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 انقدریكاری... از بیار از كامی نقاشینبه لبخند گرمش نگاه كردم و منم لبخند زدم. به چهارم

ی بكشم. چشمای رو به آسونی ایافه هر قیتونستم كرده بودم كه در عرض دو ساعت مینتمر

یاط دادم و به حیه تكی. به صندلیدم كه نگاهمو دزدیعی نظر داشتن، انقدر طبیر منو زیاركام

 كنار دستم گذاشتم و با پامیمو طراحیل. وسای ابریمه بود و آسمون نیر نظی. هوا بكردمنگاه 

ی... سكوت اونجا با صدایدم كشیقیشروع كردم به تكون تاب. چشامو بستم و نفس عم

 ساكت وی. در كل محله یشكست میشدن اوقات از مقابل در خونه رد می كه بعضیناییماش

.یكردم مین تحسیارو كامی یقه بود. سلیآروم

-الهام خانوم؟

 شونه به پشت سرم نگاه كردم: بله؟ی رواز

-برات عرق بهار نارنج آوردم.

 خاتون!ی بی زدم: به به، دست شما درد نكنه بیضی عرلبخند

ی زل زد: عاشق شدیم به نقاشیطنت برداشتم و دوباره تشكر كردم. با شینی از داخل سلیوانو
الهام؟

.یدم عكسه رو از خودم كشین ای، بی زدم: نه بپوزخند

 بود. بهی ای دوست داشتنیرزن گفت. پیزی لب چیر نشست و زی تاب به آرومی روكنارم

 كردهیم خونه رو تقسی. كارایگرفتم من اصل بهش سخت نمی ما بود، ولیشعنوان خدمتكار پ

ین. تو ای بی كارا با بی با مامان، اضافه یزا چین و ایری... شام و ناهار با من بود، گردگیمبود

 باز شد و بنز مدلیك افتاد كه اتوماتینگ ازش خوشم اومده بود. چشمم به در پاركیشتر ماه بیه

 بابام با وقار داخل اومد.یمیقد
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-اوه اوه مامانم اومد!

 وید من چه مرگمه، خندیدونست كه می بی. بیدم برداشتم و به سمت خونه دویلمو وحشت وسابا
 بردم اتاقم و پرت كردم تو كمد.یلمو وسایزان خنده و افتان و خیر زدم زی،منم با اون دستپاچگ
 اومدید عالمه خریه به خودم گرفتم. مامانم با ی معصومی یافه و قیاطدوباره برگشتم تو ح

یكردی؟ فرار می: سلم... چرا داشتتمسم

 داره زنگیلم... فك كردم موبایچی گفتم: اا... هی رو از دستش گرفتم و با شرمندگخریدا
!!یخورهم

 كهیدتو جدی. مامانم با شك اخم كرد: شماره ید خندیز ریز سرشو تكون داد و دوباره ری ببی
یگی؟ نداره، آخه چرا دروغ میكس

...یـــش آشپزخونه نفسمو رها كردم و گفتم: آخی زدم و برگشتم خونه. توی خجالت زده البخند

 الهه گوشمو پر كرد. گوشه لبام آهستهی خنده ی صدایشه سر جاشون گذاشتم و مثل هموسایلو

یه مغزم داشت مثل ید اوقات صداشو بشنوم. شای عادت كرده بودم كه بعضیگهبال رفتن. د

... در هر صورت خوشحالیدیمش بود و نمیشم الهه واقعا پیدم... شایكردنوار ضبط شده عمل م

ی هاش. چشمم به عكسش افتاد كه گوشه یه خنده هاش به گوشم آشناس، نه گریبودم كه صدا

 دوختهین به دوربیطونی و چشماشو با شیزد داشت لبخند میشهآشپزخونه گذاشته بودم. مثل هم

 دلم براش تنگ شدهیلی. خیدم دستم به سمتش دراز شد و به صورتش دست كشیار اختیبود. ب

ی عمویكرد؟ چه كار میوا رفت. احسان در چه حال بود؟ هیه بقت. ذهنم سمیاد زیلیبود... خ

 زنگ نزدهی بارم به كسیه ی ماه حتیه ین كس خبر نداشتم. تو ایچ از هی؟ و شادم چیخیالب

یشنهاد! پیم بودی رو. ما نامرئینجا ما رو داشت، نه آدرس ای هم نه شماره ی. البته كسیمبود

 مطمئن بودم ما همی بود، ولی كار چین قصدش از ایدونم. نمیم كارو انجام بدین بود كه ایاركام

 كه برامیومد نمیالمم خین عیگه نگران خونواده م بودم تا خودم، چون دیشتر. من بیمتحت نظر

 تر و وحشتناك تر.ید شدیلی... بازم سردردام شروع شده بود. خی. راستیرم بمیا یفته بیاتفاق

 سریی ماجرا هر چه زودتر تموم بشه و بلین ایخواستم فقط مه زده شده بودم كیاانقدر از دن

 و ازیكردم فكر میار وسط فقط حال من گرفته شده بود. هر لحظه به كامین ای. ولیاد نیكس

 اون منو دوست نداشت ویده؟ چه فای. ولیشد میشتر ضربان قلبم بیش خاكستریتصور چشما

 دارم و ندارم بدم تای. حاضر بودم هر چیم داشتله با هم فاصیلومتر النشم ما چند صد كینهم

