتی اگه صدای بابامم نشناسم صدای این یه آشغال و خوب 

 میشناسم هر چی باشه 5 ساله هر شب تو خوابم صداش و میشنوم 

  : برگشتم و زل زدم تو چشماش و گفتم

 !آره عمو کمکم میکنی که راهم و پیدا کنم؟

 !آخه می ترسم خوراک آقا گرگه بشم

از جوابی که دادم به شدت جا خورد و همون قدر هم عصبی چون فهمید که 

 منظورم از آقا گرگه خودشه
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تو ؟ بترسی ؟ فکر نمی کنم چنین اتفاقی بیفته چون اگه آقا گرگه تو رو  _

 ببینه میترسه 

منم با پررویی تو چشماش نگاه کردم و گفتم : خوبه که آقا گرگه طرفش و 

  .خوب شناخته و میدونه که نباید به پر و پای آهو کوچولوئه این قصه بپیچه

 خیلی عصبی شده بود ولی عجیبه که خودش و کنترل کرد 

اگه خانوم کوچولو پیشنهاد آقا گرگه رو قبول کنه خواهیم دید که کی  _

  . نباید به پر و پای کی بپیچه

 تعجب کردم یعنی پیشنهادش چی بود ؟ ولی خیلی خونسرد ادامه دادم

  .خانوم کوچولوئه قصه ی من خیلی شجاعه هر چی باشه از پسش بر میاد_

المان با لحنی آروم ولی در عین حال عصبی گفت: ولی خانوم کوچولو اینو 

یادت باشه که آقا گرگه ی قصه ی منم خیلی بی رحم و درنده ست مواظب 

 باش که خوراکش نشی چون ظاهرا خیلی ازت خوشش اومده

  !دهنم باز موند، این ِالمان بود؟! همون شاهزاده یخی؟

این و گفت و رفت نمیتونم دروغ بگم، راستش از این حرفش خیلی خوشحال 

شدم پس ازم خوشش اومده بود همون طوری که داشتم خوشحالی 

میکردم برگشتم پیش کیارش تا قضیه رو براش تعریف کنم که دیدم اون 

یارو سلیمانی نشسته بود کنارش و داشتن با هم خوش و بش میکردن االن 
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بهترین فرصت بود، تا پازلی که توی ذهنم بود رو مرتب کنم و تیکه ها رو 

بزارم سره جاشون، داشتم می رفتم سمتشون که توی همون لحظه المان از 

کنارم رد شد و گفت: مواظب باش توی دنیای من عشق جایی نداره باید بی 

 رحم بود باید گرگ بود

مثل همیشه منتظر جواب نموند و رفت، این بشر عادت داشت که فقط 

خودش حرف بزنه با هم از گستاخی من می ترسید و می دونست که بدجوری 

 .ضایعش میکنم دقیقا نشست کناره کیارش

اینم فازش معلوم نبود یه بار میومد می گفت ازم خوشش اومده یه بار 

میومد می گفت توی دنیای من عشق جایی نداره حقا که اسکل بود 

همینطوری داشتم به تابلوی روبرو نگاه می کردم سه تا مرد که هر 

کدومشون یه جوری خیانت کار بودن کیارش که داشت به روی المان می 

خندید ولی از پشت خنجر به دست منتظر بود اون یکی یارو که اسمش 

 مشخص نبود و المان که یه قاتل بود واقعا صحنه ی عجیبی بود 

توی همون لحظه کیارش چشمش به من افتاد و اومد پیشم و گفت: بیا، 

المان میخواد تو رو با یکی آشنا کنه سعی کن خونسرد باشی و بعد دستم و 

گرفت و من و با خودش برد سر میز همین که نگاه اون یارو بهم افتاد رنگش 

پرید ولی به روی خودش نیاورد، شاید هرکسی جای من بود واقعا باورش 
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  !میشد که این قبال تو کالنتری من و ندیده

 المان بهم اشاره کرد

  .خب خانوم کوچولو حاال وقتش رسیده که شجاعتت و بسنجیم_

 رفتم نشستم درست روبروی المان 

من نیازی به ثابت کردن چیزی ندارم فقط می خوام به آقا گرگه یاد بدم که _

زندگی توی بی رحمی خالصه نمیشه میخوام بهش یاد بدم که حتی اگه گرگ 

هم باشه بازم ته ته وجودش یه چیزی به اسم قلب داره ، میخوام بهش یاد 

  .بدم که آخر قصه ممکنه آقا گرگه عاشق آهوی ساده لوح بشه

معلوم بود خیلی حرصش گرفته چون صورتش مثل لبو سرخ شد و دستش و 

مشت کرد و زمزمه کنان گفت : البد آهوی ساده لوح تویی ، هه چه آهوی 

  ! ساده لوحی

اما گوش های من تیز تر از این حرفا بود و به راحتی تونستم بشنوم، اما به 

 .روی خودم نیاوردم که شنیدم

 پوزخند مسخره ای زدم و زود گفتم : چیزی گفتی آقا گرگه ؟ 

 :با دست پاچگی گفت

  . من ؟ نه

توی همون لحظه کیارش که نشسته بود کنار اون یارو رو به المان گفت : خب 
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  . المان جان بهتره بریم سر اصل مطلب

المان هم انگار منتظر کیارش بوده چون زود گفت : خب آشنا میکنم ایشون 

آقای آراز سلیمانی هستن و 4 سال توی اسپانیا اقامت داشتن و حاال برگشتن 

 ایران

  . و بعد برگشت به سمت آراز و گفت: این خانوم کوچولو هم ساحله

به راحتی می تونستم نگرانی رو از چشمای آراز بخونم ولی جالب بود که با 

خونسردی تمام از جاش بلند شد و اومد کنارم و گفت : خانوم کوچولو از 

 آشناییتون خوشبختم

 چه پررو خانوم کوچولو؟! نگه دار بزا پیاده شیم بابا 

من هم با خونسردی زل زدم تو چشماش و گفتم : من هم از آشناییتون 

  .خوشبختم آراز خان و از قصد روی آشنایی تاکید کردم

 .خواهش میکنم بهم بگو آراز _

 اما من عادت ندارم با آدمی که اولین باره می بینمش انقدر راحت باشم _

کال قصدم تیکه انداختن بهش بود و از نگاهاش فهمیدم که کامال موفق 

 .شدم

اما قراره از این به بعد زود به زود هم و مالقات کنیم، پس بهتره که راحت _

 .باشی
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از اینکه گفت زود به زود قراره هم و ببینیم سر در نیاوردم اما در نهایت 

 :خونسردی گفتم

 تو ۴ سال تمام توی اسپانیا بودی؟

 با تعجب گفت : بله چطور مگه؟ 

  . مرموزانه گفتم : آخه حس میکنم توی همین روزا تو رو یه جایی دیدم

باز هم نگرانی توی چشماش موج زد ولی خیلی ریلکس گفت : یقینا در 

 اشتباهی چون انسانها شبیه هم هستن شاید یکی شبیه به من و دیده باشی 

  ! گفتم :شاید

بعد آراز رفت نشست سر جاش و المان گفت: و اما من برات یه پیشنهاد 

  .دارم

  !میشنوم آقا گرگه ی محترم _

تو باید یه هفته ی بعد با یه کیف پر از دالر بری سوئیس و اونجا اون پول و  _

  . واریز کنی به حسابی که بهت میدیم

 بازم به یه پوزخند قشنگ مهمونش کردم و با لحن عالمانه ای ادامه دادم

  . ِالمان، حاال چرا حرف و می پیچونی ؟ همون بگو باید پولشویی کنی دیگه _

 المان ؟  _

 طلبکارانه گفتم :نه خب انتظار داشتی بگم سرورم ؟ 
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یه پوزخند مسخره ای تحویلم داد و گفت : این که زود پسر خاله میشی جای 

  . خود دارد ولی انتظار داشتم بگی آقا گرگه

  . که اینطور _

 انگار خیلی عجله داشت زود گفت : خب حاضری با ما همکاری کنی ؟ 

 خب معلومه که جوابم مثبت بود اما یه خرده ناز به هیچکس بر نمیخورد 

  .به همین زودی؟ من باید فکر کنم _

فکر میکردم خیلی بیشتر از این عجله داری که خودتو بهم ثابت کنی، اگر _

ترسیدی مشکلی نداره، چیزی که واسه من زیاده دختره، همه گوش ب فرمان 

 !منن، و من هیچوقت ناز یه دختر بچه ای مثل تو رو نمی کشم

با خشم از جام بلند شدم و به سمتش یکم خم شدم و دستم و گذاشتم رو 

میز وبا تشر گفتم : من نیازی به ثابت کردن چیزی ندارم به خصوص به تو، که 

همه گوش به فرمان جنابعالی هستن؟!خب ممکنه که همینطور باشه، اما 

آقا گرگه، این و تو اون مغز کوچیکت فرو کن که من هر کسی نیستم، تو من 

و با برده های اطرافت اشتباه گرفتی، من با اونا فرق دارم، دوس داری بدونی 

 فرق من با اونا چیه؟ 

اونا محکوم تو هستن اما من حاکمم، این همیشه اینطور بوده و همینطور 

 !هم خواهد بود
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از حرفام جا خورد شاید انتظار این حجم از گستاخی و شجاعت رو نداشت، حتی 

توی وجودِ  من، می خواست اون تعجب توی چشم هاش رو مخفی کنه و 

خشم رو به جاش بنشونه اما برای منی که توی بچگی، و فقط توی یه شب 

بزرگ شدم، برای منی که برای بزرگ شدن تاوان سنگینی پس دادم، این نقش 

بازی کردنا خیلی ساده و مسخره بود، از جاش بلند شد و خواست چیزی بگه که 

دستم و به نشونه ی اینکه خفه شو بردم باال و از جلوش رد شدم و رفتم 

 ایستادم جلوی آراز که بلند شد و گفت : ساحل به همین زودی داری میری ؟ 

  . آره ،انشااهلل دفعه ی بعد تا دیر وقت می مونم _

  . باشه بازم از آشناییت خوشحال شدم _

نمی دونم این وسط، این چی میگفت؟! مثال می خواست نشون بده که من در 

اشتباهم و ندیدمش، اما خیلی احمق بود که نمی دونست من هیچ وقت 

چیزی رو فراموش نمیکنم، نه حرفی که زدم رو و نه چهره ای که دیدم رو… 

  . _منم همینطور

وبعد روم و برگردوندم و خواستم برم که یه فکر شیطانی زد به سرم 

 : برگشتم سمتش و چشام و ریز کردم و گفتم

 مطئمنی که ما همدیگه رو جایی ندیدیم ؟ 

 .برام خیلی جالب بود که اصال به روی خودش نمی اورد عجب جسارتی داشت
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  . مطئمنم _

این دفعه دیگه واقعا رفتم بیرون و کیارش هم دنبالم اومد همش داشت 

می خندید همین که سوار ماشین شدیم گفت :اوال بگو ببینم قضیه ی این آقا 

گرگه و خانوم کوچولو چیه ؟ دوما تو چرا قفلی زده بودی رو آراز هی میگفتی 

 من تو رو یه جایی دیدم ؟ 

قضیه ی اون اولی مفصله و چون نمیخواستم درباره ی مشکوک بودن این  _

یارو چیزی بدونه گفتم : قیافش خیلی برام آشنا بود واقعا حس کردم یه جایی 

  .دیدمش نمی دونم شایدم اشتباه می کنم

تو که میخوای پیشنهاد المان و قبول کنی واسه چی گفتی باید فکر کنم،  _

ممکنه با این رفتارت همه چی رو خراب کرده باشی، مگه نگفتم ِالمان مغرور 

  !تر از این حرفاست که بخواد ناز کسی رو خریدار باشه؟

نمی خواستم خودم و خیلی مشتاق نشون بدم، اونجوری بیشتر شک می  _

  .کرد

 با خنده گفت: آفرین به تووو 

 .منم با لحن بانمکی گفتم : آفرین به تووو چرا به مااااا

همینطوری تا خونه حرف زدیم و بعد وقتی من و رسوند ازش خداحافظی 

کردم و پیاده شدم آروم کلید و توی قفل چرخوندم و وارد شدم مثل اینکه 
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بابا خواب بود نخواستم سر و صدا راه بندازم رفتم طبقه ی باال همین که 

 داشتم از جلوی در اتاق بابا رد می شدم صدای ناله های بابا رو شنیدم 

به خدا مرگ پسرمون گناه تو نبود ، همش تقصیر اون بهراد کثافط بود _

همش تقصیر اون عوضی بود و بعد صدای شکستن یه چیزی اومد با ترس در 

اتاق بابا رو باز کردم و رفتم تو اتاق بابا جلوی یه قاب عکس تیکه تیکه شده 

زانو زده بود و داشت اشک می ریخت همین که منو دید یه عکسی رو از بین 

شیشه های شکسته برداشت و توی دستش مچاله کرد، انگار که دستپاچه 

 !شده باشه

 با ترس رفتم نزدیک و گفتم : بابایی چی شده ؟ 

  :بابا با دستپاچگی گفت

هی … هی …. هیچی دخترم قاب عکس از دستم افتاد و شکست به دست 

 مشت شده ی بابا یه نگاه انداختم داشت ازش خون میومد 

 با نگرانی دست بابا رو گرفتم تو دستم 

 بابا از دستت داره خون میاد  _

 هول کرد و زود دستش و از دستم کشید بیرون 

 .چ… چیز مهمی نیست من حلش می کنم _

 ولی من دست بردار نبودم 
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 … اما بابا _

سرم داد زد، همه حس های بد دنیا یه دفعه به سمتم هجوم آوردن، باورم 

نمیشد که سرم داد زده، بابام تا حاال به من از گل نازکتر نگفته بود،بغض 

 سنگینی به گلوم چنگ زد

 بهت گفتم چیز مهمی نیست من حلش می کنم تو برو توی اتاقت  _

نمی دونم چش شده بود ولی با دلخوری از اتاق زدم بیرون و رفتم تو اتاقم 

ولو شدم روی تخت و به اشکام اجازه ی باریدن دادم، ذهنم خیلی در گیر بود 

از یه طرف اون یارو آراز از طرف دیگه رفتارها و درد دل های شبانه ی اسرار آمیز 

بابا، تا صبح همون طوری اشک ریختم و همش به این فکر کردم که بهراد 

 کیه؟

خورشید داشت طلوع می کرد که دستگیره ی در تکون خورد می دونستم که 

باباست زود چشام و بستم و خودم و زدم به خواب، در اتاق باز و بسته شد و 

اومد نشست لب تختم و شروع کرد به نوازش کردن موهام با صدای بغض 

داری گفت: خیلی چیزا هست که تو ازشون خبر نداری، امیدوارم که هیچ وقت 

هم نفهمی و سر از این راز بزرگ در نیاری، این همه غصه برات بسه و اضافی 

هم هست، نمی خوام بیشتر از اون چیزی که می دونی بفهمی و ناراحت بشی 

 ،ازم دلخور نشو یکی یدونه ی بابا و بعد سرم و بوسید و رفت 
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همین که صدای باز و بسته شدن در و شنیدم چشام و باز کردم اون با 

حرفاش منو میزاشت تو خماری آخه این راز چقدر می تونست مهم باشه که 

 من نباید می فهمیدم ؟ 

یه نگاه به ساعت انداختم، ۵ صبح بود که صدای اذان و شنیدم با اینکه از 

دست اون باالیی دلخور بودم ولی هنوزم به وجودش ایمان داشتم پاشدم 

لباسام و عوض کردم و وضو گرفتم و بعد چادر سفید و گل گلی مامان و 

برداشتم و بو کردم بعد از سال ها هنوزم بوی مامان و میداد با اینکه نمی 

تونست جای آغوش پر مهر مامان و بگیره ولی بازم بغل کردن و بو کشیدن 

وسیله های مامان یکمم که شده اون خالء بزرگ و پر می کرد ولی اون خالء به 

قدری بزرگ بود که به همین آسونیا حس دلتنگیم و تسکین نمیداد از دست 

مامان هم دلخور بودم اون خیلی خود خواه بود به خاطر اینکه درد هاش کمتر 

بشه من و تنها گذاشت و رفت و حتی یه لحظه هم به این فکر نکرد که من 

توی این دنیای بی رحم تک و تنها چطوری قراره زندگی کنم ، اون برای این که 

خودش و راحت کنه داغ خودش و گذاشت رو دلم و رفت ولی بازم حس 

دوست داشتنش بر دلخوری ای که داشت توی اون ته ته های قلبم بیداد می 

 .کرد، غلبه کرد

چادر و سر کردم و نشستم به درد و دل کردن با خدا تو این مدت انقدر از خدا 
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پرسیده بودم چرا که دیگه خودمم خسته شدم ولی راس میگن که اون خیلی 

پر تحمله چون فقط در مقابل سوالم سکوت می کنه ، توی ته ته های قلبم 

خیلی حرف برای گفتن داشتم ، انقدر باهاش از هر دری حرف زدم که وقتی به 

ساعت نگاه کردم دیدم، 7 شده دو ساعت بود داشتم حرف می زدم، اما این 

واقعا حقیقت داره که نماز خوندن دل آدما رو آروم می کنه، هرچند دردای من 

 .به این راحتی ها تسکین پیدا نمی کرد اما بازم یه کوچولو آرومم می کرد

امروز باید می رفتم دانشگاه، پا شدم و تندی آماده شدم دلم خیلی گرفته 

بود ولی چاره ای نداشتم برای اینکه دل بابا رو شاد کنم باید می رفتم، یه جین 

تنگ آبی یخی پوشیدم با مانتوی کوتاه و جذب به رنگ سفید مقنعه سرمه ای 

سر کردم، اصال از مقنعه خوشم نمیومد کاش میشد شال یا روسری سر کنم 

 برم دانشگاه،

کتونی های آبی خوشگلمم پوشیدم و کوله آبیمم برداشتم و رفتم طبقه ی 

پایین از بابا خبری نبود شاید به خاطر اینکه درباره ی رفتار دیشبش ازش سوال 

نکنم خودش و قایم کرده بود، چه بهتر! از دستش دلخور بودم، سوئیچ 

ماشین و برداشتم و از خونه زدم بیرون ساعت نه و نیم بود که رسیدم 

دانشگاه، از ماشین پیاده شدم و توی حیاط دنبال سانای گشتم، اون بهترین 

دوستم بود، همیشه کنارم بود و همه گند اخالقیام و تحمل می کرد، روی 
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نیمکت جزوه به دست نشسته بود، خواستم یکم سر به سرش بزارم آروم 

 :آروم رفتم پشت سرش و یهو با صدای بلند داد زدم

 سالااااممممم

الهی بمیرم براش، بدجوری ترسید، آب معدنی ای که دستم بود و باز کردم و 

 :دادم بهش تا یکم ازش بخوره، بعد اینکه حالش اوکی شد توپید بهم

 !بیشعورِ  روانی، دختر تو شعور نداری؟زهرم ترکید_

 لپش و بوسیدم

 !آخ که ساحل فدات بشه عصبی میشی چقدر زشت میشی _

چشم غره ای بهم رفت و گفت: هرچقدر هم زشت باشم، به پای تو نمی 

 !رسم جوجه اردک زشت

 بعد از اینکه کلی سر به سر هم گذاشتیم از هر دری حرف زدیم و خندیدیم،

 .چندتا رفیق فاب داشتم ولی سانای برام یه چیز دیگه بود

سر کالِس  سیری در تاریخ ادبیات آمریکا نشسته بودیم و داشتم به حرفای 

استاد گوش می کردم که طبق معمول کانگوروی کالس جفت پا پرید وسط 

 حرف استاد 

 اشکان: استاد کشاورز یه سوال خیلی خیلی مهم و اساسی داشتم 

استاد کشاورز با جدیت تمام گفت : آقای شفیعی اینقدر سوالتون مهمه که 
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 وسط درس باید مطرحش کنید ؟ 

اشکان با اون لحن مسخرش که به نظر خودش خیلی شیطون بود گفت : وای 

 استاد باورتون نمیشه خیلی مهمه

همچین گفت خیلی مهمه گفتم االن می خواد درباره ی چگونگی شکل گیری 

 جنین سوال کنه 

 استاد با تعجب گفت: بفرمایید بپرسید،گوش میدم

خود استادم میدونست که این بشر دل به درسش نمیده چون اشکان و چندتا 

از دوستاش چند ترم بود همش مشروط میشدن و از اول شروع می کردن 

همه میگن پشت هر مرد موفق یه زن فداکار هست ولی به نظر من پشت هر 

مرد موفق یه بابای خر پول هست خالصه اشکان گفت: استاد میخوام بدونم 

  … که

  !حرف و نپیچونید لطفا وقت نداریم_

 استاد شما جد در جدتون کشاورز بوده شما چرا پس االن استاد شدید ؟_

پسره مسخره االن فکر می کرد مثال خیلی حرف بامزه ای زده ادامه داد : این 

دوست من بردیا خیلی به جو و گندم کاشتن عالقه داره میخواستم بگم 

بهش یاد بدید البد شما خیلی حرفه ای هستین که فامیلیتون و گذاشتن 

  . کشاورز میشه یادش بدین ؟ آخه گناه داره
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با این حرفش کل کالس رفت رو هوا نمیدونم به چیه این میخندیدن از نظر من 

که اصال جالب نبود ولی شایدم دل من به قدری سرد بود که با این حرفا گرم 

نمی شد ساکت نشسته بودم و بقیه داشتن هرهر کرکر می کردن که استاد 

گفت : خانوم ها و آقایون بهتره کمی این رفتارای شیطنت آمیزتون رو بذارید 

کنار و مثل خانوم بی پروا متین و با وقار باشید، اینجا مهد کودک نیست، من 

 فکر میکنم که شما اون دوران و ۲۲سال پیش گذروندید

اشکان با لحن مسخره ی همیشگیش گفت : هه استاد ایشون متین و با 

وقارن درست، ولی سیس و کالسشون به ما نمی خوره آخه ایشون پرنسس 

دانشگاه هستن وحتی تنزل نمی کنن که جواب سالممون و بدن چه برسه به 

این که بخوان به حرفمون بخندن فکر میکنن چون ددیه گرامیشون مایه دارن 

 ملکه تشریف دارن 

با گستاخی و بی پروایی )چقدر فامیلیم برازنده شخصیتم بود( بلند شدم و 

 برگشتم سمتش 

هه هه آقای شفیعی مثل اینکه دانشگاه و با مهد کودک اشتباه گرفتید  _

مهد کودک دو کوچه پایین تر هست که به درد شما و امثال شما می خوره 

تازه بغلشم یه مغازه عروسک فروشی هست از اونجا یه تفنگ آبی بخرید که 

دست خالی نمونید درضمن این شمایید که پشت پول پدر گرامیتون قایم 
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شدید اگه واقعا لیاقت داشتین چهار ترم پشت سر هم مشروط نمی شدین 

حسابی از دست حرفام کفری شده بود حال کردم که بردیا مثل سوسک 

خودش و انداخت وسط و گفت : ساحل جون این همه سخت نگیر یه دفعه 

 خدای نکرده تبدیل به سنگ میشیا 

با عصبانیت گفتم : بله؟! ساحل جون ؟ از مادر نزاییده کسی به من اونم آدم 

که چه فرض کنم یه دلقکی مثل تو که به ترک دیوار هم میخنده بگه ساحل 

جون چیه نکنه یکم بهت رو دادم فکر کردی پسر خاله ای پسر عمه ای چیزیم 

هستی ؟ حد خودتو نگه دار و حرف دهنت و بفهم نکنه که نمی دونی چی از 

 !دهنت در میاد دلقک جان؟

بعد یه نگاه به استاد کردم که گوشه کالس دست به سینه تکیه داده بود به 

دیوار و داشت به من و بردیا نگاه میکرد تو همون لحظه بازم صدای نکره این 

 شازده بلند شد 

 به من میگی دلقک بز بچه؟_

با حالت سر خوشی زدم زیر خنده که همه چشاشون چهار تا شد رو به بردیا 

 گفتم : خاله جون از این همه حرفم فقط دلقک بهت برخورد ؟

 لب تر کرد تا چیزی بگه که ادامه دادم

 اگه قول بدی بچه خوبی باشی برات قاقالیلی می خرم _
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 استاد باالخره به حرف اومد

 بسه دیگه کالس و کردید میدون جنگ _

با خودم گفتم زکی خیال باطل ما رو باش داریم از کی طرفداری می کنیم ؟ 

 خیلی محترمانه داره میگه خفه شو 

استاد با جدیت گفت : آقای اشکان و آقای بردیا من این کارتون و به مدیریت 

 اطالع میدم اما همین االن از خانم بی پروا عذر خواهی کنید 

استاد یعنی چی؟! این همه حرف نثارم کرده حاال من بیام از بزقاله عذر  _

 خواهی کنم ؟ اون باید از من عذر خواهی کنه 

استاد زد به سیم آخر و گفت : حرف اضافی نباشه بزقاله تویی که طرز حرف زدن 

و برخورد کردن با دیگران و نمی دونی حاال هم عذر خواهی کن وگرنه این ترم 

 مشروطی 

 باشه معذرت میخوام _

  !من نشنیدم، بلندتر_

 معذرت میخوام خانم بی پروا  –

 خوبه حاال نوبت شماست آقای احمدیان _

 بردیا با کالفگی گفت : استاد اشکان معذرت خواهی کرد دیگه 

 خب فکر کنم دوست داری این ترم مشروط بشی  _
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 باشه معذرت می خوام  _

 استاد در کمال حیرت گفت : نه کافی نیست بلند شو 

چشم کل کالس با این حرف استاد چهار تاشد بردیا با عصبانیت داد زد : بلند 

 نمیشم 

 استاد هم خیلی ریلکس گفت : پس از کالس اخراجی پاشو برو بیرون 

 بردیا باعصبانیت دستشو کوبید رو نیمکتش و گفت : باشه میرم 

همین که خواست بره زود از جا پریدم و گفتم: استاد معذرت خواهی کافی 

 بود من بخشیدمش نیازی به این کارها نیست 

ولی استاد قبول نکرد و گفت : نخیر خانم بی پروا ایشون باید یاد بگیرن که 

  … دانشگاه جای اینجور مسخره بازی ها نیستش با ناراحتی گفتم : اما استاد

زود پرید وسط حرفم و گفت : اما و آخه نداریم همون بهتره که بره جو و 

گندم بکاره خدا رو شکر عالقش رو هم که داره، این جور آدما لیاقت تحصیل 

 ندارن 

بردیا با شنیدن این حرف خیز برداشت سمت استاد که پسرا ریختن وسط و 

گرفتنش بردیا با عصبانیت گفت : مرتیکه عوضی می دونی من به جز گندم و 

جو به بادمجون کاشتن هم عالقه خاصی دارم میخوای یکی بکارم زیر چشت 

 ؟ 
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 من با عصبانیت گفتم : بس کن دیگه احمق 

برگشت طرفم و گفت : نه ببخشید معذرت می خوام من جلوی تو کم میارم 

بگو ببینم چجوری مخش و زدی که اینطوری به خاطرت داره با غرور من بازی 

 می کنه ؟ 

با این حرفش رفتم جلو چون زهرش و ریخته بود داشت می خندید رفتم و یه 

کشیده ی محکم خوابوندم در گوشش که اونم نامردی نکرد دستشو برد باال 

تا بزنه تو صورتم که با گستاخی زل زدم تو چشاش منتظر بودم دستش با 

سرعت رو صورتم فرود بیاد که دستش رو هوا معلق موند یکی محکم 

 مچشو تو هوا گرفته بود برگشتم و نگاش کردم استاد کشاورز بود 

  .رو کرد به بردیا و گفت: تا نزدم داغونت نکردم از کالس من برو بیرون

و بعد بردیا دستش و با حرص از دست استاد در آورد و انگشتش رو به نشونه 

تهدید باال آورد و گفت: حساب هر دوتون و می رسم و بعد رفت بیرون و در و 

محکم کوبید منم برگشتم طرف استاد و نگاش کردم که اشکان گفت : بردیا 

 همچینم بد نمیگه ها بچه ها مگه نه ؟ 

 خواستم از کالس برم بیرون که با صدای استاد متوقف شدم 

خانوم بی پروا اگر برید بیرون دیگه حق حضور توی کالس من و ندارید من  _

 حرف آخرم و زدم حاال دیگه انتخاب با شماست
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بعد رو به اشکان گفت : واقعا که ازتون انتظار هر کاری و داشتم ولی فکر نمی 

کردم انقدر پست باشین که بخواین آبرو و حیثیت یک خانوم و به بازی بگیرین 

 و ادامه داد : خانوم بی پروا لطفا بشینید اونی که باید بره بیرون شما نیستید 

 با ناراحتی و دلخوری گفتم : نه استاد نمی تونم 

باهاتون شوخی ندارم اگه پاتون و از کالس بزارین بیرون دیگه هرگز حق _

برگشتن و ندارید با این حرف استاد عقب گرد کردم و نشستم کنار سانای 

بغض کرده بودم ولی مغرور تر از این حرفا بودم که بخوام گریه کنم خالصه 

استاد به تدریسش ادامه داد ولی هیچی نفهمیدم بعد یه مدت با صدای 

 سانای به خودم اومدم 

ساحل ساحل کجایی ؟ کالس خالی شد تو همین جوری نشستی هر چی هم  –

 صدات می کنم جواب نمیدی

با منگی اطرافم و نگاه کردم راست میگفت هیچکس تو کالس نبود وسیله 

 هام رو جمع کردم و راه افتادم، پشت سرم گفت : ساحل کجا داری میری؟ 

با بی حوصلگی گفتم : حالم خوب نیس می خوام تنها باشم اونم مثل 

 همیشه درکم کرد و بعد از گفتن خداحافظ ازم دور شد

راه افتادم سمت پارکینگ، یه کالس دیگه هم داشتیم ولی من بیخیالش 

شدم، داشتم می رفتم سمت ماشینم که یهو اشکان جلوم و گرفت 
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_راستشو بگو چطوری دلش و بهت باخت ؟ دستم و بردم باال تا یکی 

 بخوابونم در گوشش که مچ دستم و محکم گرفت

نوچ نوچ نوچ اون کار یه بار تکرار می شه داشت دستم و له می کرد هرچی  _

باشه اون مرد بود و من در مقابلش ناتوان بودم، سعی داشتم دستم و از تو 

  .دستش در بیارم که گفت : بگو غلط کردم تا ولت کنم

با اینکه دستم درد گرفته بود اما حتی مرگ و هم به جون می خریدم ولی 

 .معذرت خواهی نمی کردم

 .عمرا بمیرمم ازت معذرت خواهی نمی کنم، روانییییی _

داشتم تقال می کردم، که دیدم المان خیز برداشته سمت اشکان، که پشتش 

به اون بود از تعجب شاخ دراورده بودم اینو کجای دلم بذارم آخه ؟ این اینجا 

چه غلطی می کرد ؟ اومد نزدیک و با دست آروم زد به بازوی اشکان اونم 

دست من و ول کرد و برگشت سمتش که المان یه مشت زد تو صورتش و 

 غرید : چه غلطی داشتی می کردی ؟ 

و یکی دیگه از اون مشتاش و حواله صورتش کرد که اشکان پخش زمین شد 

  .منم همین جوری هنگ کرده بودم

 ِالمان رفت جلو و گفت : بگو ببینم مرتیکه کدوم دستت و بلند کردی روش؟
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اشکان جوابی نداد که المان پاشو گذاشت رو دست اشکان و فشارش داد که 

دادش بلند شد منم حسابی گیج شده بودم و از یه طرفم حوصله ِالمان و 

قهرمان بازی های الکیش رو نداشتم، رفتم سمت ماشینم و سوار شدم و 

استارت زدم اما از شانس خوبم المان سریع متوجه رفتنم شد و اشکان و ول 

 کرد

 به من نگاه کرد و داد زد 

وایسا ساحل کجا میری ؟ به حرفش توجه ای نکردم و به راهم ادامه دادم _

داشتم تو جاده رانندگی می کردم، می خواستم برم قبرستون المانم با فراریه 

سفیدش پشت سرم راه افتاده بود و داشت بوق بوق می کرد جاده خلوت بود 

وقتی دیدم این نره غول داره دنبالم میاد راهم و سمت اون تپه همیشگیم 

کج کردم چون اگر قبر سام یا مامان رو می دید دستم براش رو می شد 

متاسفانه شانس این که برم خونه ی خودمون یا خونه مهرسا رو هم 

نداشتم، هر چی باشه اون داداشم و به خاطر عشقش به مهرسا کشته بود، 

تو فکر بودم که المان با ماشینش پیچید جلوم دیگه تپه از اینجا کامال 

مشخص بود، از ماشین پیاده شدم، جاده خاکی بود که المان هم از ماشینش 

پیاده شد و پشت سرم راه افتاد همین طوری داشت از پشت زرزر می کرد که 
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یه دفعه دستم و و گرفت و کشید و من و برگردوند سمت خودش که 

 جیغم رفت هوا امروز هر کی از راه می رسید مچم و فشار میداد

 بدون توجه به جیغ فرابنفشم از الی دندوناش غرید 

 داری میری کدوم گوری ؟ هان ؟ می دونی از ِکی دنبالتم ؟  _

 با ناله گفتم : دستم و ول کن درد میکنه 

بر خالف انتظارم زود دستم و ول کرد نگاهی بهش کرد و گفت : کار اون 

 کثافطه مگه نه ؟ بگو ببینم چرا دعوا می کردید بازم داشتی پاچه می گرفتی ؟

نه تنها حرفاش برام عجیب بود،بلکه اومدنش به دانشگاه اونم بخاطر 

من،برام غیر قابل منتظره تر از هر چیزی بود، اینکه بخاطر منی که به قول 

خودش تو چشمش هیچی نیستم اومد دانشگاه و حال اشکان و گرفت خیلی 

تعجب بر انگیز بود اما من باید خوشحال می شدم که تونستم توجه این 

  .شاهزاده یخی رو جلب کنم و اون و دنبال خودم بکشونمش

دستم کبود شده بود با اون یکی دستم ماساژش دادم و همون طوری که راه 

 :می رفتم گفتم

 به تو ربطی نداره آقا گرگه  _

  :در حالی که با من قدم برمی داشت گفت

االن می فهمم اون یارو تقصیری نداره خدا می دونه که چجوری پریدی  _
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بهش، اصال میدونی چیه؟! تو تا آدم و دیوونه نکنی ول کن نیستی که، حتما 

 به اونم چیزی گفتی که اونجوری قاطی کرده بود

در نهایت بی اعتنایی نسبت به چرت و پرت هایی که می گفت به راهم ادامه 

دادم و شروع کردم به باال رفتن از تپه، مثل پسر بچه هایی که دنبال مادرشون 

راه میوفتن، دنبالم راه افتاده بود و داشت میومد، پوزخندی مسخره تر از 

 خودش زد 

 میخوای بری اون باال که چی بشه ؟ میخوای خودکشی کنی ؟  _

 همچین هم فکر بدی به نظر نمیرسه ها _

 این بار زد زیر خنده

 !ولی ارتفاعش در حدی نیست که بخوای بمیری، نهایتا پات بشکنه همین_

خواستم برگردم سمتش و یکی بکوبم تخت سینش که پام لیز خورد و گفتم 

االناست که پرت بشم پایین و با همین فکر چشمام رو محکم بستم و خودم 

 و رها کردم، اما چرا نیوفتادم؟

انگار که بین زمین و هوا معلق بودم، با ترس آروم آروم الی چشام و باز کردم 

و با چشمای آبی رنگ ِالمان مواجه شدم، دستاش دور کمرم حلقه شده بود و 

به جرات می تونم بگم که هیچ فاصله ای بینمون نبود، با اینکه ارتفاع در حدی 

نبود که بخواد اتفاق خاصی برام بیوفته اما بازم از ترس اینکه بیوفتم قلبم 

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

67 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

تند تند میزد، یه نگاه به اطراف انداختم و دوباره خیره شدم توی چشماش، 

 خدا میدونست، چقدر از این چشم ها متنفر بودم من

 چیه خانم کوچولو دنبال چیزی می گردی؟_

 .آره، دارم توی چشمای سرد و یخی آقا گرگه دنبال اعتماد می گردم_

 خندید

 !حاال بگو ببینم پیداش کردی؟_

 !مگه گرگ ها بهم اعتماد می کنن؟_

 .نخیر، گرگ ها بهم اعتماد نمی کنن اما تو که گرگ نیستی، بره کوچولو_

 !آره گرگ نیستم، اما تو دنیای بره ها اعتماد به گرگ یعنی مرگ_

اما گاهی اوقات توی شرایطی قرار میگیری که چاره ای غیر از اعتماد نداری، _

 !میدونی اگر ولت کنم چی میشه؟

آره، میوفتم اما یادت باشه اگر من بیوفتم، تو رو هم با خودم پرت میکنم _

 .پایین آقا گرگه

باید بعضی وقت ها ریسک رو به جون بخری خانوم کوچولو، یا باید مرگ و _

 .در آغوش بگیری یا اعتماد کنی

نیازی به اعتماد نیست، تو هیچوقت ولم نمی کنی، چون اگر ولم کنی _

دوتایی با هم میوفتیم و این سقوط برای تو هم یه زنگ خطره، تو هیچوقت 
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 .نمیتونی از خودت بگذری، قانون زندگی همینه

همونطور که سفت من و گرفته بود و خودش و کنترل می کرد تا نیوفتیم 

 !تک خنده ای کرد و گفت: مطئمنی که همچین کاری نمی کنم؟

چشام و ریز کردم و گفتم: یعنی همچین جراتی داری که برای نابودی من از 

 .…خودت بگذری؟ به نظر من ندار

هنوز حرفم تموم نشده بود که زیر پام خالی شد و پرت شدیم روی زمین، 

ِالمان افتاد زمین و منم دقیقا افتادم روش، دستاش هنوزم دورم حلقه شده 

 :بود، محکم کوبیدم به سینش و گفتم

احمق، چیکار داری میکنی؟! فکر نمیکردم انقدر احمق باشی که بخاطر 

 !ترسوندن من، از خودتم بگذری

 :حتی از جاش ُجم نخورد، زل زد تو چشمام و گفت

با من بازی نکن، من خیلی وقته که همه چیم رو باختم، حکم بازی کردن با من 

 !فقط و فقط مرگه، حتی به قیمت مرگ خودم

این داشت برای من از باخت حرف میزد؟ برای منی که کل زندگیم و توی قمارِ  

 زندگی باخته بودم، از باخت حرف میزد؟

 !آقا گرگه هیچ میدونی تنها ضعفی که آدم ها رو نابود می کنه چیه؟_

 !با لحنی که معلوم بود داره مسخرم میکنه گفت: چیه؟
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وابستگی! ضعف یه آدم از جایی شروع میشه که وابستگی رو توی تک تک _

سلول هاش حس میکنه، وقتی عشق آروم آروم توی وجودت رخنه میکنه، 

 .سست میشی، اونوقته که بخاطر همون وابستگی از همه چیت میگذری

با ناراحتی ادامه داد: وقتی توی چشماش زل میزنی، انگار دنیا زیر پاهاته، برای 

یه لبخند روی لباش حاضری از کل زندگیت بگذری، آره یه آدم وقتی ضعیف 

میشه که عاشق میشه، میدونی قوی ترین آدم توی دنیا کیه؟!مگه میشد 

ندونم؟! قوی ترین آدم روی زمیم من بودم، منی که چیزی برای باخت 

نداشتم، زل زدم تو اون چشمای بی رحمش و گفتم: قوی ترین آدم روی زمین 

همونیه که همه چیش رو باخته، همونیه که دیگه چیزی برای باخت نداره، 

همونیه که از همه وابستگیاش به تاوان بی گناهیش، به تاوان تقدیرش دل 

 …کنده

نمیدونم اون لحظه به چی داشت فکر میکرد که خیلی ناراحت و غمگین شد، 

و همون لحظه بود که فهمیدم حتی قاتل ها هم قلبی توی سینه دارن که 

برای کسی بتپه، بقدری ناراحت بود که دستاش سست شد و از دور کمرم 

لغزید و افتاد،دلم براش نمیسوخت، هیچکس به قاتل برادرش دلسوزی 

نمیکنه، از فرصت استفاده کردم و سریع از روش بلند شدم، سر تا پا خاکی 

شده بودم،بعد از تکوندن خودم دوباره از تپه باال رفتم و خدا رو شکر این 
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دفعه صحیح و سالم به باالترین نقطش رسیدم، با یه نفس عمیق هوا رو 

توی ریه هام فرو بردم، دستام و از هم باز کردم و سرمو بلند کردم روبه 

 آسمون و طبق معمول فریاد زدم : خدااااااااااااااااا چرااااااااااا ؟ چراااااااااااا من ؟ 

وقتی دست از فریاد زدن کشیدم دیدم ِالمان وایساده پشتم همین که نگاش 

 کردم گفت : چی چرا ؟ 

خیلی دوست داشتم تو چشاش زل بزنم و بگم : چون تو زندگیم و ازم دزدیدی 

، چون همه چیزم و ازم گرفتی ، چون تو ، چون توئه پست فطرت خانوادم و 

ازم گرفتی ، خیلی حرف داشتم بهش بزنم دوس داشتم فکش و خرد کنم 

ولی االن وقتش نبود باید صبر می کردم به خاطر همین چشام و ازش دزدیدم 

 و از تپه اومدم پایین 

اونم پشت سرم راه افتاد و چیزی نگفت وقتی رسیدیم پایین تپه بهم گفت : 

 رو پیشنهادم فکر کردی ؟ 

فراموشش کن، تو من و با اون احمق های دورت اشتباه گرفتی، اما من فرق _

 .دارم، پیشنهادت و قبول نمی کنم

نمیدونم با کدوم جراتی این حرف و بهش زدم،چون ممکن بود راهش و 

بکشه و بره و تمام نقشه های ما نابود بشه اما یه حسی بهم می گفت اون 

خودشم سودی از این کار داره که تا اینجا اومده رفتم سمت ماشینم و 
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خواستم سوار بشم که گفت : ساحل بهت دو روز وقت میدم خوب فکر کن 

 .و خبرش و بهم بده، من یه همچین لطفی رو در حق هرکسی نمیکنم

 بدون توجه به حرفش سوار ماشین شدم ولی همچنان وایساده بود 

شیشه ماشین و دادم پایین، به ماشینش اشاره کردم و گفتم : این یابو رو 

 می کشیش کنار یا خودم بکشمش ؟ 

 با این حرفم خندید و گفت : مثال چجوری میخوای بکشیش کنار ؟ 

امروز با ماشین بابا که یه جک مشکی بود اومده بودم ماشین خودم روشن 

نشد و بابا گفت که می بره تعمیرگاه نشونش میده، به خاطر همین با خیال 

راحت دنده عقب گرفتم و رفتم عقب بعد دنده رو عوض کردم و با سرعت 

گاز دادم که رفتم تو ماشین المان بغل ماشینش داغون شد البته جلوی 

 ماشین منم داغون شد 

المان بدو بدو اومد سمتم و منم یه چشمک تحویلش دادم و گفتم : 

  .اینجوری آقا گرگه

از عصبانیت صورتش کبود شده بود دستش و مشت کرد و کوبید به سقف 

ماشینم و همچین داد زد که کر شدم ولی از عصبانیتش خوشحال بودم از 

اینکه اون عصبانی و ناراحت بشه لذت می بردم المان با داد گفت : دختره ی 

 روانییییی چیکار کردی ؟
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اون داشت داد میزد و من داشتم می خندیدم که با غیض گفت : تا نزدم نا 

کارت نکردم نیشت و ببند ، تورو باید ببرم تیمارستان بستریت کنم چون یه 

روانیه به تموم معنایی خواستم دنده عقب بگیرم که ماشین روشن نشد تازه 

 فهمیدم که چه گندی زدم 

المان وقتی دید سعی دارم که ماشین و روشن کنم و دمش گرم این ماشین 

 هم من و خوب داره ضایع میکنه و روشن نمیشه خنده ی عصبی ای کرد

 دیدی چه غلطی کردی ؟ حاال تو این جاده خاکی چه غلطی کنیم ؟ _

با عصبانیت در ماشین و باز کردم چون تکیه داده بود به در پرت شد اونور ولی 

اعتدالش و از دست نداد از ماشین پیاده شدم که بازم نعره کشید : داری چی 

 کار میکنی ؟ بیا یه دفعه بزن منو بکش چرا طفره میری ؟ 

همین که در ماشین و بستم و خواستم برم جلو خیز برداشت طرفم دستام و 

محکم گرفت و منو چسبوند به ماشین کثافط عجب زوری هم داشت و از الی 

  . دوندوناش غرید : به خدا میکشمت دختره احمق

  . منم با پرروئی خندیدم و گفتم : وظیفه ی جد در جدتم نیست

خیلی عصبانی شد و از قصد فشار دستاش و بیشتر کرد که یه دفعه صدای 

 زنگ گوشیش بلند شد
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 با لحن طلبکارانه ای گفتم : خب معلومه دیگه چون زدی ماشینم و له کردی

تا این و گفتم دستم و ول کرد و زد زیر خنده داشتم با تعجب نگاش میکردم 

واقعا اعصابم و خرد کرده بود من میخواستم هی این یارو رو عصبی کنم اون 

داشت می خندید یه دفعه با صدای ترمز ماشین به خودم اومدم یه مگان 

نقره ای کنار ماشینم وایساد و در ماشین باز شد این یارو آراز پیاده شد 

اوففففف چه جیگری شده بود یه تیشرت تنگ مشکی پوشیده بود که اندام 

ورزیده و باشگاهیش و به نمایش میذاشت و یه شلوار کتان لوله مشکی و 

کالج های مشکی و یه عینکم به چشاش زده بود اومد سمتمون و گفت : عه 

 ساحل تو اینجا چی کار میکنی ؟ 

  . دیگه دیگه _

المان اومد جلو و گفت : ول کن بابا این روانی و زده ماشینم و داغون کرده 

 حاال ماشین جهنم جلسه منتفی شد 

آراز رفت سمتش و گفت : اشکالی نداره داداش بیاین سوار ماشین من بشین 

 برسونمتون بعد یکی و می فرستم بیاد ماشین ها رو ببره تعمیرگاه

منم از روی ذوق دستام و کوبیدم بهم و عین بچه گفتم: خب عالیه، پس بزن 

 بریم

 داشتم می رفتم سمت ماشین آراز که ِالمان سد راهم شد 
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کجا تشریف میبری خانم خانما؟!من یادم نمیاد گفته باشم توام میتونی با _

ما بیای، فکر کردی این کار احمقانت رو بی جواب میزارم؟خیلی خوش شانسی 

که تنبیه سختی برات در نظر نگرفتم، ما میریم و تو به جبران بچه بازی های 

 .امروزت همینجا میمونی

آب گلوم و قورت دادم و گفتم: آره خب، تو که مرد نیستی واست مهم باشه 

یه دختر تک و تنها بره بیابون میخواد چیکار کنه تازه هوا هم کم کم داره 

 .تاریک میشه

چند دیقه پیش که خوب داشتی خاله بازی می کردی، یا بهتره بگم ماشین _

 .بازی، تو بقدری زرنگی که میتونی از خودت محافظت کنی

 آراز پرید میون حرفش 

ِالمان، داداش حاال تنبیهت رو بزار برای بعد، االن درست نیست اینجا تنها _

 .بزاریمش

 تو نمیدونی این روانی چه بالهایی سر من آورد، من اجازه نمیدم با ما بیاد_

هرچی آراد اصرار کرد، از خر شیطون نیومد پایین، منم که عمرا التماسش رو 

می کردم، اشکال نداره میموندم همینجا،فوقش زنگ میزدم مهرسا میومد 

 .دنبالم
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از اشاره کرد که بیا بریم، اونم باالجبار سوار  المان رفت سوار ماشین شد، به آر

 !شد و گازش و گرفت و رفتن، از اون دوتا هیچی بعید نبود، کثافطای آشغال

خب حاال من که مهرسا جونم و دارم االن زنگ میزنم میاد دنبالم از داخل 

ماشین گوشیم و بردارم، در و باز کردم و از داخل کیفم گوشیم رو کشیدم 

بیرون، همینجوری که داشتم با خودم خوشحالی میکردم که مهرسا االن میاد 

دنبالم، دیدم گوشیم خاموشه، یه دونه محکم کوبیدم تو سرم، یادم رفته 

بود دیشب بزنمش شارژ، خاک تو سرت ساحل، از حرص پرتش کردم یه گوشه 

و نشستم تو ماشین، حاال چه غلطی باید میکردم؟ تک و تنها اینجا گیر افتاده 

بودم، محکم کوبیدم به فرمون و سرم و گذاشتم روش، نمیدونم چند مین 

گذشته بود که صدای ترمز شنیدم، سرم و که بلند کردم دیدم آراز داره میاد 

سمتم، داشتم از خوشحالی بال در میاوردم اما به روی خودم نیاوردم، اومد 

 سمتم

هنوز اونقدرام بی غیرت نشدم که یه دختر و تک و تنها توی بیابون ول _

 .کنم، پیاده شو بریم

پوزخندی به روش زدم و گفتم: اما بقدری بی غیرت شدی که دوست خودت و 

 !گول بزنی جناب سروان

از زور عصبانیت سرخ شد، تا خواست چیزی بگه کیفم و برداشتم و پیاده شدم 
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 :و رو کردم بهش و گفتم

  !بریم جناب سروان با غیرت

داشتم گوشیم و میزاشتم تو کیفم که پاش و گیر داد به پام و با کله خوردم 

زمین، کثافط از قصد همچین کاری کرد کیفم افتاد رو زمین با خنده یه 

ببخشید گفت و خم شد تا محتویات کیفم و که ریخته بودن رو زمین جمع 

کنه که کارت شناسایی رو برداشت و نگاش کرد و بعد برگشت و زل زد به 

چشام همون طوری که کارت و تو دستش گرفته بود خیلی آروم گفت : چرا 

 لوم ندادی ؟ 

بدون اینکه حتی کلمه ای حرف بزنم کارت و از تو دستش گرفتم و گذاشتم تو 

کیفم دستش همونطوری رو هوا مونده بود وسیله هام رو جمع کردم و 

کیفم و برداشتم و خیلی ریلکس راه افتادم رفتم نشستم تو ماشین اونم 

اومد و راه افتادیم،ِالمان انقدر عصبی بود که دستاش و گذاشته بود روی 

شقیقه هاش و اصال حرف نمیزد، کل راه با سکوت طی شد و در نهایت به 

بهونه اینکه با یکی از دوستام قرار دارم جلوی یه کافی شاپ پیاده شدم و 

وقتی مطئمن شدم که رفتن سوار تاکسی شدم و رفتم خونه کلید و انداختم 

و رفتم تو ساعت شیش و نیم بود امروز خیلی روز بدی بود ظاهرا بابا خونه 

نبود البد رفته بود شرکت رفتم تو آشپزخونه و یه چیزایی از یخچال برداشتم 
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خوردم حوصله آشپزی نداشتم بعدشم رفتم طبقه ی باال تو اتاقم و گرفتم 

 .… خوابیدم

ای بابا این گوشیه کوفتی کجاست? کل اتاق و زیر و رو کردم ولی نیست که 

نیست، دیگه کمم داشتم قاطی می کردم که با چیزی که یادم اومد بشکنی 

 زدم و با خودم گفتم

آهااااا حاال یادم اومد قبل از خواب وقتی تو آشپزخونه داشتم غذا میخوردم _

 .رو میز نهار خوری بود البد همونجا جاش گذاشتم

گوشیم خاموش بود، حتما مهرسا تا االن چند بار بهم زنگ زده و نگران شده، 

خیلی دوسش داشتم اما خواه نا خواه اذیتش میکردم، بیچاره همش دل 

نگرانم بود و منم مراعات حالش و نمیکردم، زود در اتاق و باز کردم و بدو 

بدو از پله ها رفتم پایین، خونمون خیلی بزرگ و دوبلکس بود وقتی طبقه 

پایین بودی از هر دو گوشش پله های خیلی شیکی میخورد و میرفت باال، 

خالصه پله ها رو دو تا یکی طی کردم و رسیدم طبقه پایین در ورودی توی 

راهروی کنارِی  سالن اصلی بود و آشپزخونه هم درست کنار در ورودی واقع 

 .شده بود

دویدم سمت آشپزخونه که صدای چرخش کلید توی قفل توجه م رو جلب 

 !کرد، یعنی از وقتی که من اومده بودم بابا نیومده بود خونه؟
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رفتم جلوتر و در و باز کردم، قامت خمیده بابا رو پشت در دیدم که سرشو 

انداخته بود زیر و میخواست در و با کلید باز کنه وقتی منو روبه روش دید، 

سرش و گرفت باال و نگام کرد اون غم همیشگی رو میتونستم به وضوح 

توی چشماش ببینم، ولی امروز عالوه بر اون غم همیشگی چشماش سرخ 

شده بود فهمیدن اینکه رفته بوده سر قبر مامان و سام چندان هم کار 

 .سختی نبود برای منی که پدرم رو خیلی خوب میشناختم

بهش یه سالم آروم دادم و اونم فقط لبش جنبید ولی صداش نیومد از جلوی 

در رفتم کنار و بابا اومد تو درو بستم و رفتم تو آشپزخونه میدونستم که 

فعال باید تنها بمونه االن نیاز داشت که با خودش خلوت کنه و من نباید این 

 .خلوت و بهم میزدم،باید بعدا برم سراغش

رفتم تو آشپزخونه حدسم درست بود گوشی و روی میز نهار خوری جا 

گذاشته بودم، برش داشتم و رفتم توی اتاقم تا بزنمش شارژ، توی مدتی که 

گوشیم در حال شارژ بود، داشتم به حرف های امروز ِالمان فکر میکردم، 

ظاهرا هنوز مهرسا رو فراموش نکرده بود، خب معلومه که فراموش 

نمیکنه وقتی عشقش بقدری بزرگ بوده که بخاطرش آدم بکشه، اما اون 

عاشق نبود فقط جنون داشت، عشق یعنی خوشحالی معشوقت حتی به 

قیمت ناراحتی خودتم که شده باشه، عشق یعنی بخاطر خودش ازش بگذری، 
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بخاطر خوشحالیش، بخاطر لبخند روی لباش، اما اون چه میدونست عشق 

 !یعنی چی؟

امروز که گفت وقتی عاشق بشی، برای یه لبخند روی لباش حاضری از کل 

 زندگیت بگذری، خیلی دلم میخواست بهش بگم

برای لبخند روی لب هاش کافی بود که ازش بگذری، چون مهرسا وقتی کنار _

 .سام بود لبخند میزد اما تو بزرگترین زخم زندگیش رو، روی قلبش زدی

خب خداروشکر روشن شد، تند تند شماره مهرسا رو گرفتم خیلی جالب بود 

 که تا االن زنگ نزده بود بعد یه تک بوق جواب داد 

 الو ساحل کجایی حالت خوبه ؟  –

یواش عزیزم تک تک بپرس میدونم نگرانم شدی ببخشید پیش المان بودم  –

گوشیمم خاموش بود، اصال روشن هم که بود نمیتونستم جوابت رو بدم 

 . خب بد میشد اگه اسم عشق قدیمیش و میشنید

 از حرفم عصبانی شد و گفت 

ببند اون گاله رو واسه من عشق عشق میکنه بگو ببینم پیش اون کثافط  _

 چه غلطی میکردی ؟ هان ؟

 از قصد جوابشو ندادم که بازم صداش در اومد 

 چی شده زبونت و موش خورده ؟ جواب بده دیگه  _
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 با شیطنت گفتم

  !خب خودت گفتی ببند،من چیکار کنم؟ _

 دادش بلند شد که گفتم

 قضیش مفصله پاشو بیا برات تعریف میکنم  _

 نه االن نمیتونم بیام کار دارم فردا قرار میزاریم  _

 باشه فعال _

 فعال  _

ازش خدافظی کردم و گوشی و قطع کردم داشتم از تعجب شاخ در میاوردم 

 این واقعا مهرسا بود؟

مهرسایی که من میشناختم باید قبل از دعوت من میومد و مینشست رو 

یکی از مبال میگفت زود باش تعریف کن ببینم دختره چش سفید، ولی صداش 

یه جوری بود انگار گریه کرده البد یاد گذشته افتاده ولی من حس میکردم 

هم بابا هم مهرسا ازم یه چیزی رو مخفی میکنن میدونستم عالوه بر عاشق 

 .بودن المان به مهرسا یه دلیل بزرگ دیگه هم پشت قتل سام وجود داشت

هر چی از مهرسا میپرسیدم چطوری المان عاشقت شده از جواب دادن طفره 

 میرفت و میگفت

 .وقتش که برسه برات تعریف میکنم _
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همینطور که ذهنم در گیر بود یه چای گیاهی برای بابا درست کردم که شاید 

درداش و تسکین بده اما خوب میدونستم که درد قلبش و هیچ دارویی 

نمیتونه درمان کنه، خالصه چایی رو برداشتم و راه اتاقش و در پیش گرفتم در 

 .زدم و وارد شدم

بابا روی مبل تک نفره قهوه ای گوشه اتاقش نشسته بود یه نگاه سرسری به 

اتاقش انداختم دکور اتاق واسه همون چند سال پیش بود همون زمانی که 

 ما هم خوشبخت بودیم و یه خانواده آروم داشتیم اما حاال چی ؟

چقدر هر دوتامون غرق در سکوت بودیم هردومون توی دنیا یه خودمون به 

سر میبردیم هم بابا و هم من از اون خانواده خوشبخت باقی مونده بودیم 

که عذاب بکشیم و توی تنهایی خودمون غرق بشیم، واقعا زندگی خیلی بی 

رحم بود تا همین پنج سال پیش بود که هر روزِ  خدا صدای دعواهامون توی 

 .خونه میپیچید

سام خیلی سر به سرم میذاشت همش حرصم میداد و آخر سرم میگفت 

 .غصه نخور پیر میشی هیچکس نمیاد بگیرتت میترشی میمونی رو دستمون

با یاد آوری دعواهامون لبخند تلخی روی لبام نقش بست خالصه از فکر خارج 

شدم و رفتم نشستم روی اون یکی مبل تک نفره و سینی چای و گذاشتم رو 

میز بابا همینطوری زل زده بود بهم دستش و دراز کرد و دستی که روی مبل 
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 گذاشته بودمش و گرفت 

 بابا جونم حالت خوبه ؟ _

 به آرومی دستم و فشرد اشک تو چشماش جمع شد 

 دلتنگم، دلتنگ، دختر عزیزم _

بغض سنگینی راه گلوم و بست ولی ادامه دادم _با تقدیر نمیشه جنگید 

 .بابایی چاره ی دیگه ای جز تحمل کردن نداریم باید قوی باشیم

با ناراحتی آهی کشید و همین باعث شد که نا خود آگاه اشک از چشمام جاری 

بشه بابا با دیدن چشمای اشکیم از جاش بلند شد و دستم و گرفت و منم 

بلند کرد صورتم و با دستاش قاب گرفت در حالی که داشت اشک میریخت 

گفت : دخترکم نمک روی زخمم نپاش یادم میاد وقتی تنها زن زندگیم گریه 

میکرد، وقتی چشمای طوسیش که توی زیبایی همتا نداشت بارونی میشد 

حاضر بودم تمام زندگیم و فداش کنم ولی چشمای بارونیش و نبینم تو هم 

که یادگار مادرتی، دختری که چشماش منو یاد مادرش میندازه خواهش 

 !میکنم گریه نکن

 !خانم محترم با این شکل و قیافه می خواید وارد بشید؟_

 نگاهی به سر تا پام انداختم و طلبکارانه گفتم

آقای محترم،طوری صحبت میکنید که انگار لخت جلوی روتون ایستاد، مگه _
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 !من سر و وضعم چشه؟

عین این خاله زنک ها که انگار خیلی چیزه شاخی شنیده باشه لبش و به دندون 

 گرفت و گفت

 استغفراهلل، اوال این چه طرز صحبت کردنه؟_

دوما هیچ خانومی بدون چادر و حجاب کامل حق ورود نداره، حاال هم تا آدم و 

 .از دین و ایمون خارج نکردید تشریف ببرید بیرون

 دیگه داشت میرفت رو مخم، صدام و بردم باالتر و تقریبا با داد گفتم

برای من اوال، دوما راه ننداز که شاخ تر از تو هم حق نداره با من اینجوری _

برخورد کنه، حجاب من به خودم مربوطه، اگر حس میکنی دین و ایمانت در 

 .حال سست شدنه میتونی گورت و گم کنی یا هم چشمات و ببندی

 صدای آشنایی رو از پشت سرم شنیدم

 !حاتمی اینجا چخبره؟! کالنتری رو گذاشتید رو سرتون_

خودش بود، برگشتم سمتش که با دیدن من شوکه شد، لب تر کرد تا حرفی 

بزنه که دستم و به نشونه هیس بردم باال و با قیافه ای که انگار وسیله ی گم 

 کردم رو پیدا کرده باشم رو بهش گفتم

به به جناب سروان، باالخره جمال مبارکتون و زیارت کردیم، این کیه که _

 !گذاشتید دم در؟ نمیزاره آدم حرفش و بزنه
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 نگاهی به سر تا پام انداخت و با یه پوزخند مسخره گفت

خانم محترم اوال اینجا کالنتریه، طویله نیس که داد و بیداد راه انداختی، _

دوما مثل اینکه شما اینجا رو با پارتی هایی که هر شب مهمون افتخاریشون 

 هستید اشتباه گرفتید، با این طرز پوشش معلومه که حق ورود بهتون نمیدن

 و بعد رو کرد سمت همون سربازه و گفت

 !حاتمی، دعوا سره همین موضوع بود درسته؟_

 !بله،قربان_

 این پسره بدجور ضایعم کرد اما کور خونده االن یه حالی ازش بگیرما

جناب سروان سر به زیر و محترم، آیا ایشون میدونن که صاحب خونه ی اون _

 پارتی هایی که بنده تشریف میبرم شما هستین یا بیشتر براش توضیح بدم؟

آراد در حالیکه از زور خشم سرخ شده بود چپ چپ نگاهم کرد که همون 

 سربازه با ترس ازش پرسید

 !قربان، شما این خانوم رو میشناسین؟_

 !مگه میشه این و نشناخت، این خودِ  خودِ  شیطونه_

 تا خواستم با حرف بزنم توی دهنش، ازم پیشی گرفت و گفت

با این اوضاع که نمیتونم راهت بدم داخل، برو جلوی کالنتری منتظر باش تا _

 .بیام
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دستور؟! به من؟! فکر کنم من و با زیر دست های خودت اشتباه گرفتی، تو _

 !کی باشی که به من بخوای دستور بدی؟

خب، من فکر میکردم که کارم داری، حتما کارت واجب نیست که انقدر بلبل _

 !زبونی میکنی،اوکی برو بیرون

  !این مثال میخواست روی من و کم کنه؟

اما نمیدونست که افسارش کامال دست منه، لبخندی مرموزانه به روش زدم 

و توی یه حرکت آنی درِ  کیفم و باز کردم و کارت و کشیدم بیرون، جلوی 

 چشماش تکونش دادم و گفتم

 !من که نه، اما ظاهرا تو یه چیزه مهم توی چنگ من داری_

چشماش چهار تا شد، مطئمنا نمیدونست که کارت شناساییش دست من 

چیکار میکنه، دستش و دراز کرد تا کارت و ازم بگیره اما من زیرک تر از این 

حرف ها بودم، سریع دستم و کشیدم و کنار و زل زدم توی چشماش و 

 انداختمش توی کیفم و ادامه دادم

 !نوچ،نوچ،نوچ نشد دیگه جناب سروان_

داشت از گوشاش دود بلند میشد، اگر دختر نبودم یه دونه می خوابوند در 

 !گوشم، مطئمنم

االن من کار دارم، دو ساعت دیگه بهت زنگ میزنم، االن برو، مجبورم نکن _
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 !بگم بیان ُدمت و بگیرن، پرتت کنن توی بازداشتگاه

 با پرروئی تمام خندیدم 

 !وای خیلی ترسیدم،اون وقت به چه جرمی ؟_

 !به جرم بی احترامی به مامور دولت، اونم یه سروان درجه دار_

نگاهی به گوشیم انداختم و بعدش سرم و آوردم باال که باهاش چشم تو 

 چشم شدم

ببین سروان درجه دار، االن ساعت دقیق ۹:۱۷ دقیقست، دو ساعت منتظر  _

می مونم،اگر بشه دو ساعت و یک دقیقه من مئسول اتفاقایی که قراره بیفته 

 ! نیستم

و بعد بدون اینکه منتظر حرفی از جانبش باشم، عقب گرد کردم و عصبانی از 

اداره پلیس خارج شدم و رفتم سمت ماشینم، سوار شدم و با سرعت از اونجا 

دور شدم اعصابم خیلی خرد بود همینطوری داشتم تو جاده رانندگی میکردم 

یه نگاه به ساعت انداختم ساعت تازه ۱۰ بود ذهنم خیلی درگیر بود،درسته که 

پاش گیر بود و عاقبتش به حرف هایی که از بین دو تا لب من خارج میشن 

وابسته بود، خیلی داشت ریلکس رفتار میکرد، نکنه ِالمان از این موضوع خبر 

 !داره؟ نه نه، امکان نداره

تصمیم گرفتم یه زنگ بزنم به مهرسا گوشیم و از تو کیفم برداشتم و البته 
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 .یه نگاهی هم به اون کارت شناسائیه مشکوک

مثال آورده بودم که با همون کارته اون یارو رو تهدید کنم ولی تمام آرزوهام 

بر باد رفت خالصه کارت و گذاشتم تو کیف و شماره ی مهرسا رو گرفتم 

دیگه داشتم از جواب دادنش قطع امید میکردم، همین که خواستم گوشی 

 و قطع کنم صدای خواب آلود مهرسا تو گوشی پیچید 

 ها ؟  –

 زهرمار ،ها نه بله  –

 شما؟  –

 خاک تو سرت دختر خاله ی پسر شجاع  –

 خانم کله سحر زنگ زدید یه مشت چرت و پرت تحویلم بدید ؟  –

دیگه کم کم داشتم عصبی میشدم یه دادی زدم که مطئمنا پرده گوشش 

 پاره شد 

 زهر مار تو هنوز خوابی ؟  –

 ا ا ا ا ا ساحل تویی ؟  –

پ نه پ اکبر آقای سر کوچتونم من االن قطع میکنم یه ساعت بعد باز  –

 بهت زنگ میزنم مثل آدم جواب میدی کارت دارم اوکی ؟ 
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 با خواب آلودگی غر زد

 مگه شانس دیگه ای جز قبول کردن دارم ؟ _

دیگه هیچ حرفی نزدم و گوشی و قطع کردم ما رو باش زنگ زدیم با کی درد 

 و دل کنیم 

؟ صدای قار و قور شکمم بلند شده بود که گوشیو انداختم تو کیف و راهم 

و سمت کافی شاپ همیشگی کج کردم، بعد ده مین رسیدم، رفتم تو و 

نشستم پشت یکی از میزا و سفارش کیک شکالتی و شیر دادم و نشستم با 

ولع خوردم ولی چرا دروغ بگم رفتار اون یارو من و گذاشته بود تو خماری بعد 

از خوردن کیک و شیر و حساب کردنش بلند شدم تا از کافی شاپ خارج بشم 

که صدای گوشیم بلند شد شک نداشتم که مهرساست ، دقیقا خودش بود 

 دکمه اتصال و زدم 

 الو سالم  –

 علیک سالم، ساعت خواب خانم خانما ؟  –

خب حاال دختره ی ور پریده کله سحری زنگ زده مثل این ننه بزرگا زر زر  –

  .میکنه

 اوال میبندیش یا بیام برات ببندمش؟ دوما بگو ببینم خونه ای یا نه ؟  –

 آره خونه ام چطور مگه ؟  –
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 صبر کن من االن میام کارت دارم  –

 باشه پس منتظرم  –

 اوکی فعال –

گوشیو قطع کردم و سوار ماشین شدم و راه خونه مهرسا رو در پیش 

گرفتم جاده خیلی خلوت بود همینطوری که تو افکار خودم بودم و داشتم 

رانندگی میکردم یهو یه مگان نقره ای پیچید جلوم به کل هنگ کرده بودم 

بعد چند ثانیه به خودم اومدم و شیشه رو کشیدم پایین و بعد از چند تا بوق 

 داد زدم 

  .…هوی عمو ؟ این گاریتو بکش کنار کار و زندگی دار –

حرف تو دهنم ماسید که آراد از ماشین پیاده شد جو اومد طرفم از ماشین 

 پیاده شدم و در و محکم کوبیدم به هم 

وجدان: ینی خاک بر سرت کنم ساحل واسه چی در ماشین و از جاش میکنی 

 مگه این ماشین بیچاره چی کارت کرده ؟ 

 وجدان گرامی تو خفه لطفا االن من عصبانیم میفهمی ؟  –

 عصبانیتت از پهنا تو حلقم  –

 عه عه تو دیگه واسه من زبون درنیار میبینم این روزا خیلی پر رو شدی ؟  –

 ببند ببینم بابا  –
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 به من بابا نگو احساس مئسولیت میکنم  –

 باشه مامانی  –

ای بابا اینم وجدانه ما داریم هر چی بهش میگیم یه جوابی واسه دادن 

  .داره،هرچی باشه وجدان منه دیگه، حاضر جوابیش و از من به ارث برده

 آراد اومد جلو و خواست حرفی بزنه که زود گفتم

آراد خان میبینم بعد چهار سال برگشتید ایران زود یه کار که چه عرض کنم _

 دو تا دو تا کار واسه خودتون دست و پا کردید 

 خیلی ریلکس گفت

خانوم بی پروا، لطفا یکم مودب باشید وگرنه استخون برادرتون زیر خاک _

میلرزه خدای نا کرده، هرچی باشه آرزوی هر برادریه که یه خواهر مودب داشته 

 .باشه که از هر کلمه ای که به زبون میاره عفت بباره

با حرفی که زد انگار یه پارچ آب یخ و خالی کردن روم،این؟این؟ از کجا 

میدونست؟دستام شروع کرد به لرزیدن، اما باید توی قالب خونسردم فرو 

 .می رفتم چون این بهترین کار ممکن بود که اون لحظه به ذهنم رسید

 اما این از کجا میدونه؟

میگما دلیل این همه آرامشش چیه ؟ عجب آدمیه این چطوری فهمیده که 

 برادرم مرده ؟ از تعجب زبونم بند اومده بود 
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 با پوزخندی که بر لب داشت گفت

چیشد سرکار خانوم تا چند دقیقه پیش که داشتید بلبل زبونی میکردید چرا  _

یه دفعه ساکت شدید؟ خواهش میکنم ادامه بدید، مودب بودن اصال 

 .بهتون نمیاد

 من آدمی نبودم که به این زودیا پاپس بکشم زود گفتم

نخیر آراز خا… آخ آخ ببخشید اشتباه شد جناب سروان باید میگفتم درسته؟!  _

  !جناب سروان آراد سلیمانی

 یه قدم بهم نزدیک شد و گفت

فرقی نمیکنه هر جور راحتی، چه آراد چه آراز فرقی برای من نداره محم راحتی _

 .شماست

 بعد اینکه منم یه قدم رفتم جلو با یه پوزخند گفتم

 !که اینطور_

برگشتم سمت ماشینم و از توش کیفم و برداشتم و برگشتم طرفش و 

 گفتم

 پس بیاین ببینیم دست من چی هست ؟  _

 بعد کارتش و از تو کیفم برداشتم و گفتم

جناب سروان آراد سلیمانی ، متولد یک هزار و سیصد و شصت و هشت ، _
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فرزند پرویز سلیمانی خیلی جالبه مگه نه ؟ مطئمنم اگه به المانم نشونش 

 بدم توجهش و جلب میکنه نظر تو چیه ؟ هان؟

 و بعد لبخندی زدم و گفتم

 !خب نظرت و بگو دیگه مرد دو هویته_

 خواست کارت و از دستم بگیره که زود گذاشتمش تو کیفم و گفتم

 !نوچ نوچ این شد دو بار، بشه سه بار کالهت پس معرکه س _

به وضوح خشم و توی چشماش دیدم خواست لب تر کنه که صدای زنگ 

گوشیم بهش امون نداد گوشی و از تو کیف درآوردم و به صفحه ی گوشی 

 خیره شدم و با لبخند به آراز نگاه کردم و گرفتمش جلوی چشاش و گفتم

جناب سروان دوست داری جواب بدم و باهاش یه قرار مالقات بزارم بعد _

هم کارت شناساییت و بزارم جلوش؟ فکر خوبیه مگه نه ؟ نظرت راجع به این 

 فکر چیه ؟ 

 اونم در جوابم خیلی آروم و مرموذانه

به نظر من عالیه ولی بهتره منم باهات بیام و درباره ی پنج سال پیش یکم _

باهاش حرف بزنم و بگم این همون دختریه که پنج سال پیش برادرشو به 

 خاطر عشقت به مهرسا کیانی کشتیش اینم فکر خوبیه مگه نه ؟ 

گوشیم دیگه داشت خود کشی میکرد که تماس قطع شد و بعد آراز دستش 
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 و کرد تو جیبش و گوشیشو در آورد 

یا همین االن با من میای یا اینکه زنگ میزنم به المان همه چیز و براش  _

 تعریف کنم 

اون وقت با کدوم مدرک میخوای حرفات و ثابت کنی؟ من تو دستم  –

 مدرک دارم ولی جنابعالی چی ؟ 

 با عصبانیت دستم و گرفت و کشون کشون برد سمت ماشینش و گفت

 .بیا بریم تا مدرک و نشونت بدم_

  !ولم کن کثافط، همتون از یه قماشین، با توام دستم و ول کن _

بدون توجه به حرفام در ماشینش و کرد و من و پرت کرد توی ماشین،خیلی 

 سریع خوشم سوار شد و قفل مرکزی و زد که غریدم

 پس ماشینم چی میشه لعنتی ؟ _

 اونم متقابال دادی زد که الل شدم 

 !یکی و میفرستم میاد برداره بی صاحابتو _

 به یارگار داداشم گفت بی صاحاب؟ کثافط چطور جرات کرد این حرف و بزنه؟

طوری جیغ زدم ک مطئمن بودم، خودمم کر میشم، دستم و گذاشتم رو 

 دنده و پیچوندمش تا نگه داره

خفه شووو، ببند اون دهن کثیفت و ، تو گوه میخوری به یادگار داداش من _
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 !میگی بی صاحاب، بی صاحاب تویی عوضی احمق نگه دار، نگه دار ببینم

خیال کردم که از تصادف میترسه و ماشین و نگه میداره اما با یه دستش هر 

دو دستم و از دور فرمون باز کرد و چنان سیلی محکمی کوبید به صورتم که 

 خشکم زد

 !الل شو فقط، یک کلمه دیگه حرف بزنی زندت نمیزارم_

اون به چه حقی به من سیلی زد؟! داداش جونم اگر بود و حمایتم میکرد که 

این کثافط نمیتونست دست روم بلند کنه، از این همه تنهایی دلم گرفت اما 

بخاطر حفظ غرورمم که شده به اشک هام اجازه باریدن ندادم،کار امروزش و 

  !تالفی میکردم، خیلی بد

بی خبر از اینکه داره منو کجا میبره تو فکر بودم که با صدای جیغ الستیکای 

ماشین به خودم اومدم، نگاهی به اطراف انداختم، مغزم داشت رد 

 میداد،اینجا چی کار میکردیم ؟ 

 از ماشین پیاده شد که منم از ماشین پیاده شدم و گفتم

 اینجا چی کار میکنیم ؟ برای چی منو آوردی اینجا ؟ _

 حرف اضافی نزن دنبالم بیا تا مدرک و نشونت  _

بدم، بدون هیچ حرفی دنبالش راه افتادم مرتیکه ی روانی منو آورده بود 

 بهشت زهرا چه مدرکی اینجا میتونست وجود داشته باشه ؟ 
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 جلوی قبر سام و مامان که کنار هم دفن شده بودن وایساد و گفت

 اینجارو میشناسی خانوم کوچولو ؟ _

پاهام داشتن سست میشدن، منی که تحت هر شرایطی حرفی برای گفتن و 

 .نیشی برای زدن داشتم، الل شده بودم

 افتادم کنار قبر سام 

 ادامه داد 

میخوای یکم از گذشته ها حرف بزنیم ؟ از پنج سال پیش ؟ من که موافقم _

 تو چی ؟

 دیگه نا نداشتم جوابش و بدم خیره شده بودم به سنگ قبر که نشست کنارم

صبر کن تا من این قصه رو برات تعریف کنم،قدیم قدیما یه پسری بوده به  _

اسم سام که عاشق یه دختر خوشگل شده بوده سام قصه ی ما عاشق دختر 

  !یه خالفکار شده بوده و میخواسته باهاش ازدواج کنه ، دختره هم همینطور

اما یه روزی یه پسری به اسم المان که عاشق سینه چاک دختره زیبای داستان 

بوده میره خونه ی سام و اون و جلوی چشمای خواهرش میکشه و فرار 

میکنه خارج، دختر داستان ما داغون میشه و مامان سام هم از درد و غصه 

 …خودکشی میکن

 دستام و گذاشتم روی گوشام و محکم فشارش دادم 
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بسه بسه بسههههههه مرتیکه ی آشغااااااااااال تمومش کن و به  _

اشکام اجازه ی باریدن دادم حالم خیلی بد بود و برام مهم نبود که مردم زل 

زدن بهمون و دارن نگاهمون میکنن همینطوری که میگفتم بسه و اشک 

میریختم دستی روی شونه هام قرار گرفت و منو از رو زمین بلند کرد انرژیم 

تحلیل شده بود قدرت پس زدن اون کثافط و نداشتم منو برد و تو ماشین 

 نشوند و یه بطری آب داد دستم چند جرعه از آب و خوردم که 

 بهتری ؟  _

 در جوابش فقط سکوت کردم

ماشینو دور زد و نشست پشت فرمون و روشنش کرد هر دو غرق در سکوت 

 بودیم که خودش سکوت و شکست 

 خب حاال نظرت راجع به مدرکم چیه ؟ –

بازم چیزی نگفتم، مثل دیوونه ها زل زده بودم به رو به رو و هیچی نمیگفتم، 

فکر کنم خودش متوجه شد چه گندی زده که دیگه هیچی نگفت و ساکت 

 .شد

اما این ساحل واقعی نبود، ساحل واقعی هیچوقت کم نمیاره، با صدای بلندی 

 نهیب زدم

 !فکر کردی کم آوردم؟! فکر کردی باختم؟!هان؟_
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سخت در اشتباهی آقا پلیسه، من دیگه چیزی برام نمونده که بخوام ببازمش، 

کمرم تا جایی که باید خم میشده،خم شده اما من بازم سر پا ایستادم، تو 

 !آدمی مثل من و از چی میترسونی هان؟

منی که برادرم و جلوی چشمای خودم کشتن، تکیه گاه زندگیم و توی یه 

چشم بهم زدن ازم گرفتن، منی که مادرم بدون اینکه بگه باید بخاطر دخترم 

کم نیارم، باید کنارش باشم، یه شبه خودش و جلوی چشمام پرت کرده 

 !پایین

هه تو میخوای من و بترسونی؟! منی که در عرض یه شب تمام زندگیم رو 

باختم؟! کور خوندی، من خیلی وقت پیشا یاد گرفتم که اگر بترسی باختی، 

 .خیال ورت نداره

تک تک حرفام، درد داشت، با اینکه بغض سنگینی راه گلوم و بسته بود در 

نهایت سماجت داشتم ادامه میدادم، بقدری محکم و قوی حرف میزدم که 

 .الل شده بود

 تک خنده هیستریکی کردم و ادامه دادم 

ببین عمویی اگه پای من گیر باشه پای تو هم گیره ، یا همین االن برام _

تعریف میکنی قضیه چیه یا اینکه میرم اون مدرک خوشگلم و میزارم کف 

 !دست المان؟
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 با عصبانیت ماشین و کشید کنار و وایساد و از الی دندوناش غرید 

 فکر نمیکنم بخوای نقشه ی انتقامت نقش بر آب بشه اینطور نیست ؟ _

بیا با هم یه قراری بزاریم تو به من بگو قضیه از چی قراره بعد منم کارتت  –

و بدم به خودت و هر دومون از همونجایی که بودیم به کارمون ادامه بدیم 

 و تمام این اتفاقا رو فراموش کنیم 

نه بابا میبینم مخت خوب کار میکنه، همونطوری که من میگم میشه  –

 هردومون امروز و فراموش میکنیم ولی من برات چیزی تعریف نمیکنم 

 اون وقت باید بیخیال کارتت بشی  –

باشه اشکالی نداره ارزونی خودت هر چه قدر هم که تقال کنی نمیتونی اونو  –

نشون المان بدی در ضمن منو المان دوستای قدیمی هستیم فکر کردی 

 باورت میکنه کوچولو؟ 

 اما تو داستان منو میدونی  –

 من ازت چیزی پرسیدم ؟ یا اینکه تو برام تعریف کردی ؟  –

چقدر این بشر پر رو بود چرا دروغ بگم دیگه داشتم کم میاوردم که با صدای 

 آرومی گفتم

 نه نمیدونم توی لعنتی از کجا فهمیدی ؟  _
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 با یه پوزخند مسخره گفت

 پس تو هم خودت برو بفهم کسی جلوت و نگرفته _

 زیر لب گفتم

 پسره ی احمق فکر کردی کی هستی ؟  _

ماشاهلل راداراشم خوب کار میکنه من خودم صدای خودم و به زور شنیدم 

 این یارو چطوری شنیده بود موندم

 بنده آراز سلیمانی هستم _

 منم در جوابش گفتم

 ! بهتره بگیم آراد سلیمانی یه دغل باز به تمام معنا_

 ماشینو روشن کرد و گفت

دیگه نشنوم بهم میگی آراد ، من آراز هستم اگه یه بار دیگه بهم بگی آراد _

 خفت میکنم 

 با عصبانیت گفتم

  !وظیفه ی بابات هم نیست، پسره ی احمق_

دیگه ادامه ندادیم،توی سکوت داشت رانندگی می کرد یه لحظه خیره شدم 

بهش، با اخم و جذبه ای رو صورتش داشت جذابیتش چندین برابر شده بود اما 

جذابیتش بخوره تو سرش، از فکر اومدم بیرون و دیدم که اونم داره من و 
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 نگاه میکنه، دستش و جلوی صورتم تکون داد و گفت

 !خیلی جذابم مگه نه؟_

 ایشی گفتم و با حالتی که داشتم تحقیرش میکردم گفتم

 هه تو؟! من و نخندون آراد جان_

 ماشین و نگه داشت، به اطرافم نگاه کردم توی یه پمپ بنزین بودیم

 !پیاده شو_

 نه اینکه کشته مرده ی گاری جنبعالی هستم دلم نمیاد پیاده بشم که _

بعدش در و باز کردم و پیاده شدم و در و محکم کوبیدم بهم اگر یه ذره 

 .دیگه محکم می کوبیدم، میکشست

قصدش این بود که حرص من و در بیاره چون خندید و چیزی نگفت، خوب 

 میدونست هدفم چیه؟

 همونطور که دستش و گذاشته بود روی فرمون گفت

 !جای اینکه انقدر کولی بازی در بیاری، یه نگاه به اطرافت بندازی بد نیس_

سرم و چرخوندم و ماشینم و دیدم، کم مونده بود از خوشحالی بال در بیارم، 

 بدون اینکه ازش خدافظی کنم، حرکت کردم سمت ماشینم که صدام زد

 !خانوم کوچولو قرارمون یادت نره _

 خیلی ریلکس گفتم
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جناب سروان همچینم ازم بعید نیست ،شاید فراموشم بشه آخه من هر از _

 گاهی دچار فراموشی میشم 

بعد اینکه این حرف و زدم دیگه منتظر نموندم و رفتم سمت ماشین، 

 سوارش شدم، خداروشکر سوئیچ روش بود

خدا رو شکر ماشینم سالم بود نمیخواستم اتفاقی براش بیوفته، آخه همین 

چند روز پیش بود که بخاطر کم کردن روی ِالمان ماشین بابا رو به فنا دادم، اما 

 !این ماشین فرق داشت، این یادگاره داداشیم بود

سوئیچ و چرخوندم و ماشین و روشن کردم اما قبل از اینکه حرکت کنم زنگ 

زدم به مهرسا آخه باید خیلی زود تر از اینا میرسیدم تقریبا دو ساعت از 

قرارمون گذشته بود همین که گوشی و برداشتم دیدم نه بار زنگ زده چند تا 

 هم پیام داده توی یکی از پیاماش نوشته بود 

 خره کجایی پس ؟_

ینی خااااااک این دختره آدم نمیشد وای دیگه منصرف شدم برم خونه مهرسا 

این نره غوله اعصابم و ریخت بهم میخواستم شماره مهرسا رو بگیرم که 

 خودش زنگ زد زودی جواب دادم 

 تو باز منو کاشتی خانوم خانوما باید دو ساعت پیش میومدی  _

اوال سالم به روی ماهت ممنون از احوال پرسیه گرمت دوما ببخشید یه _
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 کاری برام پیش اومد نتونستم بیام بزار باشه واسه بعد 

 سالم و زهرمار تو چت شده خیلی مشوک میزنی نکنه خبراییه ؟  _

 چون فعال نمیخواستم از چیزی خبر دار بشه گفتم

 نه بابا خبر کجا بود سانای زنگ زد رفتم پیش اون  _

 طلبکارانه گفت

 که اینطور! من و اینجا میکاری بعد خودت میری سر قرار کلک ؟  _

 میخواستم عینه گرگ زخمی بپرم بهش که پشت خطی اومد زود بهش گفتم

 جوابت بمونه واسه بعد فعال بای  _

 فعال_

وای این باز چی میخواست از جون من ؟ از صبح چند دفعه بهم زنگ زده بود 

ولی به خاطر اون شازده نتونستم جوابشو بدم تماس و برقرار کردم که صدای 

 نکرش تو گوشی پیچید

 الو سالم کوچولو _

 به به سالم آقا گرگه  _

 سالم خانوم کوچولو کجایی _

 به تو چه ؟ _

 یواش بابا یه جفتک ننداز بگو کجایی میخوام بیام پیشت کارت دارم _
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 چه کاری داری اونوقت ؟ _

 میخوام ازت خسارت ماشینم و بگیرم _

 بچه پررو خسارت کجا بود؟! من یه قرون هم بهت نمیدم  _

 .ای خسیس باشه! تو بگو کجایی اصال من بهت خسارت میدم _

تو دلم گفتم آخه احمق من اگه بخوام خسارت نابودیه زندگیم و ازت بگیرم 

 .تو دیگه باید کارتون خواب بشی از بی پولی

 تو بگو کجایی من میام  _

 نهار خوردی ؟ _

 نوچ دارم از گرسنگی میمیرم  _

پس پاشو بیا به آدرسی که بهت میدم از خجالت شکممون دربیایم منم _

 خیلی گرسنمه 

 باشه آدرس و بده آقا گرگه_

 شاید نهار آقا گرگه تو بودی،بره کوچولو_

ا_  آقا گرگه در خواب بیند، بره کوچولو ر

 عجب شاعری_

 آدرس و برام بفرست_

 و بعد قطع کردم، خیلی حال میداد وقتی ضایعش میکردما 
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بعد از چند مین آدرس و فرستاد اما اصال رستوران و نمیشناختم ولی خب 

 .… آدرس کل تهران و حفظ بودم گازشو گرفتم و رفتم

ای خاک بر مالج سرت با اون آدرس دادنت اینجا دیگه کجاست یه ساعته دارم 

رانندگی میکنم هنوز نرسیدم از گشنگی مخم هنگ کرده بذار یه زنگ بزنم به 

 این آقا گرگه

 بعد یه تک بوق جواب داد 

  .…الو کجایی پس خانوم کوچ –

 !ببند دهنتو اینجا کجاست منو کشوندی؟ –

 کجایی بگو بیام دنبالت  –

 الزم نکرده خودم پیدا میکنم  –

 باشه  –

گوشی و قطع کردم تا اون صدای نکرشو نشنوم، چه ریلکس گفت باشه، دِ  

 احمق من دارم طاقچه باال میزارم تو چرا اصرار نمیکنی؟!بی نزاکت

یه ماشین درست از کنارم داشت رد میشد یه بوق زدم و شیشه ماشین و 

کشیدم پایین ماشینیه هم شیشه رو داد پایین اووووووف دو تا پسر هر 

 دوشونم از اون ای وای مامانمینا بودن 

پسری که داشت رانندگی میکرد همزمان با دیدن من یه سوت بلند کشید و با 
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 لحن چندش آوری گفت

 سالم خوشگله کاری داشتی ؟  _

 دل و زدم به دریا حاال یه غلطی کرده بودم باید جمعش میکردم زود گفتم

 بله یه سوال داشتم رستوران دریا کجاست ؟  _

ببین خوشگله، من رستوران دریا رو نمیشناسم ولی یه جای دیگه ای رو _

 میشناسم بیا با هم بریم اونجا 

 بازم زدم به سیم آخر و ماشینو کشیدم کنار که بازم صدای وجدانم در اومد

دختره ی کله خراب واسه چی پیاده میشی آخه ؟!گازشو بگیر برو دیگه اگه  _

 بالیی سرت بیارن چه غلطی میخوای بکنی ؟ 

تو یکی خفه، مثل اینکه باز بهت رو دادم پررو شدی عین این ننه بزرگا _

 نصیحت میکنی 

از ماشین پیاده شدم و قفل فرمون و هم برداشتم اون دوتا هم ماشین و 

 کشیدن کنار و پیاده شدن 

 جیگر و ببین جون بابا، میای دیگه ؟ _

قفل فرمون و بردم باال و به پسره نزدیک شدم که اون یکی با دو اومد 

 سمتم و قفل فرمون و از دستم گرفت 

 چیه عمویی دور برت داشته ؟  –

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

106 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 ببند اون دهنت و کثافط  –

 جوووون دختره عاصی و سرکش من دوس دارم بهنام تو چی ؟  –

اون یکی پسر که حاال فهمیدم اسمش بهنامه خواست یه چیزی بگه که 

صدای جیغ الستیک ماشین حواس هر سه تامون و پرت کرد خداییش دیگه 

داشتم میترسیدم که اولین اشک روی گونم جاری شد برگشتم و با اون چشای 

 اشکیم زل زدم به اون ماشینه که انگار قلبم از خوشحالی فریاد زد 

اااااد کمکم کن، تورو خدا کمکم کن _  آراااااد آر

هر جا می رفتم این پسره همونجا بود، نمیدونم شاید واسم بپا گذاشته بود 

اما االن به جای عصبانیت باید خوشحال باشم، حاال هر طور که شده اومده بود 

 .نجاتم بده دیگه

 آراد از ماشین پیاده شد و در حالی که میگفت

 نترس ساحل، االن نجاتت میدم _

خیز برداشت سمت بهنام یه مشت بهش زد که یارو پخش زمین شد و بعد 

اومد سراغ اون یارویی که دستای من و گرفته بود یه مشتم حواله اون کرد 

که اونم نقش بر زمین شد منم که از ترس به هق هق افتاده بودم افتادم 

زمین که آراد اومد سمتم اون که پشتش به بهنام بود ندید که داره با قفل 

 فرمون میاد سمتش زود داد زدم 
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 آراد آراااد مواظب باش پشت سرتو نگاه کن  –

یه دفعه برگشت و دست اون بهنام کثافط و تو هوا قاپید که قفل فرمون 

 از دستش افتاد 

آخیییییش خدا رو شکر ، ولی میگما یارو یه پا بروسلیه واسه خودش، از حرفه 

 .ای بودنش معلومه

یعنی خاک بر سر من کم مونده بود یارو بمیره من دارم به چی فکر میکنم 

همش تقصیره اون المان بیشعوره از دست اون چه بالهایی که سرم نیومده، 

خدا آخر و عاقبتم و بخیر کنه، هنوز بدن درد داشتم بخاطر اینکه پرتم کرد از 

 تپه پایین، االنم مچم بخاطر فشار دست این پسره داشت میترکید 

همینجوری داشتم تو دلم غر میزدم که وقتی به خودم اومدم اون دوتا نره 

غول رفته بودن و آراد داشت میومد سمتم، همونطوری افتاده بودم رو 

زمین که بهم نزدیک شد و دستش و دراز کرد تا بلند شم یه نگاه به چشماش 

کردم و یه نگاه به دستش که تو هوا مونده بود دستم و گذاشتم توی 

دستش و بلند شدم به چشمای سیاهش نگاه کردم خیلی دوست داشتم 

بودنم که این آدم واقعا کیه و برای چی اینجاست ، اما نگاه سرد اون خیلی سر 

سخت تر از این حرفا بود که بخواد چیزی و لو بده کاش آدم ها میتونستن 

 افکار همدیگه رو بخونن ولی حیف که نمیشه 
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اونم همونطوری محو چشمای من بود شاید اون میتونست ذهن آدم ها رو 

 بخونه آخه چطوری از نقشه های من سر در آورده بود؟

نمیدونم چقدر گذشت که دستشو از دستم کشید بیرون و در کمال پررویی 

 گفت

بسه بابا انقدر که نگام کردی تموم شدم یکمم بزار واسه این دخترای بی  _

 . شوهر بمونم

 بازم داشت حرصمو در میاورد یه قدم رفتم جلو و گفتم

خدا به داد اون دخترا برسه انقدر که همه مثل تو هستن اون بیچاره ها بی _

 !شوهر موندن دیگه

اصال اون قیافه و هیکلش به کنار، به اخمی که دائما روی صورتش نقش بسته 

 .بود این حرفا نمیومد

ببین خوشگله طفره نرو اگه میخوای بهم شماره بدی باید بهت بگم _

 متاسفانه جوابم منفیه 

بلند بلند زدم زیر خنده، باورم نمیشد این آراد باشه، اما من که دقیق 

 نمیشناختمش، اصال شاید شخصیتش همین بود

 اوووووف جمع کن بساطتو عمویی به خدا قرار نیست ازت خواستگاری کنم _

اوالالاااا بعد از این حرفم صورتش مثل لبو از حرص سرخ شد ایول بازم تونستم 
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 روش و کم کنم مرتیکه ی پررو چه خودشم تحویل میگیره 

 خالصه زود حرف و عوض کرد و دوباره رفت تو قالب جدیه خودش 

 تو اینجا چیکار میکردی ؟ در ضمن اونا کی بودن ؟ _

خب من با المان قرار داشتم قرار بود تو یه رستوران همدیگه رو ببینیم ولی _

من چون راه رستوران و بلد نبودم از اون دوتا مرتیکه آدرس پرسیدم که … 

 دیگه ساکت شدم و ادامه ندادم که بازم مثل ببر زخمی داد کشید

 خب بقیش و بگو مگه اللی ؟  _

 با این حرفش طبق معمول آمپر سوزوندم و بدتر از خودش داد کشیدم 

 خب مرتیکه بقیه نداره مگه خودت ندیدی؟ مگه کور بودی هااااان ؟ _

 با این حرفم حمله کرد به طرفم و مچ دستم و محکم فشار داد 

 چی گفتیییی ؟ _

 نه اینطوری نمیشه تو برو یه چک آپ بده مثل اینکه گوشاتم مشکل دارن  _

 .دستم داشت خرد میشد ولی کثافط بازم فشار دستش و بیشتر می کرد

فکر کنم ایندفعه واقعا شکست، دیگه طاقت نیاوردم از درد اشکام شروع 

به باریدن کرد از شدت درد گریه میکردم اونم بدون توجه به حالم داشت 

 حرف خودش و میزد 

ببین کوچولو من آدم نرمالی نیستم بهت توصیه میکنم که به پر و پای من  _
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 نپیچی فهمیدی ؟ 

دیگه تحملم داشت تموم میشد هر چی میخواستم بهش بگم دستم و ول 

کن صدام در نمیومد داشتم با چشمام بهش التماس میکردم که دستمو 

 ول کنه ولی اون نفهم تر از این حرفا بود که بخواد بفهمه

داداشی کجایی که ببینی آبجی کوچولوت داره میمیره ، کجایی که ببینی یه 

 نامرد داره خواهرت و له میکنه کجایی ؟ 

 … یه دفعه همه چی تار شد و دیگه چیزی نفهمیدم

با احساس سوزش روی دستم آروم الی چشامو باز کردم یه خانم سفید پوش 

 .داشت به دستم سرم وصل میکرد

پس تو بیمارستان بودم اما برای چی ؟ مگه چه اتفاقی افتاده بود که من 

اومده بودم اینجا ؟ تا اونجایی یادم میاد که داشتم میرفتم سر قرار که از 

اون دوتا پسر آدرس پرسیدم و آهان بعدشم آراد اومد و … یادم اومد داشت 

 !مچ دستمو له میکرد کثافط

 پرستار بعد از عوض کردن سرم خواست بره بیرون که با صدای آرومی پرسیدم 

 ببخشید خانم کی منو آورده اینجا ؟  _

پرستاره که انگار یه چیزی هم بدهکار بود گفت _خب معلومه دیگه شوهرت 

 ! وا این داشت چی میگفت ؟ شوهر کجا بود ؟ 
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  ..…اما خانم محترم من که شوهر ندا –

در باز شد و آراد اومد تو ، پرستار با اخم برگشت و وقتی آراد و دید اخمش 

عمیق تر شد و گفت _ببخشید آقا کی بهتون اجازه داده که بیاین تو ؟ 

بیمارستان و گذاشتین رو سرتون که هیچ، حاال هم دارین بدون اجازه وارد اتاق 

 بیمار میشین مگه اینجا طویله ست ؟ 

آراد با آرامش در اتاق و بست و اومد جلو و سینه به سینه پرستاره وایساد و 

 گفت 

 ببخشید نمیدونستم برای دیدن همسرم باید از کسی اجازه بگیرم  _

وای اینا همشون زده به سرشون مخصوصا این نره غول چه همسرم 

 همسرم میکنه ؟ 

 چشام داشت از حدقه میزد بیرون که پرستاره با حرص رفت بیرون و درو بست

. 

 با صدای آراد به خودم اومدم 

 چیه؟ مثل اینکه خیلی خوشت اومده مگه نه ؟ _

بازم قاطی کردم پسره پررو زده مچم و داغون کرده اومده تو بیمارستان به 

 مردم الکی گفته شوهرمه حاال دو قورت و نیمشم باقیه 

ببند دهنتو تو این دنیا یه دونه مرد تو بمونی بازم برنمیگردم نگات کنم این _
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 اراجیف چیه تحویل مردم دادی هان ؟ 

تو از هوش رفتی منم آوردمت بیمارستان بعد پرستاره ازم پرسید زنته ؟ _

  !منم دست پاچه شدم و گفتم آره زنمه همین

 ولی مثل اینکه تو هم خیلی بدت نیومده هاااا _

 برو بابا _

 کی مرخصم میکنن ؟ _

از ترس فشارت افتاده و مچتم یکم آسیب دیده با دکترت حرف زدم یه _

ساعت دیگه مرخصت میکنن، توام ادای دخترِ  شجاع و در میاری اما 

  .خودمونیم خیلی ترسویی

من با همین دختر بودنم، خیلی شجاع تر از تویی ام که نقاب دوست زدی به _

صورتت و دادی خنجر فرو میکنی پشت رفیقت در ضمن دستمم شاهکار 

 جنابعالیه دیگه 

نه اینکه تو خودت خیلی پاکی! من خنجر به دست باشم که تو ساتور به _

دست وایسادی، در مورد دستتم باید بگم که بهتره از االن یاد بگیری زیادی به 

 پر و پای من نپیچی، چون وقتی رد میدم حالیم نیس دارم چیکار میکنم

تو کال مخت ردیه دیگه، هیج مشکلی نداره آراد خان، این شد دوبار و این و _

 .بدون چیزی که عوض داره گله نداره

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

113 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 جون تو فقط تالفی کن، تالفیاتم دوس دارم خانومم_

 این و گفت و چشمکی برام زد 

 چشم غره ی وحشتناکی رفتم و گفتم

 ِالمان چیشد؟_

 .هیچی چند بار زنگ زد منم جواب ندادم تا نفهمه کنار منی _

 برای اینکه نگران نشه بهش پیام دادم که برات کاری پیش اومده نمیتونی بری 

 با شیطنت گفتم 

 ولی خودمونیم دروغ گوییت حرف نداره اصال تو دروغ گفتن، رو دست نداری  _

 با عصبانیت گفت

 ولی هر چیم باشم به پای تو یکی نمیرسم _

 اختیار دارید آراد خان دست پروردتونیم ، شما نامبر وان تشریف دارید  –

اوال که من آراد نیستم آرازم دوما بس کن دیگه من میرم کارای ترخیصتو  –

 انجام بدم 

 باشه برو شوهر عزیزم  –

 دیدی گفتم همچینم بی میل نیستی ؟  –

 نه بابا  –

 زنش دادیم رفت بابا  –
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 پس مبارکه خوشبخت بشه ایشاهلل  –

 زبونشم یه متره خدارو شکر کم نیاریا یه وقت  –

خیالت تخت حاال گمشو بیرون زدی دستمو داغون کردی میخوام استراحت  –

 کنم 

همونطوری که تو درگاه وایساده بود و داشت ادای منو در میاورد : همچین 

میگه “میخوام استراحت کنم ” انگار بهش ترکش خورده والال بعد این حرف 

  … دیگه منتظر نموند و رفت بیرون

بعد نیم ساعت اومد تو حوصلم واقعا سر رفته بود از اینکه میخواستم سر 

به سرش بذارم خوشحال بودم که اون پرستارعصبیه هم پشت سرش وارد 

 شد و نقشه های منو نقش بر آب کرد 

آراد اومد و روی صندلیه تک نفره ی کنار تخت من نشست و یه چشمک بامزه 

تحویلم داد اون پرستاره هم بعد از یه چشم غره ی کوچولو اومد تا سرم و از 

دستم دربیاره پرستاره داشت کارشو انجام میداد که آراد با شیطنت بهم نگاه 

 کرد و گفت

 عشقم بهتر شدی ؟  _

با این حرفش منم شروع کردم به قهقهه زدن که پرستار سرم و درآورد و با 

 حرص گفت
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خانم اینجا بیمارستانه لطفا رعایت کنید مثل اینکه شما هم مثل  _

  . شوهرتون قوانین و نمیدونید

وااا این چرا اینجوری میکرد ؟ مثل سگ داشت پاچه میگرفت تا همین االنش 

 .مراعات همین بیمارستان و کرده بودم که بهش چیزی نگفته بودم

 در حالیکه داشتم تو جام نیم خیز میشدم گفتم 

 .خانم لطفا شماره بدید براتون کارت به کارت کنم_

 پرستار که نفهمید چی گفتم با چشمای گرد گفت

 !چی رو میخواید کارت به کارت کنید خانم؟_

خب ارث پدر گرامیتون و، هی من هیچی نمیگم تو پررو تر میشی چته تو  _

هان ؟ چرا مثل سگ داری پاچه میگیری مگه ارث بابات و خوردم ؟ از موقعی 

که اینجاییم یا داری به من زخم زبون میزنی یا هم به شوهرم اصال تو به چه 

حقی داری اینطوری رفتار میکنی ؟ رئیست کجاست من میخوام بدونم این 

 پرسنل سگ اخالق و از کجا گیر میاره ؟

همینجوری داشتم یه ریز میگفتم که آراد اومد زیر بازوم و گرفت کمک کرد 

 تا بلند بشم 

 !عشقم ولش کن بیا ما بریم _

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

116 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 اینو کجای دلم بذارم؟! همش داره عشقم عشقم میکنه 

 وجدان : چیه خب حاال پسره یه تیکه ماهه خیلی هم دلت بخواد 

 باز تو شروع کردی ؟ ببند اون دهنتو  –

 خودت ببند دهنتو آخه تو عقل نداری که  –

عه اوکی تو داری بسه! عقل تو با عقل من فرقی نداره که، یادت رفته که  –

 !ما دوتامون یه نفریم؟

  !حاال انقدر عاشقانش نکن، دو روح در یک بدن و این حرفا_

باالخره از مکالمه با صدای درون دست کشیدم، آراد که کارای ترخیصم و انجام 

داده بود، دستمو گرفت و از بیمارستان زدیم بیرون، به ماشینش که رسیدیم 

بی هیچ حرفی یا کمکی خودش رفت نشست پشت فرمون، دست به سینه 

خیره داشتم به بی نزاکتی و نفهمیش نگاه میکردم، خودش مچمو از کار 

 !انداخته بود حاال من چطور در ماشین و باز می کردم؟

 شیشه ماشین و کشید پایین و از همونجا گفت

مادمازل، منتظر دعوت نامه ای؟! دِ  سوار شو دیگه، با این مسخره بازیات _

 !منو از کار و زندگی انداختی االن هم باید نازت و بکشم؟

چقدر یه آدم میتونست پررو و نفهم باشه؟! بدون اینکه حتی کلمه ای حرف 

بزنم با چشمم به مچم که باند پیچی شده بود اشاره کردم، کال با اینکه زیاد 
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حرف میزدم اما اعتقاد داشتم آدم نباید زیادی حرف بزنه باید عمال ثابت کنه، 

همینکه چشمش به مچم افتاد با حالتی شرمنده از ماشین پیاده شد، نه! مثل 

اینکه اونقدرا هم نفهم نیست،ظاهرا حواسش نبوده، اومد سمتم و نگاهی 

به چشمام انداخت و در و برام باز کرد، چشم غره ای بهش رفتم و سوار 

 !شدم

پس ماشین خودم کجاست؟!ببین آقا پلیسه، اگر بالیی سر اون ماشین بیاد،  _

 !.روزگارت و بر باد بدون

یکی دو ساعت دیگه میارمش دم خونتون، بعدشم تو کی باشی که روزگار  _

 !منو سیاه کنی فسقلی؟

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

 !همیشه ضربه ی سخت رو از جایی که اصال انتظارش رو نداری میخوری _

 هیچی نگفت که ادامه دادم

بزار برات یه مثال بزنم، تو و ِالمان دوست بچگی همید، حاال نمیدونم تو چه  _

مارمولکی هستی که حتی دوست بچگیات از پلیس بودنت خبر نداره! خالصه 

داشتم می گفتم، اون به هیچ وجه انتظار ضربه خوردن از تو رو نداره، اما من 

 !مطئمنم که به همین نزدیکیا ضربه سختی ازت خواهد خورد

 سرش و خاروند و گفت
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 خب حاال، واسه من فلسفه نباف! اما خوشم اومد مخت خوب کار میکنه _

خیلی بی حال بودم و حوصله چرندیاتش و نداشتم، بخاطر همین دیگه ادامه 

 .ندادم

 !همینجوری داشت رانندگی میکرد، کجا داشتیم میرفتیم اصال؟

 !میشه بگی کجا داریم میریم؟ _

 میبرمت خونتون _

 !و حس نمیکنی که در این قسمت باید آدرس خونمون و ازم بپرسی؟ _

 زیر چشمی نگاهم کرد که مثال من بلدم

 نیازی نیست بپرسم_

این از همه چیز زندگی من خبر داشت که، به جای اینکه این حرف و به زبون 

بیارم و باعث بشم مغرور تر بشه، اصال به روی خودم نیاوردم و با پوزخندی 

 گفتم

 لعنتِی  همه چی بلد _

 بقیه راه در سکوت کامل طی شد و جلوی در خونه نگه داشت و گفت 

 !ماشینتو میارم دم در، گوش به زنگ باش از انتظار متنفرم_

 !خب منم از تو متنفرم ولی چاره ای نیست که_

 !اینو گفتم و پیاده شدم، ناگفته نماند که در و محمکم کوبیدم بهم
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همین که رسیدم خونه رفتم تو اتاقم ساعت شیش بعد از ظهر بود هر چی 

 .سعی کردم بخوابم نتونستم

داشتم رو تخت از درد به خودم میپیچیدم و این دنده به اون دنده میشدم که 

گوشیم زنگ خورد آراد بود البد ماشینو آورده میگه بیا سوئیچ و ببر جواب 

 دادم

 ها چیه ؟ چی میگی ؟  _

 بیا منو بزن چته ؟ _

 به تو چه ؟ _

 واقعا که مثل بچه های کوچولو میمونی _

 کارت و بگو حال ندارم _

 دم درم بیا سوئیچ و ببر _

 باشه االن میام _

گوشیو قطع کردم و یه پالتو پوشیدم و یه کالهم گذاشتم رو سرم و رفتم 

پایین، در حیاط و کال باز کردم و دست به سینه منتظر ایستادم که یعنی بیار 

 پارکش کن داخل تو ماشین نشسته بود و هاج و واج داشت نگاهم میکرد

بیا تو دیگه، برا چی عین منگوال زل زدی بهم؟!میخوای یه بار با رسم شکل  _

 توضیح بدم برات که بیا تو یعنی چی؟
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 آقا از اونجایی که خیلی پررو تشریف دارن ماشینو پارک کرد و بعد پیاده شد 

 بیا اینم ماشین نازنینت _

 علیک سالم خوبم مرسی _

 ول کن حاال این چرندیاتو _

 ببخشید آراد خان خیلی معذرت میخوام که وقت گرانبهاتون و گرفتم _

 با عصبانیت دستمو گرفت و پیچوند، تشر زد

 دختره ی چیز نفهم صد دفعه گفتم بهم نگو آراد  _

 منم با یه لحن بدتر از خودش داد زدم

 هه برو کنار بزار باد بیاد عمو _

 با یه لحن متفکرانه ای ابروشو انداخت باال و گفت

 اون وقت اگه نرم چی میشه ؟_

 با یه پوزخند که همراه با تعجب بود گفتم 

 وای یعنی واقعا انقدر خنگی ؟ خب باد نمیاد دیگه _

اینو که گفتم عصبانی شد و فشار دستشو بیشتر کرد و منو چسبوند به در 

ماشین همین که دهنش و باز کرد تا عربده بکشه یه دفعه کلید از پشت تو 

در ورودی چرخید وقتی صدا رو شنیدم هول کردم اونم بد تر از من، زود 

 دستمو ول کرد با استرس گفتم 
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 وای بابام اومد بدو برو یه جایی قایم شو اون نباید تو رو ببینه _

 کجا قایم شم اینجا که جایی نیست  –

 در ورودی بازه برو طبقه باال از سمت چپ در آخرین اتاقو باز کن برو اونجا  –

  … باشه ولی –

 دِ  بجنب دیگه مگه نمیشنوی ؟  –

باالخره آقا تشریف برد، دستی به سر و وضعم کشیدم رفتم استقبال ددی 

 جون 

 سالم بابایی خوبی ؟ _

سالم دخترکم من که خوبم، باید حال تورو پرسید اتفاقی افتاده؟! چرا _

 اومدی دم در؟! تا جایی که یادم میاد تو از این کارا نمیکردی 

خب راستش بابایی دلم واست تنگ شده بود گفتم بزار برم استقبال عشقم _

 مگه اشکالی داره ؟ 

نه عزیزم! خب دیگه هوا سرده تو برو تو بذار ماشینو پارک کنم منم میام _

 پس که دلت برای من تنگ شده ؟

لبخندی به روش پاشیدم که شک نکنه ولی خودمونیم بیچاره بابا جونم خبر 

 .نداره دخترش داره چه غلطی میکنه

داشتم از پله ها میرفتم باال که صدای در اومد البد بابا بود دیگه، برگشتم روی 
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 یکی از این پله ها وایسادم که بابا با لحن مشکوکی ابروشو داد باال گفت 

 دخترم مگه دلت واسم تنگ نشده بود داری کجا میری؟  _

 خب بابایی من برم یه دوش بگیرم بیام _

 باشه زود برو بیا منم قهوه درست میکنم پدر و دختر با هم درد و دل کنیم _

 چشم بابایی زودی برمیگردم _

 چرخیدم و تندی رفتم تو اتاقم پس این یارو کجاست ؟ 

 با صدای خیلی آرومی صداش کردم

 آراد،آراااد،بیا بیرون دیگه بابام پایینه _

ولی بازم ازش خبری نشد ، البد رفته تو سرویس قایم شده رفتم اونجارو هم 

گشتم اما نبود اومدم سمت تختم یه دفعه صدای زنگ گوشی اومد خب 

گوشیه من که تو دستمه فهمیدم این یارو داره قایم باشک بازی میکنه صدا 

 !از زیر تختم میومد خم شدم دیدم بله آقا چپیده زیر تخت

یه لبخند گله گشاد بهم تحویل داد با حرص داشتم نگاش میکردم که یه 

دفعه در اتاقم باز شد که بدجوری هول کردم ای خداا این بابای ما هم عجب 

 آدمیه ها، انگار حس کرده چخبره که همش میره و میاد 

 ساحل مگه قرار نبود بری دوش بگیری زیر تخت چیکار میکنی ؟ _
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استرس اومده بود سراغ تک تک سلول های بدنم، حاال من چیکار کنم؟ اگر بابا 

 آراد و میدید چی میخواستم بهش بگم؟! آبرو و حیثیتم بر باد می رفت

حاال خر بیار باقالی بار کن همون طوری که چپیده بودم زیر تخت و داشتم فکر 

 میکردم چی بگم یه دفعه این نکبت عطسه کرد

بابا داشت میومد نزدیکتر و با هر قدمی که برمیداشت قلبم تند تند خودش 

 و به سینم میکوبید 

 دخترکم تو مریض شدی ؟  _

 منم با هول از زیر تخت اومدم بیرون و گفتم

راستش یکم حالم خوب نیست در ضمن گیره سرم افتاده بود داشتم دنبال  _

 اون میگشتم 

 با نگرانی گفت

 میخوای بریم دکتر ؟ _

 لبخندی زدم و گفتم

نه بابایی نیازی نیست حالم خیلی هم بد نیست یه دوش بگیرم و بخوابم _

 بهتر میشم 

 باشه دخترم بعد اینکه دوش گرفتی بیا پایین تا برات یه دمنوش درست کنم _

  !چشم بابا_
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 !و بعد رفت بیرون خداروشکر بخیر گذشت

دستم و گذاشتم روی قلبم و نفسی از سر آسودگی کشیدم که یه دفعه 

یکی مچ پامو گرفت و کشید و این شد که با مخ خوردم زمین اون یارو هم 

تن َلشش و از زیر تخت کشید بیرون د در همون حین داشت ریز ریز بهم 

میخندید با اینکه مچ پام درد گرفته بود ولی مغرور تر از این حرفا بودم که 

 !بخوام گریه و زاری کنم اونم جلوی این یابو

خیلی ریلکس پاشدم و پوزخند تحویلش دادم خب کاری نداره که وقت زیاده 

 باالخره تالفی میکنم 

 بابام پایینه نمیتونی از در بری بیرون _

 میگی حاال چی کار کنیم ؟ _

 !اونش دیگه مشکل خودته _

 ینی چی مشکل خودته مثل اینکه یادت رفته ماشین جنابعالی رو آوردم _

یادمه خیلی خوب هم یادمه، مثل اینکه جنابعالی بودی که منو راهی _

 بیمارستان کردی وظیفت بود بیاریش نکنه جایزه هم میخوای ؟ 

 جایزه!؟ حاال که فکر میکنم همچینم فکر بدی نیستا_

واقعا که رو تو برم ….نه دلم واست سوخت باشه خاله جون فردا واست یه _

 عالمه اوجوالت ) شکالت ( میگیرم 
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 دهنتو میبندی یا واست ببندمش ؟ _

 من مشکلی ندارم بیا ببینم چطوری میخوای ببندیش ؟ _

 همین که خواست حمله کنه سمتم صدای بابا اومد 

 ساحل دخترم نمیای ؟ _

 ای بابا اینم امشب چه گیر سه پیچی داده ها

 االن میام بابایی _

آراز، خب با اینکه میدونم اسمش این نیست ولی خب تصمیم گرفتم اینجوری 

صداش کنم که یه وقت جلو المان سوتی ندم خالصه داشت میرفت سمت 

 تراس اتاقم 

 میخوای چیکار کنی ؟ _

 میخوام از این جا بپرم پایین _

 نه بابا مگه تو تارزانی ؟ _

 نوچ _

 آها یافتم تو رابین هودی _

 نوچ نوچ نوچ _

 پس خودت بگو  –

 من زورو هستم از آشناییت خوشبختم _
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 عه سالم زورو منم تینکر بلم راستی اسبت کو ؟ _

 پارکش کردم جلو در _

عین این دختر بچه های تخص، چشمامو گرد کردم و دستامو با ذوق کوبیدم 

 بهم

 واقعا؟ خیلی دوست دارم باهاش آشنا شم _

حاال یه روزی باهاش آشنات میکنم شاید اگه ازت خوشش بیاد سواری هم _

 بده 

 عه اینکه خیلی خوبه اگه این لطف و در حقم کنی خیلی ممنونت میشم _

 تو کم نمیاری نه ؟ _

 نوچ _

 خیلی پررویی  _

 استادمی _

 استاد نیستم، پلیسم_

 تو دروغ گفتن که استادی!پلیِس  خالفکار_

 خب دیگه بس کن بگو ببینم چطوری من از اینجا برم بیرون ؟ _

خب مگه تو زورو نیستی بپر پایین دیگه ولی گفته باشما ارتفاع خیلی زیاده _

 اگه بخوای بپری بمیری من یکی دیه نمیدم 
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 پس باید یه فکر دیگه بکنم _

تو همینجا باش من میرم پایین یه طوری بابا رو میکشونم توی باغ تو هم  _

 از در جلویی فرار کن 

 باشه فکر خوبیه  _

 فقط آقا پلیسه گفته باشم من تا سر از راز تو در نیارم پاپس نمیکشما_

 به همین خیال باش،آرزو بر جوانان عیب نیست _

 حاال دیگه دیگه خواهیم دید فعال گر بار گران بودیم که رفتیم آقا پلیسه _

 بعد دستمو گذاشتم کنار پیشونیمو یه سالم نظامی بهش دادم

از اتاق خارج شدم و راه پله ها رو در پیش گرفتم، آروم آروم از پله ها اومدم 

 .پایین

بابا روی مبل تک نفره مخصوص خودش نشسته بود و داشت کتاب میخوند، 

دمنوش های بابا حرف نداشتن، بازم بوش توی کل خونه پیچیده بود، روی 

عسلی یه قوری کوچیک با دوتا فنجان بود، هنوز بابا متوجه حضورم نشده 

 بود که برای اعالم حضور از روی آخرین پله با صدای بلندی گفتم

 اوالال، بازم که پدر جان با این دمنوش های معرکه ش ترکونده_

و بعد نفس عمیقی کشیدم و عطر خوشی که سر تا سر خونه پیچیده بود رو 

 .به سمت ریه هام هدایت کردم
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بابا وقتی صدام رو شنید سرش و بلند کرد و لبخندی بهم زد، کتابش و بست 

 و عینک مطالعه ش رو از روی چشماش برداشت و گفت

 .مگه میشه من برای دخترک یکی یه دونم دمنوش درست نکنم_

درحالیکه داشتم روی مبل کنارِی  بابا مینشستم، یه بوس دلبرانه براش 

 فرستادم که با خنده گفت

 !از دست تو، شیطون بابا_

و بعد قوری رو برداشت و تمام محتویاتش رو خالی کرد توی دو تا فنجان و 

یکیش رو گرفت سمتم و منم با خوش رویی فنجان و از دستش گرفتم و مزه 

مزه کردم، لب باز کردم که از بابا تشکر کنم اما صدای شکستن چیزی اون باال 

مهر سکوت رو به لبام زد، نگران از جام پریدم، آراز و به کل فراموش کرده 

 بودم، خدا میدونه چه دسته گلی به آب داده اون باال

 بابا در حالیکه میخواست از جاش بلند بشه گفت

 !اون صدا دیگه چی بود؟_

 مانعش شدم و گفتم

درِ  بالکن اتاقم باز بود فکر کنم باد زده باشه، شما زحمت نکشید من میرم _

 .یه نگاه میندازم و زودی برمیگردم
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دیگه حرفی نزد و به تکون دادن سرش کفایت کرد، پا تند کردم و پله ها رو 

دو تا یکی رفتم باال،در اتاق و باز کردم و رفتم تو، از بوی عمیق و تند ادکلنی 

که توی فضای اتاق پخش شده بود کم مونده بود خفه بشم، وقتی به رو به 

روم نگاه کردم دیدم،شیشه ادکلنی که از همه بیشتر دوسش داشتم 

شکسته بود و آراز حق به جانب و با قیافه ای عصبی ایستاده بود وسط اتاق، 

 .باورم نمیشد که این شیشه رو شکونده باشه

 !سلیقه ت خوبه ها، نینا ریچی دوس دارم _

 !کار خودته مگه نه؟_

خفه شو دختره ی خیره سر، من کار و زندگی دارم، عالف تو نیستم که سه _

ساعته منو اینجا معطل کردی و رفتی نشستی با ددی جونت خوش و بش 

 !میکنی؟

 !اونوقت چرا شیشه عطرم و زدی شکوندی؟_

 !خب فسقلی، باید یه جوری میکشوندمت باال دیگه_

 تو غلط کردی، زدی عطری که از همه بیشتر دوسش داشتم و شکوندی_

 لبخند خبیثانه ای زد و اومد نزدیکتر، لپم رو کشید و گفت

آخی، االن اشکش در میادا،خودتو لوس نکن حاال انگار چیشده، یا یه کاری کن _

که من از اینجا برم بیرون یا هم همین االن از همین اتاق میرم بیرون، با پدرت 
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 سالم و احوالپرسی میکنم میگم دخترت وقتی نیستی پسر میاره خونه

خیلی تو مخی بود، زده عطرم و شکونده مچم و داغون کرده حاال تازه واسه 

من ادای شاخارو درمیاره، پوزخندی زدم و با انگشت اشارم به سمت در اشاره 

 کردم و گفتم

 .در اونجاست، برو هر غلطی دلت میخواد بکن_

اول یه نگاه به من انداخت و بعد یه نگاه به در، من ایستاده بودم رو به روش 

و اونم مقابلم، دقیقا وایساده بودیم بین خرده شیشه ها، زمین بخاطر 

مایعی که داخل شیشه بود تا حدودی خیس شده بود، دوباره برگشت بهم 

نگاهی انداخت و خیز برداشت سمت در، این از منم کله خرابتر بود که، داشتم 

فکر میکردم که حاال چه خاکی تو سرم بریزم، لیز خوردن پاش همانا و افتادن 

 !تن قوی و مردونش روم همانا

چقدر سنگین بود این بشر!داشتم زیرش له میشدم، نگاهی عصبی به 

چشماش انداختم که یعنی از روم بلند شه، اما اون انگار تو این دنیا نبود، خیره 

شده بود به چشمام و فقط داشت نگام میکرد، منم در حال تقال برای پس 

 زدنش بودم، با دست آزادم یه دونه آروم زدم رو صورتش و گفتم

 !هی یابو مگه با تو نیستم؟!بلند شو از روم دارم خفه میشم_

با ضربه ای که به صورتش زدم انگار به خودش اومد اما نگاهش شیطون تر 
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 شد، لبخند خبیثانه ای زد و گفت

 !بگو غلط کردم تا ببینم چی میشه_

چشام از شدت تعجب گرد شده بود، زل زدم توی اون چشمای نافذ و 

 سیاهش و گفتم

 عمرااا، اشکال نداره بلند نشو من جام خوبه_

 خندید و گفت

 عه پس که جات خوبه!!باشه خوشگلم_

 تازه فهمیدم چه گافی داده بودم، از شدت خجالت سرخ شده بودم که گفت

اگر نمیخوای بگی غلط کردم، من داد بزنم بابات بیاد تو اتاق ما رو توی این _

 وضع ببینه 

 بعدش دهنش و باز کرد تا داد بزنه که دستم و گذاشتم روی دهنش و گفتم 

 هیس، ساکت شو لطفا_

 …هیچی نگفت، برای چند ثانیه خیره موندیم توی چشمای هم

بلند شو دیگه، مثل اینکه خیلی بهت خوش گذشته ها، میخوای یه بار دیگه _

 .این صحنه رو برات تکرار کنم؟!برای من که مشکلی ندارهslow motion با

 !با حرفی که زد به خودم اومدم،این ِکی از روم بلند شد؟
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 !صدای درون: دقیقا همون موقعی که تو داشتی تو چشمای یارو شنا میکردی

 نمیدونم، چشماش آدم و جذب میکنه_

 خندید و گفت

 عه پس _

 از جام بلند شدم و سر و وضعم و مرتب کردم، گفتم

 !همینجا باش االن همه چی رو اوکی میکنم_

 .و بعد از اتاق رفتم بیرون

 بابا با دیدنم روی پله ها گفت

 !پس کجا موندی تو دختر؟_

هیچی بابایی، باد زده شیشه عطرم افتاده شکسته، هوا خیلی خوب بود، _

 !چند لحظه نشستم توی تراس

 !دختره شیطون و حواس پرت منی دیگه، مامانتم جوونیاش عین خودت بود_

با حرفش غم آشنایی توی چشمام نشست اما به روی خودم نیاوردم، برای 

تغییر دادن جو   سنگینی که با اومدن اسم مامان مهمون خونمون شد 

 دستامو محکم کوبیدم بهم و گفتم

بابایی، هوا خیلی خوبه، بریم توی باغ؟!عین قدیما من سوار تاب بشم و _

 .شما هولم بدید
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شانس آوردم که سریع قبول کرد، دستش و گرفتم و برای اینکه آراز بشنوه 

 تقریبا با داد گفتم

 خب پس بیا بریم بابایی_

بابام که متوجه رفتار های غیر عادیم شده بود با چشمای گرد شده از تعجب 

 گفت

 !ساحل؟!خوبی بابا؟! چرا داد میزنی؟_

 تک خنده ای کردم و گفتم

 ببخش بابا جون حواسم نبود_

و بعد دستشو گرفتم و با همدیگه رفتیم توی باغ با صفای خونمون که کنار 

رز های آبی که به خواست من ۱۰سال پیش کاشته بودیم یه تاب خیلی خوشگل 

 بود، رفتم نشستم روی تاب و گفتم

 !خب دیگه بابا جون طوری هولم بده که برسم به آسمونا_

بابا خندید و شروع کرد به هول دادنم، نمیدونم چقدر گذشته بود که دیگه 

احساس خستگی کردم، بابا هم همینطور،اما خب دروغ چرا؟! خیلی خوش 

گذشت، دیگه فکر کنم تا االن رفته باشه، با خیالی راحت بابا رو بوسیدم و 

 گفتم

بابایی، معلومه توام خسته شدی، مرسی که کنارمی، من میرم بخوابم، _
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 شب بخیر

 .…بعد از شنیدن “شب بخیر” از بابا رفتم باال

همه جای اتاق و زیر و رو کردم و متوجه شدم که رفته، پس حدسم درست 

 !بود

پسره ی آشغال عطرم و شکوند، اما قسم میخورم که همه کاراشو تالفی 

کنم، درِ  تراس و باز گذاشتم تا بلکه این بو از اتاق بره، پریدم رو تخت و دراز 

کشیدم و به اتفاقات امروز فکر کردم، امروز چقدر بال سرم اومده بود؟! تنها 

چیزی که برام جالب بود این بود که با تمام این اتفاقات امروز حس خیلی 

 …خوبی داشتم، حسی که در طول این ۵سال ازش محروم مونده بودم

****** 

با صدای زنگ گوشیم از خواب پریدم، َاه لعنت بهت مهرسا، مگه من 

 !مجبورم که هر صبح با تلفنای گاه و بی گاهت بیدار بشم؟

گوشی رو از روی عسلی کناز تخت برداشتم و چشم بسته ریجکتش کردم، اما 

دست بردار نبود، دوباره زنگ خورد، ایندفعه دیگه کفری شده بودم دکمه 

 اتصال و زدم

ها؟!چیه؟!من مجبورم هر صبح با صدای تو از خواب بیدار بشم؟!بابا ولم کن _

 دیگه 
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از پشت خط صدای خنده یه مرد میومد، تازه فهمیدم که مهرسا نیست، 

انگار که برق گرفته باشتم، از جام پریدم و گوشی به دست صاف نشستم، 

 !گوشی رو از گوشم برداشتم و یه نگاه به صفحه انداختم، اینکه ِالمان بود

 !بگو ببینم این کیه که هر صبح مجبوری با صداش از خواب بیدار بشی؟_

 به تو ربطی نداره، کاری داشتی؟_

 خندید و گفت

 !همیشه از خواب بیدار شدنی انقدر سگ میشی یا فقط مخصوص منه؟_

 !خب گرگا الیق یه همچین رفتارین دیگه_

دیروز چرا نیومدی؟ حتی زحمت نکشیدی یه زنگ بزنی خبر بدی، از آراز شنیدم _

 !که مشکل برات پیش اومده، قرار و با من میزاری و خبرت و باید از آراز بگیرم؟

من مجبور نیستم چیزی رو برات توضیح بدم، اون لحظه دلم خواست _

 !اونجوری رفتار کنم، منم اونجوری رفتار کردم، همین

 .بعد گوشیو قطع کردم و سرم و گذاشتم رو بالشت و گرفتم خوابیدم

با صدای داد و بیداد از خواب پریدم، مهرسا اومده بود و یه ریز داشت سرم 

داد میزد، منگ شده بودم، اصال نمیفهمیدم چیه میگه و متوجه دلیل 

رفتارش نمیشدم که یهو سردی آب رعشه به تنم انداخت، پارچ آب و خالی 

 .کرده بود رو سرم
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 شوکه شده بودم که یهو به خودم اومدم و دیدم دارم داد میزنم

 !احمق داری چیکار میکنی؟! چه مرگته تو؟_

من چه مرگمه؟ تو باید بگی چه مرگته؟! من ۵سال از عمرم و گذاشتم و _

کلی نقشه ریختم، کمر بستم به نابودی اون کثافطی که سام و ازم گرفت، 

 !اونوقت تو داری با بچه بازیات همه چیو خراب میکنی؟

چیکار کردی؟! کمر بستی به نابودی المان؟!تنهایی؟! دِ  احمق کل اون ۵سالی _

که االن داری ازش میگی و منم کنارت بودم، منم هر شب با فکر انتقام سرم 

و گذاشتم رو بالشت، صبحا از خواب به امید انتقام پا شدم، حاال داری از انتقام 

 !با من حرف میزنی؟

میفهمم چی داری میگی، اما بچه بازی رو بزار کنار، االن وقتش نیست که _

بخوای از خودت دورش کنی، تو باید اون و جذب خودت کنی، اما تموم شد، 

 !ساحل گند زدی به همه چی

انگار دنیا داشت دور سرم میچرخید دستمو گذاشتم روی لبه تخت تا نخورم 

 زمین و با صدای نحیفی گفتم

 !چی چی تموم شد؟! عین آدم تعریف کن ببینم_

 مهرسا که حالش از منم زارتر بود نشست رو تخت و گفت

کیارش زنگ زد و گفت که ساحل به قدری المان و عصبی کرده که میگه _
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ببینمش میکشم ساحل و ،بهش بگو به چشمم دیده نشه وگرنه کارش 

 !تمومه

نگاهی به مهرسا انداختم، حق با اون بود من داشتم همه چیو نابود 

میکردم،نشستم کنارش و بغلش کردم، داشت گریه میکرد و من طاقت 

گریه هاش و نداشتم به خصوص وقتی میدونستم داداشم حاضر نبود یه 

قطره اشک از چشماش بریزه، از خودم جداش کردم و با دستم اشکاشو پاک 

 کردم، خیره شدم تو اون جنگل بارونی چشماش و گفتم

بسه دیگه گریه نکن!هنوز هیچی تموم نشده تا وقتی که ما این بازی رو _

 !تموم نکنیم هیچی تموم نمیشه، من حلش میکنم، قول میدم

مهرسا همیشه به حرف های من ایمان داشت و میدونست که وقتی 

میگفتم انجامش میدم، یعنی حتما اون کار انجام میشه، آروم شد و اشکاشو 

 پاک کرد و گفت

 من بهت ایمان دارم، ببخشید که عصبی شدم و سرت داد زدم _

 .…و ایندفعه این مهرسا بود که منو کشید توی آغوشش

داشتم مثل بید میلرزیدم، دختره ی روانی آب یخ و خالی کرده بود روم، نیم 

ساعتی میشد که مهرسا رفته بود، منم همونجوری توی فکر روی تخت با 

همون لباسای خیس و موهای خیس نشسته بودم، با لرزی که اومد سراغم 
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پاشدم تا لباسامو عوض کنم، تنها چیزی که االن بهش احتیاج داشتم یه 

دوش آب گرم بود، لباسامو درآوردم و شیر آب و باز کردم، قطره های داغ آب 

 !روی تنم میلغزیدن و حس آرامش و بهم تزریق میکردن

همیشه حموم برای من لذت بخش بوده و هست، چون قطرات آب تنها چیز 

 !هایی هستن که باعث میشن یه انسان حتی اشک های خودش و نبینه

زیر آب اشک میریختم و قطره های اشکی که از چشمام سرازیر میشدن با 

 !قطرات آب ادغام میشدن و حتی خودمم ضعف و ناتوانی خودم رو نمیدیدم

بعد از یه دوش آب گرم لذت بخش، لباسامو پوشیدم، متنفر بودم از خشک 

کردن موهام با سشوار و هر وقت از حموم خارج میشدم، موهای خیسم رو 

 !طره طره میریختم اطراف خودم و بهشون اجازه خشک شدن میدادم

گوشیم و برداشتم و رفتم پایین، ظاهرا بابا خونه نبود، رفتم توی آشپزخونه 

و صبحانه ای برای خودم دست و پا کردم، ساعت ۴ غروب بود و داشتم 

 !صبحانه میخوردم، خنده دار بود

بعد از اینکه حسابی از خجالت شکمم در اومدم گوشیم و برداشتم و یه زنگ 

 به کیارش زدم

 !الو سالم چطوری کیارش؟_

 !سالم فدات من خوبم تو چطوری؟_
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 ای منم بد نیستم قربونت_

 !چخبر؟_

 !خبرای خوبی برات ندارم، المان گفت بهت بگم دیگه به چشمش دیده نشی_

 !غلط کرده، آدرس خونش و بفرست فردا یه سر برم پیشش_

اول اعتراض کرد اما بعدش با اصرار های من که بیشتر حالت دستوری داشتن 

 .قبول کرد و آدرس برام پیامک کرد

 نگاهی به آدرس انداختم و گوشی و تو دستم چرخوندم و زیر لب گفتم

ایندفعه قراره تو ببازی،ایندفعه یادت میدم که حتی قمار باز های حرفه ای _

 !هم برای یک بار هم که شده طعم تلخ شکست و میچشن

امروز کال حال و حوصله هیچ کاری و نداشتم، رفتم یه فیلم ببینم تا حالم 

اوکی بشه، من از بچگی از فیلم های ایرانی متنفر بودم چون همشون پایان 

شبیه به همی داشتن و کال از تماشا کردنشون لذت نمیبردم، همیشه فیلم 

 .های خارجی اکشن یا ترجیحا ترسناک میدیدم

قبلنا که هنوز گند نزده بودن تو زندگی خوشبختمون تقریبا هر شب با سام 

فیلم ترسناک میدیدیم و بغلم میکرد تا نترسم، هیچوقت جرات نمیکردم 

بدون سام فیلم ترسناک ببینم، یادمه یه بار تا صبح خوابم نمیبرد و داشتم 

کانال ها رو زیر و رو میکردم تا سرگرم باشم، فرداش سام توی دانشگاه 
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امتحان ترم داشت و توی اتاقش خواب بود، توی یه کانال فیلم ترسناک خیلی 

در حال پخش بود، خیلی دوست داشتم ببینمش اما insidious قشنگی به اسم

جراتشو نداشتم که باالخره دل و زدم به دریا، رفتم سام و بیدار کردم و به زور 

آوردمش پایین تا باهاش فیلم ببینم، سام انقدر مهربون بود و دوسم داشت 

که هیچوقت به من “نه” نمیگفت، به اجبار اومد، بغلش کرده بودم و داشتم 

با لذت تماشا میکردم که توی یه صحنه ترسناک جیغ زدم، سام درحالیکه 

بغلم کرده بود خوابیده بوده و من خبر نداشتم، بیچاره با صدای جیغم از 

 .خواب پرید

از مرور خاطرات شیرین گذشته دل کندم و به زمان حال برگشتم، هوا داشت 

تاریک میشد و از بابا خبری نبود، راستش نگران بودم و بخاطر همین یه زنگ 

 بهش زدم که ریجکت کرد و پشت بندش پیامی فرستاد

دخترم، من توی جلسه ام، احتماال تا دیر وقت طول بکشه، تو منتظر من “

 ”نمون

هوووف، توی خونه به این بزرگی تنها مونده بودم، تصمیم گرفتم یه فیلم 

ترسناک ببینم، زود یه فیلم قشنگ پلی کردم و مشغول تماشاش شدم، از 

 !ترس داشتم می لرزیدم، خیلی ترسناک بود

به جرات میتونم بگم که ترسناک ترین صحنه ی فیلم در حال پخش بود، روی 
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مبل دراز کشیده بودم و از ترس توی خودم جمع شده بودم که یهو همه جا 

 …تاریک شد

خونه توی تاریکی عمیقی فرو رفته بود و فیلم در حال پخش بود، فکر کنم 

برقا رفتن، داشتم از ترس سکته میکردم و جرات نداشتم از جام تکون 

 .…بخورم

توی اون تاریکی داشتم دنبال گوشی بی صاحابم میگشتم، پس کجاست این 

 !لعنتی؟

آهاان ایناهاش پیداش کردم، زود رفتم توی مخاطبام و دنبال شماره ی 

 مهرسا گشتم،سریع شمارش و گرفتم

 ”دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد ”

 !َاه لعنت به همتون حاال من توی این خونه ی تاریک چیکار کنم؟

چشمم میوفتاد به صفحه ی تی وی و جیغ های فرابنفشی میکشیدم، از 

بدبختی کنترل و هم پیدا نمیکردم تا خاموشش کنم، نمیدونم چرا همه ی 

 !اتفاقات بد، پشت سر هم میوفتادن

از ترس قلبم داشت تند تند میزد، دیگه نمیتونستم بیشتر از این تحمل کنم، 

حس میکردم هرچی ارواح و اجنه هست همش ریخته توی خونه و اطرافم و 

 !دوره کرده
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همون لحظه صدای شکستن اومد، جیغی زدم و دل و زدم به دریا تا پاشم 

 !ببینم چخبره

لیوانی که روی میز بود و برداشتم که مثال از خودم محافظت کنم، صدا از 

 طرف در ورودی اومد، آروم آروم قدم برداشتم و داد زدم

 !بابا تویی؟_

اما صدایی نیومد، توی اون تاریکی حتی چشم، چشم رو نمیدید، حس کردم 

یه چیزی جلوی در وایساده، قدم دیگه ای که برداشتم به یه چیز محکم 

 …برخورد کردم و داشتم میوفتادم که بین زمین و هوا معلق موندم

توی اون تاریکی هیچی رو نمیدیدم، فقط حس کردم که دستی دور کمرم 

حلقه شد و نفسای داغ یه نفر میخورد به صورتم، توی شوک بودم و از ترس 

زبونم بند اومده بود، ترس قدرت انجام هر کاری و ازم گرفته بودم و مغزم 

قفل کرده بود، اون لحظه نمیدونستم واقعا باید چیکار کنم، کسی جز دزد 

نمیتونست باشه که، بهش بگم هرچی میخوای ببر اما کاری به من نداشته 

 !باش؟

نه نه! بهترین کار اینه ک جیغ بزنم، باالخره یه بنده خدایی میاد و نجاتم میده 

 !دیگه

دزده هم عجب ناقالییه ها هیچی نمیگفت، فقط صدای نفساش و تپش 
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قلبش و میشنیدم و مطئمنم فاصله چندانی بینمون نبود اما مِن  احمق از 

همین فاصله هم نمیتونستم ببینمش و فقط هاج و واج ب رو به رو خیره 

بودم، تا خواستم دهنم و باز کنم و هرچی توان توی بدنم دارم جیغ بزنم 

 .بلکه کسی صدامو بشنوه، لباش و گذاشت روی لبام و خفه م کرد

اون لحظه به معنای واقعی گیج شده بودم، آخه این چه دزدی بود که داشت 

لبامو میبوسید، عجب گیری هم بود، نفسم داشت قطع میشد اما ولم 

نمیکرد، بوی عطرش به مشامم میخورد، عجب دزد باکالسی بود، عطری که به 

خودش زده بود قیمت میلیونی داشت، باالخره ولم کرد و خیلی آروم منو 

گذاشت روی زمین و در و باز کرد و دوید بیرون، سریع از جام بلند شدم و 

دویدم دنبالش تا بفهمم کیه، اما فقط از پشت تونستم ببینمش اندام 

ورزیده و هیکلی ای داشت و خیلی حرفه ای می دوید که باالخره در عرضی از 

چند ثانیه توی امتداد کوچه محو شد، لیوانی که مثال برای دفاع از خودم 

برداشته بودم ،هنوز توی دستم بود،َاه چرا به ذهنم نرسید که بکوبم توی 

 !فرق سرش؟

 صدای درونم باز شروع کرد به چرت و پرت گفتن

 به ذهنت نرسید چون اون داشت لباتو میبوسید و توام حال میکردی_

 گمشو، چه حالی؟!من اصال قیافشم ندیدم_
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مگه حتما باید قیافشو میدیدی، فکر کردی نفهمیدم چطور با بوی عطرش _

 از خود بی خود شده بودی؟

 انصافا عطرش یه چیزه دیگه بود، آدم و دیوونه میکرد_

 !لباش چی؟_

تمام افکار مسخره ای که توی ذهنم پرسه میزد و پس زدم و خواستم برم 

داخل اما جرات نکردم، ترجیح دادم بشینم جلوی در تا وقتی بابا بیاد یا 

 !حداقلش برقا بیان

نشستم روی چمنای توی حیاط جلویی و از شدت سرما دندونام داشتن بهم 

میخوردن و سعی داشتم به روی خودم نیارم اما چندان اثری هم نداشت، 

 .تصمیم گرفتم که دعا کنم تا برق بیاد و از این شکنجه گاه نجات پیدا کنم

بیست مین میشد که همونجا چمباتمه زده بودم که یهو دیدم داخل خونه 

 …روشنه، از خوشحالی چشمام برق زدن و سریع پاشدم رفتم داخل

مجسمه ی کنار در ورودی شکسته بود و من مطئمن بودم که کار همون 

دزدس اما برام جالب بود که وقتی میتونست منو مهار کنه و هرچی میخواد 

ببره، فرار کرد، داشتم به خرده های شکسته شده ی مجسمه نگاه می کردم 

که یه چیزی رو زمین دیدم، یه دستنبد چرم خیلی خوشگل بود که وسطش 

 ”پالک طالی قشنگی داشت، به انگلیسی نوشته بود”آس
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 !چقدر خوشگل بود این دستبند آخه من که دلم براش رفت

حتما برای اون دزده بوده دیگه، اول میخواستم بندازمش توی سطل آشغال 

اما بعدش گفتم حیفه یه همچین جیگری قاطی آشغاال بشه، پس تصمیم 

 !گرفتم خودم ازش استفاده کنم، بستمش دور مچ دستم

بعد از جارو کردن ریخت و پاشی که جلوی در راه افتاده بود، رفتم نشستم 

 .جلوی تی وی، ای لعنت بهش که همه ی بدبختیام از همین فیلم شروع شد

تی وی رو خاموش کردم و رفتم توی آشپزخونه، حوصله ی چندانی نداشتم، 

سرسری یه چیزایی خوردم و رفتم توی اتاقم، از ترسم چراغ و خاموش 

نکردم، روی تخت دراز کشیدم و به دستبندی که دور دستم بود نگاهی 

انداختم و به اتفاقات چند روز اخیر فکر کردم، زندگیم شده بود شبیه فیلم 

 .…های اکشن هالیوودی،نمیدونم ِکی چشام گرم شد که خوابیدم

**** 

با تابش نور خورشید توی چشمام آروم چشمامو باز کردم و کش و قوسی به 

بدنم دادم و بعد نگاهی به ساعت انداختم ساعت ۷ بود، هنوز زود بود پس 

بهتره یکم دیگه بخوابم،سرمو گذاشتم روی بالش و چشمامو بستم که به 

ثانیه نکشید از جام پریدم، امروز باید میرفتم خونه ی المان، پس اصال هم 

زود نبود،سریع از جا پریدم و ربتم یه دوش گرفتم و ایندفعه به اجبار 
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موهامو خشک کردم چون با موهای خیس نمیتونستم برم بیرون که، 

 !زمستون بود و هوا بشدت سرد

شلوار جین آبیمو پام کردم و یه بافت خوشگل کرمی رنگی تنم کردم که 

شبیه شنل بود اما خیلی خوشگلتر، پوتین های کرمی رنگم که تا روی زانوهام 

بودن رو پام کردم و ترجیح دادم به جای شال یا روسری کاله بزارم،کاله پشمی 

مشکی رنگی و گذاشتم سرم و موهامو از اطرافش رها کردم و در آخر کیفم 

و برداشتم و توی آینه نگاهی به خودم انداختم،آرایش مالیمی داشتم، نگاهم 

 …که به ساعت افتاد دیگه معطل شدن و جایز ندونستم و راه افتادم تا برم

کل خونه رو گشتم اما از بابا خبری نبود، در و قفل کردم و اومدم بیرون، بعد 

  .از اینکه با ریموت در حیاط و باز کردم رفتم و سوار ماشین شدم

  !چرا هرچی رانندگی میکردم نمیرسیدم؟

 !لعنتی رفته تو نا کجا آباد چپیده که چی؟

باالخره با هر بدبختی که شده پیداش کردم،جلوی در چندتا نگهبان ایستاده 

بودن که براشون بوق زدم و یکی اومد نزدیکتر، شیشه ماشین و کشیدم 

 پایین که گفت

 !بله خانوم کاری داشتین؟_

 !امم،چیزه اینجا منزل اقای ِالمان قاسمی نیس مگه؟_
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 !بله همینطوره! امرتون؟_

 من اومدم تا ِالمان و ببینم_

 !بله چند لحظه صبر کنید_

 اینو گفت و رفت،

 با هندزفری ای که تو گوشش بود آروم و زیر لب گفت 

 !ببخشید خانوم، آقا گفتن یه همچین کسی رو نمیشناسن_

 یه تای ابرومو انداختم باال و با تعجب گفتم

مگه شما میدونی من کی هستم؟!اسمم و بهش گفتی؟!اصال شاید اشتباه _

 متوجه شده باشه

 !نیازی به اسم بردن نیس،آقا از دوربین باال رصد میکنن میبینن کیه؟_

 !عجب!!چه بساطی راه انداخته این المان مارموز

همین االن برو به اون آقات بگو،باید ببینمش وگرنه مئسول اتفاقات بعدی _

 !من نیستم

 ..اما_

 با عصبانیت حرفشو قطع کردم و گفتم

 .همین االن بهش خبر بده_

 !چیزی نگفت و ازم دور شد و دوباره زیر لب آروم آروم شروع کرد ب حرف زدن
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 بعد از چند ثانیه دوباره بهم نزدیک شد و گفت

خانوم لطفا هرچه سریعتر اینجا رو ترک کنید آقا شما رو نمیشناسن و گفتن _

 !که هر کاری از دستتون بر میاد انجام بدین

 !اوکی! که اینطور_

گوشیمو از توی کیفم کشیدم و زنگ زدم بهش، بعد از چندتا بوق باالخره 

 جواب داد

 !اگر نمیخوای با هر دو دستم خفت کنم گمشو از جلوی عمارت من برو_

 خنده ی هیستریکی کردم و گفتم

یا همین االن به سگات میگی منو راه میدونم تو، یا با همین ماشین یه _

 !چندتاشون و زیر میکنم

 خندید و گفت

 !جراتشو نداری!جای چرت و پرت گفتن سریعتر برو گمشو_

 بلند بلند زدم زیر خنده و ادامه دادم

آقا گرگه هیچوقت سعی نکن جرات منو بسنجی! یه مین بیشتر فرصت _

نداری یا این در به روی من باز میشه یا بخاطر کله شقی جنابعالی یه چند تا از 

نگهبانات توسط من له میشن، تا حاال هیچ دری به روی من بسته نمونده، در 

 !عمارت تو که دیگه عددی نیست
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بدون هیچ حرفی گوشیو قطع کرد، نگاهی به ساعت مچی روی دستم 

انداختم و شروع کردم به وقت گرفتن، ریسک بزرگی بود اما من از حرفم 

برنمیگشتم، یه مین تموم شد اما در به روم باز نشد،دنده عقب گرفتم و 

رفتم عقب و دنده رو عوض کردم و با تموم وجود پامو روی گاز گذاشتم و با 

سرعت دیوونه کننده ای داشتم میروندم، نمیتونستم از حرفی که زدم 

برگردم اما دلمم نمیومد این آدما رو له کنم چشمامو بستم و ادامه دادم، 

چند ثانیه بعد دیدم نه صدایی میاد نه چیزی، آروم الی چشامو باز کردم که 

دیدم اگر یکم دیگه پیش برم با دیوار عظیم الجثه ی روبه روم برخورد 

وحشتناکی خواهم داشت، سریع پامو گذاشتم روی ترمز و خیلی ماهرانه 

ماشینو نگهداشتم، صدای جیغ الستیک های ماشین گوشمو کر کرد، اما 

شانس آوردم چون به جرات میتونم بگم کمتر از یه میلی متر با دیوار فاصله 

 !داشتم

 !اما نگهبانا چیشدن پس؟

کیفمو برداشتم و از ماشین پیاده شدم، نگاهی به اطراف انداختم من که 

 !داخل حیاط عمارت بودم؟

  !چطور ممکنه؟

 !!آهان حتما همون لحظه ای که چشمامو بستم در به روم باز شده
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نگاهی به اطرافم انداختم،اینجا خیلی بزرگ بود، چند لحظه ای بود که داشتم 

دور خودم میچرخدم که مردی قوی هیکل که مشخص بود بادیگارده اومد 

 نزدیکم و گفت

 آقا منتطرتونن، بفرمایید_

و با دستش به جلو اشاره کرد، با همراهی اون مرد راه افتادم، نزدیک چند مین 

 !بود که داشتم راه میرفتم اما هنوز نرسیده بودم پیش المان

داخل حیاط یه در بزرگ و خیلی زیبایی بود که با ریموت درشو باز کرد و بهم 

 .اشاره کرد که برم داخل

وااای خدای من، اینجا کال یه دنیای دیگه ای بود، شبیه یه جنگل خیلی خوشگل 

 !که همه چی توش داشت، صدای تیر اندازی داشت میومد؟

 !اینجا چخبر بود؟! نکنه داشتن آدم میکشتن؟

هرچی جلوتر میرفتیم صدای گلوله ها بیشتر میشدن و رعب و وحشت منم 

 !به همون میزان بیشتر

از دور دوتا مرد و دیدم که داخل یه پیست داشتن، نوبتی تیراندازی میکردن، 

 !آخیش پس خداروشکر آدم کشی نبود، داشتن تمرین میکردن

 نگهبان بهم گفت

 !من اجازه ندارم بیام، آقا اونجاست شما بفرمایید_
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دقیقا وایساده بودم پشت یکی از اون مرد ها دقیقا نمیدونستم کدومش 

 !المانه

همونطور داشت هاج و واج نگاه میکردم که صدای تیر توی هوا پیچید و من 

جیغ خفیفی کشیدم، یهو همون مردی که پشتش ایستاده بودم برگشت 

 !سمتم

 !روبه روم ایستاده بود، درحالیکه با اسلحه ش سرمو نشونه گرفته بود

 !المان بود، نکنه واقعا زده به سرش؟

 نگاهی بهم کرد و مرموزانه پرسید

 !دوس داری تیر خالصت و از سرت بخوری یا از قلبت؟_

از ترس داشتم مثل بید میلرزیدم و اون زبون همیشه حاضر جوابم این بار 

 .رسما الل شده بود

 !اما من نباید میترسیدم، آدمی که چیزی برای باخت نداره که نمیترسه

 !نترس ساحل

 پوزخندی زدم و گفتم

مگه برای آدمی که سالها پیش روحش مرده فرقی هم داره که تیر خالصش _

 !روی قلبش باشه یا روی مغزش؟

 !اون تیر فقط و فقط جسممو میکشه، چون روحی ندارم که بخواد بمیره
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جسمت هم برای من کفایت میکنه، مرگت از دستای من میشه همینش _

 !کلیه برام

قطره های اشک به چشمام هجوم آورده بودن اما اجازه نمیدادم از چشمام 

 ُسر بخورن، از پِس  دیواره ی اشکام نگاهی بهش انداختم و ادامه دادم

مرگ واقعی مرگ روِح  نه مرگ جسم! قاتل واقعی هم اونیه که روح کسی _

  !رو کشته باشه نه جسمش رو

 زدم زیر خنده 

و اما تو آقای المان قاسمی! هیچوقت نمیتونی به چیزی که میخوای برسی  _

و این آرزو رو با خودت به گور میبری چون روح یک انسان فقط یک بار میمیره و 

 !تو چیزی که مرده رو نمیتونه یه بار دیگه بکشی

 ایندفعه مسیر اسلحه رو از روی سرم به روی قلبم تغییر داد و لجوجانه گفت

 !قلبت چی؟! با یه شلیک میشه قلبت و تیکه تیکه کرد_

آروم آروم در حالیکه خیره ی چشمای آبی رنگش بودم به سمتش قدم 

برداشتم، داشت از تعجب شاخ در میاورد، انقدری رفتم که فاصله ی بین 

 !خودم و خودش و پر کردم

دستمو گذاشتم روی دستاش که باهاش اسلحه رو گرفته بود، و لوله اسلحه 

 !رو چسبوندم روی قلبم، تمام این مدت هردو خیره بودیم توی چشمای هم
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 !فکر نمیکردم انقدر احمق باشی آقا گرگه_

برای تیکه تیکه شدن یه قلب نیازی به شلیک گلوله نیست! همینکه توی این 

شهر بزرگ و بی رحم تموم پشتوانه هاتو تک تک ازت گرفته باشن و تک و 

تنها مونده باشی، همین که با اون گلوله زندگیتو نشونه گرفته باشن، 

 اونوقته که قلبت تیکه تیکه شده

 داد زدم

 !اونوقته که قلبی برات نمیمونه، نمیمونه میفهمی؟_

همینجوری گیج خیره ی چشام بود و لرزش دستاشو که توی دستام بود به 

 وضوح احساس میکردم

 داد زدم

 !حاال نوبت توعه_

بگو ببینم با شلیک گلوله میتونی چیزی که نیست و تیکه تیکه کنی؟! بگو 

 !ببینم میتونی با یه گلوله سنگ و خرد کنی؟

 !دِ  بگو دیگه، تا چند مین پیش که خوب داشتی پیش میرفتی

 صدامو آوردم پایین تر و گفتم

صبر کن تا من برات بگم، نمیتونی! چون من خیلی وقته که تیکه های خرد _

شده ی قلبم و با تحمل همه ی دردا در آوردم و جای اون قلب و با یه سنگ 
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 !بزرگ پر کردم

 !پوزخندی زد که عصبانیتمو چندین برابر کرد

 داد زدم

 !چیه؟!مسخره س؟!پس بیا امتحانش کنیم_

 اون لحظه فقط صدای آراد بود که شنیدم

 !نهه!ساحل نکن_

بی توجه به حرفاش دستمو گذاشتم رو اسلحه ای که درست قلبمو نشونه 

گرفته بود و شلیک کردم،این دنیا بقدری کوچیکه که جا برای من و المان 

 !همزمان نداره

 !یا باید من میمردم یا اون

همه چی تموم شد، همه چی، نتونستم موفق بشم اما حداقلش داشتم پر 

 !میکشیدم پیش مامان و سام

 !پاهام سست شدن و افتادم روی زمین

 :آخرین جمله ای که زیر لب زمزمه ش کردم این بود

 ”بابایی منو ببخش، منو ببخش که دارم تنهات میذارم“

 صدای داد های آراد داشت گوشمو کر میکرد

 ..………ساحل! ساحل! نه تو نباید بمیری_
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****** 

با شنیدن صدای جر و بحث دو تا مرد آروم چشمامو باز کردم، هیچی یادم 

 !نمیومد، من اینجا چیکار داشتم؟!اینجا خونه ی کی بود؟

 !انقدر مشغول جنگ با هم بودن که حتی متوجه بیدار شدنم نشدن

 !صدام در نمیومد که چیزی بگم، گلوم خشک شده بود

 آراد رو به المان داد زد

تو با چه حقی همچین کاری کردی؟! با چه حقی اینکارو کردی؟!اگر چیزیش _

 !میشد چی؟!هان؟

بس کن دیگه! این هیچیش نمیشه!تو چته؟! بخاطر این دختره بی ارزش داری _

 !منو سرزنش میکنی؟

 دقیقا رو به روی هم بودن، آراد المان و هل داد و عربده کشید

ساکت شو! من بهت گفتم این دختر فرق داره!این با همه برای من فرق داره _

 !تو اگر منو داداش خودت میدونستی بخاطر من کنار میومدی

 یهو المان چشمش به من افتاد و لبخندی زد

 آراد با عصبانیت گفت 

 !مرتیکه به چی میخندی؟_

اما المان توجهی به حرفاش نکرد و فقط زل زده بود به من، وقتی آراد رد 
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نگاهشو گرفت،نگاهش با نگاه من گره خورد، انگار که خیلی خوشحال شد و 

 سریع اومد باالی سرم

 ساحل؟!خوبی؟!حالت چطوره؟_

 !اما من نمیتونستم حرف بزنم

 با نگرانی نگام کرد و گفت 

 !دختر یه چیزی بگو دیگه!چرا حرفی نمیزنی؟_

 !هرچی تقال میکردم نمیتونستم حرف بزنم، خدایا نکنه الل شدم؟

 !این دوتا شیطان چه بالیی سرم آوردن؟

سرد و خشک خیره شدم بودم به چشم های آراد که یهو مثل دیوونه ها از 

 جاش بلند شد و رو به المان گفت

 !دکتر خبر کن، المان زود دکتر خبر کن_

 !المان بی هیچ حرفی از اتاق زد بیرون

آراد با نگاهی که پشیمونی و ناراحتی توش موج میزد، اومد و نشست کنار 

 تختی که من روش بودم

خیره داشت بهم نگاه میکرد،خدا میدونه چه بالیی سرم آوردن که عذاب 

 !وجدان گرفته

نگاهش از چشمام ُسر خورد روی مچ دستم، دستمو گرفت و دستی به 
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 دستبندی که روی دیتم بود کشید و لبخندی زد

 !منو ببخش_

 !برای چی باید ببخشمش؟

 !هیچی از حرفاش نمیفهمیدم؟

 !اگر چیزیت شده باشه،هیچوقت خودمو نمیبخشم_

 !سرد و خشک خیره به چشماش بودم

 !دستشو با خشونت از دور دستم باز کردم و از جام بلند شدم

 .همینجوری گیج خیره شده بود بهم

 !دنبال کیفم میگشتم، خدا میدونه االن ساعت چنده؟

 !بابا و مهرسا نگران میشدن

نگاهمو دور اتاق چرخوندم و باالخره کیفمو روی مبل تک نفره ی کنار پنجره 

 .پیدا کردم، خیز برداشتم سمتش و سریع گوشیمو از توش کشیدم بیرون

 !ساعت ۷ غروب بود

 !یعنی چند ساعت بود که من اینجا بودم؟

 پیامی برای مهرسا فرستادم

برام کار پیش اومده، امشب نمیتونم برم خونه زنگ بزن به بابا بگو که من “

 ”پیش توام تا نگرانم نباشه
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آراد انگار که تازه از شوک خارج شده باشه، از روی تخت بلند شد و اومدم 

 وایساد روبه روم

ساحل؟!چرا حرف نمیزنی؟! آخه دکتری که اومد معاینت کرد گفت فقط _

 !بخاطر ترس از حال رفتی و هیچیت نیس

االن داشت یادم میومد، همه ی اتفاقاتی که افتاده بود رو،هرچقدرم سعی 

 !میکردم حرف بزنم، نمیتونستم

 !آراد هم به اندازه المان مقصر بود، چرا هیچ کاری نکرد؟

 !چرا مانعش نشد؟! اما یه چیزه دیگه هم برای من سوال بود

من مطئمنم که ضامن اسلحه رو کشیدم، پس چرا نمردم و حتی کوچکترین 

 !زخمی روی تنم نیست؟

 انگار که از چشمام حرفامو خونده باشه گفت

 !اسلحه خالی بود، گلوله ای داخلش نبود_

 دستشو نوازش وار کشید روی موهامو گفت

 !چرا همچین کاری کردی؟_

دستشو با تموم قدرتم پس زدم، با تمامی جونی که توی تنم بود سیلی 

 !محکمی به روش کوبیدم و هولش دادم تا رد بشم
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دستمو گذاشتم روی دستگیره ی در اما منو کشید توی بغلش، تقریبا پرت 

 !شدم توی بغلش

دستاشو دور کمرم حلقه کرده بود و قدرت انجام هرگونه کاریو ازم گرفته 

بود، خیره شده بود توی چشمام و منم داشتم با عصبانیت نگاه میکردم، 

بهتره بگم داشتم با چشمام بهش دستور میدادم که ولم کنه، اما اون بی 

توجه به نگاه های خشمگینم خیره ی چشمام بود و داشت موهامو نوازش 

میکرد،هرچی سعی میکردم از خودم دورش کنم فایده ای نداشت، توی یه 

 .حرکت آنی منو بیشتر کشید توی آغوشش و لباشو توی لبام قفل کرد

 !شوکه شده بودم

 !این واقعا آراد بود؟

همون پسره مغروری که اگر با ارزش ترین چیزش میوفتاد رو زمین به خودش 

 !اجازه نمیداد خم بشه و برش داره؟

 !دلیل تغییر ناگهانی رفتاراشو نمیفهمیدم؟

 !نخیر مثل اینکه قصد نداشت دست از سر لبام برداره

آروم و با سماجت داشت منیکه توی شوک بودم و میبوسید که یهو در باز 

شد و المان اومد داخل و خواست بگه آراد که حرف توی دهنش ماسید، 

باالخره آراد ولم کرد، داشتم از خجالت آب میشدم، خیلی بد شد حداقلش 
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المان نباید مارو میدید چون من باید اونو عاشق خودم میکردمش، آراد خیلی 

 پررو بود طوریکه انگار هیچی نشده نگاهی به المان انداخت و گفت

 !چیشد دکتر آوردی؟_

منیکه تازه لز شوک خارج شده بودم دومین ضربه ی سیلی رو هم نثارش 

 !کردم

هر دوشون از این کارم شوکه شده بودن که آراد خیلی آروم از اتاق رفت بیرون 

 و منو المان تنها موندیم

 اومد نزدیکتر و نگاهی تحقیر کننده به سر تا پام انداخت و گفت

 !میبینم که آرازمونو از راه به درش کردی خانوم کوچولو_

خیلی بد بود که نمیتونستم چیزی بگم، هرچی دهنم میجنبید صدایی 

 نمیومد،با خشم و نفرت نگاهش میکردم که گفت

واقعا نمیتونی حرف بزنی یا داری نقش بازی میکنی که بیشتر از آراز دلبری کنی _

 !و میون من و داداشم جنگ بندازی؟

دیگه داشتم دیوونه میشدم، این داشت چی زر زر میکرد؟! یه آدم چقدر 

 !میتونه کثیف باشه که توی ذهنش یه همچین تصوراتی داشته باشه؟

دستمو بردم باال که با پشت دستم محکم بکوبم توی اون دهن کثیفش که 

 مچ دستمو روی هوا گرفت و پیروزمندانه گفت
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مثل اینکه راه افتادیا!اما من آراز نیستم که جنتلمن بازی در بیارم و اجازه بدم _

 !دست روم بلند کنی، دستی که روی من بلند بشه قلمش میکنم

مثل اینکه میخواست واقعا دستمو قلم کنه چون به شدت داشت فشارش 

میداد و از درد داشتم میمردم هرچی دهنمو باز میکردم تا داد بزنم صدامو 

 هیچکس نمیشنید

 چنان دادی زد که چهار ستون بدنم لرزید

 !فهمیدی؟_

 !با توام گفتم فهمیدی؟_

به ثانیه نکشید که آراد توی درگاه ظاهر شد، تکیه داده بود به درگاه و داشت 

 !نگاهمون میکرد؟

 برگشتم و نگاهش کردم، در واقع با نگاهم داشتم میگفتم

 !دارم میمیرم چرا هیچ کاری نمیکنی؟چرا کمکم نمیکنی؟_

 المان فشار دستشو بیشتر کرد و خندید

انقدر بهش زل نزن کمکت نمیکنه! اصال تو چه فکری با خودت کردی دختر _

 !جون؟! فکر کردی بخاطر تو منو زیر پا میذاره؟

 بلند بلند خندید و گفت

 !هه فکر نمیکردم انقدر احمق باشی_
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تمام این مدت آراد فقط داشت نگاهمون میکرد، خیلی دلم شکست چرا 

 !کمکم نکرد؟

 !چرا به دادم نرسید؟

 !چرا یه لحظه مهربون بود و یه لحظه تلخ؟

 !راست میگفت من خیلی احمقم که از اون کوه یخ انتظار کمکم دارم

نمیدونم چرا دلم میخواست حمایتم کنه، وقتی توی شرایطی قرار میگرفتم 

 !که نیاز به کمک داشتم یاد اون میوفتادم

اما یکی نیس بگه دختره ب احمق اون دوست بچگیش و ول نمیکنه تا طرف 

 !تورو بگیره

 اصال شاید المان میدونست که اون پلیسه

 !اشک توی چشمام حلقه زده بود از درد دستم نه

 !از درد قلبم

 !داشتم جیغ میزدم اما صدام درنمیومد

 آراد رو به المان گفت

 !بیا بیرون کارت دارم_

 المان با تردید نگاهی به آراد انداخت که آراد گفت

 !المان با توام میگم بیا کارت دارم، واجبه_
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 !کثافط دستمو ول کرد باالخره و هر دو رفتن بیرون

داشتم از حرص و خشم دیوونه میشدم، چشمم خورد به میز آرایشی که توی 

اتاق بود و وسیله های زیادی اعم از عطر و ادکلن روش چیده شده بود، رفتم 

سمتش و از توی آینه نگاهی به خودم انداختم، لباس هایی که اومدنی تنم 

بود عوض شده بودن و یه دست بلوز و شلوار ساتن به رنگ آبی کاربنی تنم 

 !بود، یه چیزی شبیه لباس خواب

از خودم متنفر بودم، از ضعفم، از اینکه بخاطر یه ترس ساده الل شده بودم، 

شیشه ادکلنی که روی میز بود و برداشتم و با قدرت کوبیدم به آینه، تصویر 

 !تیکه تیکه ی خودمو توی آینه میدیدم

تموم شیشه هارو برداشتم و تک تک کوبیدم به آینه، همه جا پر بود از خرده 

شیشه ها که میخواستم آخرین شیشه ای که توی دستم بود و بکوبم به 

دیوار که در باز شد و آراد و المان وحشت زده اومدن تو، نگاهی به اطراف 

انداختن، اما معلوم بود که دیگه از رفتار های غیر عادی من تعجب نمیکردن، 

  !البد براشون عادی شده بود دیگه

یه مرد دیگه با کت و شلوار توی درگاه ایستاده بود، المان اومد جلو که 

 !آخرین شیشه ای که دستم بود و با تمام قدرت پرت کردم سمتش

 …اما جا خالی داد و شیشه با دست آراد برخورد کرد
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 !هیچی نگفت، هیچی

 خون از دستش چکه میکرد اما خم به ابروش نمیاورد، روبه المان گفت

 !داداش تو برو بیرون منم االن میام_

 المان اعتراض کرد

 ..دستت چی پ_

 !چیزی نیست،نگران نباش، تو برو منم االن میام_

 .المان دیگه چیزی نگفت و از اتاق رفت بیرون

 آراد نگاهی به اون مرد کرد و گفت

 !بفرمایید آقای دکتر بیمار ایشون هستن_

 اون مرد که االن فهمیدم دکتره، اومد سمتمو با مهربونی گفت

 !عزیزم آروم باش لطفا،چیزی نیست_

 !بیا بشین اینجا، بیا

اون داشت با من حرف میزد اما من داشتم به دست آراد که داشت ازش خون 

 !میومد نگاه میکردم

هرچی دکتر ازم میخواست که بشینم روی تخت، توجهی بهش نمیکردم که 

 یهو آراد اومد نزدیکتر و با دست سالمش بازومو گرفت و پرتم کرد روی تخت

 !الل که شدی باشه!مگه کری که گوش نمیکنی_
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 رو کرد به دکتر و گفت

 !تا زور باالی سرش نباشه، نمیفهمه_

 دکتر سری تکون داد و گفت

 چش شده؟_

داشتیم توی حیاط تمرین تیر اندازی میکردیم که ترسید و از حال رفت، دکتر _

اومد و گفت که حمله ی عصبی بهش دست داده و از حال رفته،اما از وقتی 

 !که بیدار شده نمیتونه حرف بزنه

 !که اینطور_

 بعد از معاینه رو به آراد گفت

 !بخاطر شوکی که بهش وارد شده نمیتونه حرف بزنه_

 با نگرانی نگاهی بهم انداخت و رو به دکتر گفت

 !یعنی دیگه نمیتونه حرف بزنه؟_

نه نه! نیازی به نگرانی نیست،این ناتوانی در تکلم همیشگی نیست و رفع _

 .میشه

 !چقدر طول میکشه؟_

اون بستگی به خود بیمار داره، شاید یک روز،شاید یک هفته و شاید یک _

 !سال! زمان دقیقش رو من نمیتونم تعیین کنیم
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 !دنیا داشت دور سرم میچرخید، اگر دیگه هیچوقت نتونم حرف بزنم چی؟

 !اما من قویم، مقابله میکنم و زود درست میشم

 !به خودم که اومدم دیدم توی اتاق کسی نیست و هر دو رفتن

 !نگاهم روی قطره های خونی که روی زمین بود، خشک شده بود

 !اصال حقشه

نمیدونم چقدر گذشت که خدمتکاری جوون و زیبا وارد اتاق شد، طوری 

 .نگاهم میکرد که انگار یه دیوونه مقابلشه

 باالخره به حرف اومد

خانوم، اینجا اتاق آقا آرازه، من باید اینجا رو تمیز کنم، بفرمایید تا اتاقتون و _

 !نشونتون بدم

 ! بی هیچ حرفی دنبالش راه افتادم

راهرو شبیه قصر میموند و تعداد زیادی در وجود داشتن، منو به سمت اتاق 

 بغلی اتاق آراز هدایت کرد و گفت

 !بفرمایید خانوم اتاق شما اینجاست_

رفتم داخل، یه اتاق با دکوراسیون قرمز مشکی که حتی رنگ المپ ها به رنگ 

قرمز بود و فضای تاریک و رمانتیکی داشت، خیلی خوشگل بود اما برای من 

 !این زیبایی اصال مهم نبود
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روی تخت دراز کشیده بودم و با چشم های بسته و داشتم به این فکر 

 !میکردم که اگر بابا بفهمه من الل شدم، کمرش میشکنه

 !صدای باز و بسته شدن در و شنیدم و خودمو زدم به خواب

 !تخت باال پایین شد، بوی عطر آشنایی به مشامم میخورد

 !نمیدونم این عطر چرا انقدر برام آشنا بود؟

 صداشو شنیدم

 !لعنت بهت، لعنت به تویی که داری همه ی نقشه هامو خراب میکنی_

 !آراز بود،هیچی از حرفاش نمیفهمیدم،کدوم نقشه؟

 !مگه من چیکارش کرده بودم؟

برای این که بچزونمش چشمامو باز کردم و صاف نشستم،ماتش برده بود، با 

 تته پته گفت

 !ت..تو بیدار بودی؟_

 سرمو به نشونه ی تایید تکون دادم 

 !پاشو بیا پایین شام بخور_

 !بلند شد تا بره، چشمم افتاد به دست باند پیچی شدش

 دستمو گذاشتم روی دستش که برگشت و سوالی نگاهم کرد

از جام بلند شدم و رفتم سراغ کیفم، گوشیمو از داخلش کشیدم بیرون و 
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 !رفتم توی یادداشت هاش

 نوشتم

به مهرسا پیام دادم که امشب و اینجام تا به بابام بگه که خونه ی “

مهرسام و نگران نشه، من نمیخوام بابام منو توی این وضعیت ببینه تا وقتی 

خوب نشدم به هر بهونه ای نمیخوام منو ببینه، فردا خودت منو ببر خونه ی 

مهرسا تا اونجا بمونم، حتی اسم مهرسارو هم جلوی المان نیار، وگرنه پا 

 ”میزارم روی قول و قرارامون و همه چیو بهش میگم

گوشیو دادم دستش و شروع کرد به خوندن، بعد از اینکه خوند، گوشیو داد 

 دستم و سرشو خاروند و بعد از چند ثانیه مکث گفت

و اگر المان بخواد بیاد دیدنت و با مهرسایی که میگی حتی نباید اسمشو _

 !بشنوه مواجه شد چی میشه؟

راست میگفت، حاال من باید چیکار کنم؟!کجا برم؟!جز مهرسا کسی رو 

نداشتم که، خونه ی دوستامم احساس میکردم معذبم و دوست نداشتم 

 برم، به خصوص وقتی که معلوم نبود کی قراره برگردم خونه؟

 همه اینارو براش تایپ کردم و بعد از خوندن گفت

اینجا بمون، دکترتم میاد کنترلت میکنه،سریعتر خوب میشی، در ضمن از _

قدیم گفتن به دوستت نزدیک باش به دشمنت نزدیکتر، نزدیک بودنت به 
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 !المان میتونه یه پوئن مثبت باشه برات

 بعد از یکم فکر کردن، دیدم که واقعا منطقیه، سریع نوشتم

 ”باشه قبوله، اما فقط المان نیست که دشمن منه، توام دشمن منی“

 لبخندی زد و گفت

 .باشه دشمن، حاال بیا پایین تا شام بخوریم_

و بعدش خواست بره که دوباره دستشو گرفتم و با ناراحتی خیره شدم به 

 !دستش

 .امروز دوتا سیلی بهش زدم، دستشم که اینجکری نابود کردم

 چشاش داشت برق میزد

چیه؟!چون دست دشمنتو زدی ناکار کردی ناراحتی؟!تو که باید خوشحال _

 .باشی

در جوابش چیزی نگفتم، چون چیزی نداشتم که بگم، خودمم نمیدونستم چرا 

ناراحتم، از این پسر تا سر حد مرگ متنفر بودم اما دلم براش میسوخت یه 

 .جورایی

 وقتی دید ول کن نیستم،دستمو گرفت و گفت

 .بسه دیگه بیا بریم پایین_

 .همونطور که دستش توی دستم بود منو برد پایین

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

170 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

از اتاق که اومدیم بیرون، یکم توی راهرو پیش رفتیم و بعدش سوار 

 !آسانسوری که ته راهرو بود شدیم،عجب خونه ای

 !توی آسانسور هم حتی دستمو ول نمیکرد، موجی بود اینم

 !یه مین مهربون

 !ده مین عصبی

 اگر میتونستم حرف بزنم بهش میگفتم

 ”با خودت چند چندی عمو؟“

نگاهی به دستامون که توی هم گره خورده بود انداختم و با حرص دستمو از 

 !دستش کشیدم بیرون

در آسانسور و باز کرد و خواست پیاده بشه که ازش پیشی گرفتم و اول من 

پیاده شدم نگاهی بهم انداخت و خندید، همش میخواست منو حرص بده 

 !که میخندید

دوباره یه راهروی خیلی طوالنی رو طی کردیم تا برسیم به دری که انتهای 

 !سالن بود، درو باز کرد و اشاره کرد که برم داخل

یه سالن خیلی بزرگ با لوسترهای مجلل و زیبا، و یه میز نهار خوری خیلی بزرگ 

و سلطنتی و تعداد زیادی مجسمه که معلوم بود هرکدومشون میلیون ها 

 !قیمت داشتن
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یه میز نهار خوری کوچیکتر اونور سالن بود که سره میز المان نشسته بود، 

همینطور هاج و واج داشتم اطرافم و نگاه میکردم که از پشت کنار گوشم 

 گفت

 !ندید بدید بازی درنیار دهنتو ببند_

چشم غره ای بهش رفتم،اما اون بی توجه به من اومد کنارم دستمو گرفت 

و برد سره همون میزی که المان نشسته بود، المان وقتی مارو دید اول یه 

 نگاه به دستامون انداخت و یه تای ابروشو انداخت باال

 !نمیدونستم اینم قراره با ما غذا بخوره_

 دستم و از دست آراد کشیدم بیرون و رفتم دقیقا روبه روی المان نشستم

 خنده ی عصبی ای کرد و گفت

 !تو هیچوقت آدم نمیشی مگه نه؟_

سرمو به نشونه ی تایید تکون دادم، پوزخندی زد و دیگه ادامه نداد، مشغول 

 .خوردن غذاش شد

 آراد اومد و روی صندلی کناری المان نشست و رو به من گفت

 !از فردا دیگه نشین جای من_

 !پس که اینجا، جای آراد بود

شام و توی سکوت خوردیم و بدون تشکر از سر میز بلند شدم تا برم توی 
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 !اتاقم

در و باز کردم و از سالن خارج شدم، رفتم سراغ آسانسور و سوارش شدم و 

 !وقتی به طبقه ی مورد نظر رسیدم درو باز کردم و خارج شدم

 !اممم کدوم یکی اتاق من بود؟

 !اینجا پر بود از درهای بسته و همه درها مثل هم بودن

 !تشخیص اینکه کدومش اتاق منه واقعا سخت بود

 !حاال چیکار کنم؟

خیلی وقت بود که سرگردون داشتم توی اون سالن بی انتها پرسه میزدم، 

یکی از درهارو که دیدم حس کردم اتاق منه، دستگیره رو کشیدم پایین و 

 !رفتم داخل

 !اما اینجا که اتاق من نبود

اگر میگفتم اتاق بی انصافی بود، اینجا خودش تنهایی یه خونه بود برای 

 !خودش

خیره داشتم دور و ورم و نگاه میکردم و داخل اتاق پیش میرفتم، داخل اتاق 

 !یه در دیگه بود، خیلی کنجکاو بودم بدونم داخل چی هست؟

 !دل و زدم به دریا و رفتم داخل، با دیدن صحنه ی رو به روم شوکه شدم

 !دیواری که درست رو به روی من بود پوشیده شده بود از یه کاغذ دیواری
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کاغذ دیواری ای که روش عکس مهرسا بود،توی تمام گوشه و کناره های 

 !این اتاق عکس های مهرسا بود

توی بعضی از عکس ها هم، المان و مهرسا با همدیگه بودن، عکس های 

 !بچگیشون هم بود

 .یه قاب عکس نظرمو جلب کرد رفتم نزدیکتر و برش داشتم

عکس مهرسا بود و سام که روی صورت سام با خودکار قرمز خط کشیده 

 !شده بود

با تمام حسرت و دلتنگی خیره بودم به عکس داداشم که قربانی عشق یه 

 !هوس باز شده بود

با صدای دادی که شنیدم یه متر پریدم هوا و قاب عکس از دستم افتاد و 

 …شکست

 !تو اینجا چه غلطی میکنی؟! با اجازه ی کی اومدی اینجا؟_

همینطوری با ترس به المان خیره شده بودم و با نفرت نگاهش میکردم که 

اومد نزدیکتر و هولم داد، پرت شدم روی زمین و شیشه خرده های قاب 

عکس فرو رفتن توی پام، پای راستم از زانو به پایین غرق خون و خراش شده 

 !بود

 داشت عربده میکشید
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 !با کدوم جرات اومدی توی منطقه ی ممنوعه ی من؟_

 !جز نفرت و درد توی اون لحظه هیچ حس دیگه ای نداشتم

 !سرد و خشک داشتم نگاهش میکردم

امروز یه چیزه خیلی خوب یاد گرفتم، اینکه حرف زدن یه نعمت بزرگیه،هنوز یه 

روز نشده بود که الل شده بودم، داشتن له م میکردن، داشتن از روم رد 

 !میشدن

 !امان از روزی که دوباره بتونم حرف بزنم، تاوان همه ی کاراتون و پس میدین

تاق شد و گفت  آراد سراسیمه وارد ا

 ..المان اینجا چه خب_

که با دیدن منیکه با پایی غرق در خون افتاده بودم روی زمین حرف توی 

 .دهنش ماسید

المان همونطوری که داشت عربده میکشید خواست خیز برداره سمت من که 

 !آراد مانعش شد و زیر لب چیزی بهش گفت که نشنیدم

 .نمیدونم چی بهش گفت که المان ساکت شد

 آراد با نگاهی سرزنش کننده اومد سمتم و گفت

 !میتونی بلند بشی؟_

 .سرمو به طرفین تکون دادم، هوف بلندی گفت و اومد سراغم
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خم شد و یه دستشو انداخت دور کمرم و دست دیگش رو زیر زانوهام و 

 !مثل یه پر کاه منو از روی زمین بلند کرد

 .از جلوی المان رد شدیم و رفتیم،منو با سرعت از اتاق المان خارج کرد

همینطوری با ترس به المان خیره شده بودم و با نفرت نگاهش میکردم که 

 اومد کنارم

دست از این کارات بردار، میخوای اونو نابود کنی اما با لجبازی و دیوونه _

 !بازیات داری گند میزنی به کارای خودت و من

دستمو دور گردنش حلقه کرده بودم و چشم دوخته بودم بهش و هیچی 

 .نمیگفتم

 جلوی در یه اتاق ایستاد و بهم گفت 

 .درو باز کن_

دستگیره ی درو کشیدم پایین، با در و هل داد و منو برد داخل، اینجا که اتاق 

 !من نبود

 !آورده بودم توی اتاق خودش

 آروم منو گذاشت روی تخت و گفت

 !چیکار کردی با خودت دختر؟_

تاق و با جعبه کمک های اولیه برگشت، کنارم روی تخت  رفت توی سرویس ا
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 نشست و گفت

باید روی این خراش ها الکل بزنم و یه خرده سوزش داره، میتونی تحمل _

 !کنی؟

سرمو تکون دادم، دردهایی که من تا به امروز تحمل کرده بودم خیلی بیشتر 

 !از درد و سوزش یه چندتا زخم بود

با تردید پنبه ای که به الکل آغشته کرده بود و گذاشت روی اولین خراش و 

 .آروم آروم کشید

حس سوزش خیلی بدی داشت، داشتم آتیش میگرفتم از درد، اولین قطره از 

 !چشمام چکید و دستمو گذاشتم روی دستش که ادامه نده

دستمو که گذاشتم روی دستش نگاهش از روی پام ُسر خورد به سمت 

 !چشمام

وقتی چشمای اشکیم و دید چند لحظه بهم خیره موند و بعدش بلند شد و 

 یه دور، دور اتاق چرخید و بعد مشتاش و پی در پی کوبید به دیوار و داد زد

 !لعنت بهت، لعنت بهت_

 !حاال چرا انقدر قاطی کرد؟

 !این پسر واقعا موجی شده بود، اصال از کاراش سر در نمیاوردم

بعد از چند مین اومد و دوباره کنارم نشست، میدونم درد داره اما مجبورم که 
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 !اینکارو کنم، هرچی دردت اومد مچ دستمو فشار بده خب؟

ثر من بود  !و بعد اشاره کرد به همون دست باند پیچی شده ش که ا

 !یعنی چرا داشت یه همچین کاری میکرد؟

 !انقدر براش مهم بودم؟

انقدری که داشت از دستی که همین چند ساعت پیش داغونش کرده بودم 

 !برام مایه میذاشت؟

نه نه! من اصال براش مهم نیستم، اگر براش مهم بودم اجازه نمیداد المان 

 !دستمو اونجوری فشار بده و هرچی از دهنش در میومد بارم کنه

 مهربون نگاهم کرد و گفت

 !قبوله؟_

چشمامو یه بار باز و بسته کردم که لبخندی زد و لپم و کشید، چشمام 

 !هرکدوم اندازه یه کاسه گرد شده بود

این برای چی لپمو کشید؟! نگاهی به قیافه م انداخت و خندید، پنبه رو 

 !برداشت و دوباره کشید روی زخمام،دردش خیلی زیاد بود،خیلی

سعی میکردم مچ دستشو کمتر فشار بدم، به خصوص وقتی که دستش 

 !آسیب دیده بود

باالخره کارش تموم سد و روی زخمای عمیق، چسب زخم چسبوند، وقتی 
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 !دستمو از روی مچش برداشتم، دلم براش سوخت

 !مچش از شدت قرمزی به کبودی میزد

دستمو آروم نوازشگونه روی مچش کشیدم که دستمو گرفت و دوباره کار 

امروزشو تکرار کرد، نگاهی به دستنبدی که روی مچم بود انداخت و دستشو 

 .کشید روشو لبخند زد

سوالی نگاهش کردم، برای اینکه معلوم نشه دستپاچه شده،سریع از جاش 

 بلند شد و گفت 

 !چیزی الزم نداری؟_

 .به نشونه ی نه ابروهامو انداختم باال

 !پس من توی تراسم! چیزی الزم داشتی صدام کن_

 !و بعد در تراس و باز کرد و رفت

امروز بالهای جور واجوری سرم اومده بود و واقعا خسته بودم، تنم!روحم! 

 !هردوشون خسته بودن

 !چشمامو بستم و به خواب عمیقی فرو رفتم

** 

وااای امشب خیلی خوب خوابیدم، اصال دلم نمیخواست بیدار بشم، دستی که 

دورم حلقه شده بود منو بیشتر به خودش فشار داد و نفسشو توی گردنم 
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فوت کرد،حس میکردم دارم خواب میبینم، همون عطر آشنا مشاممو پر 

 .کرده بود و احساس آرامش و امنیت و لذت و یکجا بهم میداد

 با صدای بلندی گفتم

 !عطرتو خیلی دوس دارم_

 منو بیشتر کشید توی آغوشش و با صدای گرفته و خواب آلودی گفت

 !میدونم_

 !اینکه صدای آراد بود

با شنیدن صداش برق از سرم پرید،خواستم بلند بشم که همون دست مانعم 

 شد و دوباره صداشو شنیدم

 .چته؟!بذار دو مین بخوابم دیگه اه_

 !مرتیکه ی احمق بلند شو ببینم! من تو بغل تو چیکار دارم؟_

 .آروم الی چشماشو باز کرد و با دیدن اون صحنه خودشم شوکه شد

 از جاش پرید و گفت

من واقعا نمیدونم چی بگم!دیشب باالی سرت نشسته بودم که دیگه _

 !بقیشو یادم نمیاد

 !غلط کردی که یادت نمیاد! تو خیلی بیجا کردی که منو بغل کردی_

 !نمیدونم چرا چشماش گرد شد از تعجب
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 !چیه،خیلی چیزه عجیبی دیدی؟_

 !تو! تو که داری حرف میزنی_

 !عه راست میگفت، من داشتم حرف میزدم

 !انقدری خوشحال شدم که از ذوق روی تخت شروع کردم به باال و پایین پریدن

ااا! من دارم حرف میزنم_  !هوووورررر

 نگاهی بهم انداخت و شروع کرد به خندیدن

 !فکر نمیکردم انقدر سریع حالت اوکی بشه_

دیروز دکتر گفت همه چی بستگی به خودم داره، میدونستم که از پسش _

 !برمیام

 !درکت نمیکنم_

 !درک کردن من برای عقب افتاده ی ذهنی ای مثل تو سخته میدونم_

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت

 !هم خیلی ترسویی و ضعف،هم خیلی شجاعی و قوی_

درک کردن منه پر از غصه و غم برای تویی که تا به امروز خم به ابروت _

 !نیومده سخته، سعی نکن درکم کنی، سعی کن ازم دور بشی و فاصله بگیری

 !متوجه شد که منظورم از این حرف، اتفاقات امروز صبح بود

 !بخاطر همینم هیچی نگفت و پاشد رفت توی حموم
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منم از جام بلند شدم و رفتم بیرون، چون میدونستم اتاقم، اتاق بغلیه آراده 

 !به راحتی پیداش کردم و رفتم داخل

صد در صد مهرسا تا االن نگران شده، من که دیگه حالم خوب شده بود 

 !میتونستم برگردم خونه

 !گوشیمو برداشتم، چندتا تماس بی پاسخ از مهرسا داشتم

سریع شمارشو گرفتم که به ثانیه نرسید،جواب داد، اگر اجازه میدادم حرف 

 بزنه، دیگه من فرصت نمیکردم حرف بزنم، سریع گفتم

میدونم نگرانمی، خونه باش تا یه ساعت دیگه میام و همه چیو بهت _

 !توضیح میدم، فعال

 !و بعد سریع قطع کردم

 !لباسام کجا بودن؟

با این لباسا که نمیتونم برم، کمدی که رو به روم بود و باز کردم تا شاید 

 .اونجا چیزی برای پوشیدن پیدا کنم

 !داخلش هیچی نبود جز لباسایی که دیروز خودم باهاشون اومده بودم اینجا

از خوشحالی چشمام برق زد، اول رفتم یه دوش گرفتم و اومدم لباسام و 

 !پوشیدم، از توی یکی از کشوها سشواری پیدا کردم و موهامو خشک کردم

 !آماده بودم
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 !از اتاق اومدم بیرون و رفتم جلوی اتاق آراد

برای اینکه عصبیش کنم بدون اینکه در بزنم، وارد شدم، با چیزی که مواجه 

 !شدم از کارم پشیمون شدم و سریع در و بستم

 !فقط یه حوله بسته بود دور کمرش و جلوی آینه ایستاده بود

 پشت در بودم که خودش درو باز کرد و با اخم گفت

 !ببینم تو بلد نیستی در بزنی؟_

 !نه_

 !بیا تو_

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 !نمیام_

 نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت

 !کجا شال و کاله کردی به سالمتی؟_

 !گیج!عقب افتاده ی تاالسمی! وقتی خوب شدم نیازی نیست که اینجا باشم_

 خندید و گفت

گیج من نیستم!گیج تویی که با این عقل نصفه نیمت نقشه انتقام کشیدی! _

 !بیا داخل تا بگم بهت،گیج تویی نه من

یه شب خوابیدم توی اتاقت،صبح توی بغلت بیدار شدم، اونوقت االن بیام _
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 !توی اتاقت؟

 .دستم و گرفت و کشید داخل اتاق و در و بست

 با عصبانیت تشر زدم

 !چیکار داری میکنی؟_

 دستشو گذاشت روی دهنم و گفت

 !هیس!فکر نمیکردم انقدر احمق باشی_

فکر میکردم بقدری زرنگ هستی که از کنار یه همچین فرصت طالیی ای به 

 !همین آسونیا نگذری

 !اما توعه احمق خیلی نفهم تر از این حرفایی، شال و کاله کردی که پاشی بری؟

متوجه منظورش نمیشدم که هیچ، با فشار دستش روی دهنم داشتم 

احساس خفگی میکردم که وقتی متوجه نفس نفس زدنم شد سریع دستشو 

از روی دهنم برداشت و با نگرانی نگاهم کرد، چندتا نفس عمیق کشیدم و 

 گفتم

 !این چرت و پرتا چیه که داری میگی؟_

 !متوجه منظورت نیستم

 عین معلمی که میخواد به دانش آموز تنبل درس و حالی کنه حرص میخورد

بهونه به این قشنگی افتاده دستت که بمونی اینجا و به دشمنت، اخ _
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ببخشید به دشمنات نزدیکتر باشی و سر از کاراشون در بیاری، فقط کافیه نقش 

 !بازی کنی و تظاهر کنی که هنوز نمیتونی حرف بزنی

 !اون داشت دنبال دردسر میگشت یا چی؟

دلیل سماجتش رو نمیفهمیدم،میخواست بمونم اینجا و با اطالعاتی که 

 !کسب میکنم به خودش و المان آسیب برسونم؟

 به طرز مشکوکی داشتم نگاهش میکردم

از کی تا حاال تو انقدر دقیق شدی روی نقشه ی انتقام من؟! چرا انتقام من _

 !برات مهمه؟

جالبش اینجاست، دشمن من دوست توعه، همونیکه جلوش عین موش 

 !آبکشیده میشی و هیچی نمیتونی بگی

 خیلی دستپاچه شده بود و همین دستپاچگی کار دستش داده بود

بنظرت المان دوست منه؟! اگر من باهاش روراست بودم که از پلیس بودنم _

 !خبر داشت

 !المان دشمن توعه و دشمن منم هست،پس دشمِن  دشمنم دوست منه

هر چی فکر میکنم نمیفهمم چطور آدمی که از بچگی باهاش بزرگ شدی از _

هویت اصلیت خبر نداره و چه ظلمی در حقت کرده که اینجوری داری خنجر فرو 

 !میکنی تو پشتش
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تا همینجاشم زیادی فهمیدی! حاال انتخاب با توعه یا مثل یه احمق برو _

 !پایین و به المان بگو که حالت خوب شده و میخوای بری یا هم بمون و بجنگ

حق با اون بود!هرچند نمیدونم با موندن من چی بهش میرسید اما منطقی 

 !ترین کار ممکن موندن بود

 سری تکون دادم و گفتم

 !پس بینمون بمونه که میتونم حرف بزنم، منم اینجا میمونم_

 یه تای ابروشو داد باال و گفت

فکر میکردم یه سرکش مطلقی اما !عه توام بلدی حرف آدمارو قبول کنی؟_

 !حاال که میبینم بعضی وقتا میتونی آدم باشی

 !هر هر هر، مسخره_

میخواستم برم کنار اما نمیتونستم چون باال تنه ی لخت و برنزه ش که قطرات 

آب روش نشسته بود دقیقا جلوی روم بود و منم برای اینکه نگاهش نکنم تا 

خجالت نکشم فقط داشتم به چشماش نگاه میکردم که خواست سرشو بیاره 

نزدیکتر میترسیدم بازم کار دیروزشو تکرار کنه که سریع کف دستامو گذاشتم 

روی سینه ش و هولش دادم اما تکون نخورد،دستامو گرفت و خیره شد توی 

 چشمام

 !از من بدت میاد؟!منو دشمن خودت میدونی؟_
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 !این داشت چی میگفت؟! مگه براش مهم بود که دشمنمه یا دوستم؟

 !یکم به سوالی که پرسید فکر کردم، واقعا ازش بدم میومد؟

نمیدونم حس عجیبی نسبت بهش داشتم بیشتر از دستش دلخور بودم، ازش 

انتظار داشتم که هوامو داشته باشه، دلم میخواست وقتی المان سعی در 

 !خرد کردن من داره پشتم وایسه و به المان اجازه نده

نمیدونم چرا یه همچین انتظارات پوچ و واهی ای ازش داشتم، نگاهی به 

 چشمای منتظرش انداختم که خودش ادامه داد

 !انقدر سوال سختی ازت پرسیدم؟!ازم بدت میاد یا نه؟_

 با تمام بی رحمی خیره شدم به چشمای منتظرش و گفتم

نفرتی که نسبت به المان دارم خیلی کمتر از نفرتیه که نسبت به تو دارم! از _

 !تو چندین برابر بیشتر متنفرم، موجی بدبخت

انگار که با شنیدن این حرف ها ناراحت شد، بدون هیچ حرفی کنار کشید و درو 

 برام باز کرد و گفت

 !برو بیرون_

 دوباره زل زدم توی چشماش و گفتم 

 !ازت متنفرم، ازت بیزارم!آراز سلیمانی_

 !گفتم برو بیرون_
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 درو بستم و با تمسخر گفتم

چیه؟!بهت برخورد؟!انتظار نداشتی این حرفا رو ازم بشنوی؟! خبب چیکار کنم _

 !که حقیقت طعم تلخی داره

 !این خودِ  خودِ  واقعیته من ازت متنفرم

 .با احساس داغی روی گونه م فهمیدم که دومین سیلی رو ازش خوردم

 با انزجار زل زدم بهش 

 !چیه؟_

 !تالفی کردی؟

 تالفی سیلی هایی بود که دیروز ازم خوردی؟

 !اولین سیلی رو اون روز توی اون ناکجا آباد ازت خورد،دومیشم االن

 !اما بهت قول میدم که تالفی میکنم

رومو برگردوندم تا از اتاق برم بیرون که برگشتم و انگشت اشارمو بردم و باال 

 گفتم

جناب سروان! و اینو بدون که با سیلی تالفی نمیکنم!تاوان تموم بی رحمی _

 !هایی که بی دلیل در حقم کردی رو بدجوری پس میدی

ماتش برده بود و هیچی نمیگفت،منم دیگه منتظر نموندم و از اتاق زدم 

بیرون، دستمو گذاشتم روی گونه م،بدجوری داشت میسوخت، دستت 
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 !بشکنه به حق علی

 !رفتم توی اتاقم و بلند بلند زدم زیر گریه

دلم داشت از این همه نامردی و بی رحمی به درد میومد مگه من چه هیزم 

 !تری بهش فروخته بودم؟

بعد از اینکه یه دِل  سیر گریه کردم،آبی به سر و صورتم زدم چون االن وقت 

 !گریه و زاری نبود

 !االن وقت تالفی بود

 !وقت انتقام

 گوشیمو برداشتم و زنگ زدم به مهرسا

 !الو سالم مهرسا خوبی؟_

 !زهرمار! نیم ساعت پیش باید میرسیدی پس کدوم گوری موندی تو؟_

 کنسل شد نمیتونم بیام چون خونه ی المانم_

 !چی خونه ی المان؟_

 !آره، صبر کن تا همشو بهت توضیح بدم_

همه چیو برای مهرسا تعریف کردم، حتی از آراد گفتم، اینکه همون پلیسیه 

که جلوی مارو گرفت و ماشین و برداشت برد، از دستم دلخور شد که چرا تا 

 !االن بهش نگفتم
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اما مهرسا مثل من بچه بازی در نمیاورد و عاقالنه رفتار میکرد و مطئمنم که 

 !وقتی بشینه و فکر کنه بهم حق میده

گفت که به بابام میگه، چون حالش خوب نیس ساحل قراره یه چند روزی پیش 

 !من بمونه و بعد از خداحافظی قطع کرد

بعد از قطع کردن گوشی رفتم داخل حموم و یه حموم مفصل با پودر نمک 

 .دریایی که همیشه مورد عالقه م بوده کردم

عجب شانسی هم داشتم که تو حموم این غول پیدا میشد چون اعصاب رو 

آروم می کرد اما عجیبه که با این حال از دهنش آتیش میزد بیرون و تاثیر 

 !چندانی روش نداشت

از حموم اومدم بیرون و با حوصله موهام و خشک کردم و خرگوشی بستم، 

من عاشق موی خرگوشی بودم و برام مهم نبود که چند سالمه و مناسب 

 !سنم نیست

بعد از یه آرایش مفید و مختصر و پوشیدن یه بلوز شلوار که طرح های خرس 

مهربون داشت پوشیدم، نگاهی توی آینه به خودم انداختم خیلی با نمک 

 !شده بودم

 لپم و کشیدم و گفتم 

 !برو که رفتیم_
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از اتاق اومدم بیرون و راهروی بی انتها رو طی کردم و رسیدم به آسانسور، 

 !سوار شدم و رفتم پایین

 !سالن و طی کردم، راستش نمیدونستم که کجا باید برم؟

یبا که لباس خدمه به تن داشت مواجه  از شانس خوبم با دختری جوون و ز

 شدم لب تر کردم چیزی بگم که دیدم با تعجب به سر و وضعم نگاه میکنه

 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم

 !جای اینکه اینجوری زل بزنی بهم بگو آراد و المان کجان؟_

 با شرمندگی سر به زیر انداخت و گفت

 ببخشید خانم! آقا المان و آقا آراد رفتن فرودگاه_

 !فرودگاه برای چی؟_

 !شیدا خانم دارن از فرانسه میان_

 !شیدا کیه؟_

 !شرمنده خانوم آقا المان گفتن که توضیح اضافه ندیم بهتون_

  !اول خواستم باهاش تند برخورد کنم اما خب چی می گفتم؟

 !این بیچاره که تقصیری نداره

 !کارش همینه دیگه گوش دادن و اطاعت کردن

 سری تکون دادم و گفتم 
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 …باشه عزیزم میتونی بری_

 نگاه مهربونی بهم انداخت و خواست بره که دوباره صداش کردم 

 .من کجا باشم؟! که اومدن ببینمشون_

شما تشریف ببرید سالن غذا خوری صبحانه تون رو میل کنید تا راهنمایتتون _

 !کنم

 !از گرسنگی داشتم میمردم

 !عجیبه که تو این خونه یه نفر پیدا شد که به فکر من باشه

 از خوشحالی چشام داشتن برق میزدن، کف دستام و کوبیدم بهم و گفتم

 !وای خیلی گرسنمه_

 خدمتکار با خنده نگاهی بهم انداخت و گفت

 پس بفرمایید _

 .و بعد من و به سمت سالنی که دیشب غذا خوردیم هدایت کرد

 !اینجا واقعا از یه قصر هیچی کم نداشت

روی میز پر بود از خوراکی های متعدد که کمیاب بودنشون از اون قیافه های 

 !وسوسه انگیز پیدا بود

نشستم سر میز و یه دل سیر خوردم و بعدش با راهنمایی همون دختره رفتم 

 !نشستم توی سالن اصلی
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حوصلم بقدری سر رفته بود که داشتم دق می کردم، تصمیم گرفتم از اون 

 !محیط خفگان آور خارج بشم و برم یه چرخی دور و اطراف بزنم

بهتر بود برم توی آشپزخونه و یکم اهالی این قصر و بشناسم، بعد از مدتی 

 !کند و کاو باالخره آشپزخونه رو پیدا کردم

خدمتکارای زیادی سخت مشغول کار بودن و معلوم بود که قراره از یه 

 !مهمون خیلی خاص و مهم پذیرایی بشه

یکی از خدمتکارا که مسن تر از بقیه بود و چهره مهربونی داشت رو به بقیه 

 گفت

دخترا! آقا گفتن که همه چی باید بی عیب و نقص باشه میدونید که شیدا _

 !خانم خیلی حساس هستن

 !حاال همچین شیدا خانم میگفتن که انگار کیه

خیلی کنجکاو بودم که بدونم شیدا کیه، بنا بر این رفتم سمت همون خانم 

 مهربون و با خوش رویی گفتم

 !سالم، خسته نباشید_

 وقتی با صدای من برگشت چشماش داشتن برق میزدن
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