 و بمش اسممو صدا بزنه. بعد هر كس كهیق عمی مقابلم ظاهر بشه و با صدایگه بار دیهفقط 

!یكردم براش طلب آمرزش میكرد خل ص میامنو از دار دن
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یخوری؟-الهام جان، چرا غذاتو نم

 ندارم.یل گفتم: مآهسته

یشیا؟ میض. مری بد غذا شدیلی ماه خیه ین بهم چشم غره رفت: تو امامانم

.یست-برام مهم ن

 تویكنی؟ می قربونت برم، آخه چرا لجبازی: الهید به موهام دست كشیرش پی با دستای ببی
ی؟ و مرتب غصه بخورینی گوشه بشیه ین كه ناراحت و غمگیست تو نیف حی،هنوز جوون

 تو رو خدا دست رو دلم نذار كه خونه. جون خونواده می بی سركشمو گرفتم: بی اشكاجلوی
یه شاد و خوشحال باشم؟ ی ندارم. بعد چه جوری خبریچ شونم هیكیهر لحظه در خطره و از 

 منم!یستشم س. نفر اول لیه خواهرمو كشته، حال در به در دنبال كشتن بقیآدم روان

 تایساده انگار رابرت پشت در وای، نفر اولیگی می جوریه سرشو كج نگه داشت: حال مامانم
تو رو بكشه!

 اف اف بلند شد. مثل مجسمه خشكم زد!ی م گرفت و تا خواستم بخندم، صداخنده

 كه آدرس ما رو نداره!ی باشه؟ كسیتونه می-ك

: رابرت اومده سراغت!ید خندمامانم

 راست رفتم سمت در. بذاریه و یدم مانتو و شال پوشیه. یه كینم رفتم كه ببی كردم و عصباناخم
!یشم پشت دره، نفر اول خودم باشم كه راحت میاگه كس

-بله؟

 بود.یستاده مرد با موتور دم در ایه

ی؟-منزل خانوم مالك

ید؟ دهنمو با وحشت قورت دادم: بله بفرمائآب

.ی. به من سپردن بدمش دست خود خانوم مالكین نامه داریه-

 هستم.ی-من مالك

 تاب نشستم. به آدرس نگاه كردم، ازی رو دستم داد و رفت. به سرعت رفتم داخل و رونامه
طرف...
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 خدا!ی-وا

 مقابل چشمام قرار گرفت...یوا بازش كردم. دست خط قشنگ هی خوشحالبا

 چشمم روشن!یار هم كه به قول كامیستی كه چه بهتر، اگه نی اگه خوبی؟. چطوریزم-سلم عز

!یدونی نمی رو نداشتم. وایدتون جدی ش نگاه كردم: آدرس خونه یه و به بقیدم خندی خوشبا

 نامه رو برامین شد ای كردم تا راضیتش رژه رفتم و غر زدم و اذیار اعصاب كامیانقدر رو

 كنم!یت اذیارو كامیده واقعا مزه می، به نامه چشم غره بریخوادبفرسته. نم

 تنگ شده بود.یوا هی شلوغ كردنای شدم. چقد دلم برایره بال گرفتم و به آسمون خسرمو

 بگم... احسان اومدیشو! پس بذار اولیاری شاخ در می هست كه اگه بدونی خبرائیه ینجا-ا
.یمخواستگار

ی؟؟ زدم: چـــیغ جیار اختبی

 رو نشونشیوا منو زد؟ پوزخند زدم... كاش زودتر هید احسان انقدر زود قیعنی! یشد نمباورم
! به نامه زل زدم...یدادمام

یشه كه مثل همیارم كامیرفت، میش خوب پی چقد خوشحالم! اولش داشت همه چیدونی-...نم

 كهیكشید می روز عقد و عروسیین ساعت گذشته بود و كار داشت به تعیه یسر كارش بود. ول

یه نگاه انداخت به احسان. یه نگاه انداخت به من، یه! ینه خونه. چشمت روز بد نبید رسیاركام

 احسان وقتی رفت آسمون! آبرومون كه رفت، ولیدادش و داد و بید تركبدفه مثل بم

 تا سال خواهرتیم... اگه نامزد بشیشه نمیم تسلیا راحتین بهم گفت كه به ایواشكیرفتنشون 

.یدم بهت قول میكنیم،صبر م

 بشن؟یق با هم رفیار احسان و كامیشه میعنی تكون دادم، سرمو

 من!ی وحشتناك خواستگاری ساكت شده. البته به جز اون ماجرایلی خیا تازگیار-خبر دوم. كام
 سر شغلش نكرده.ی بحثیچ تا امروز كه هیاز اون وقت كه تو رفت

 مردونه!ی قول مردونه یه هنوز سر قولش بود. یار كامپس

 شد!یی چه غوغایدونی روزنامه چاپ كردن نمی شركت تو رو توی ماجرای-خبر سوم. وقت
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 به سرمیترسیدم كه ازش میزی افتاد. شركت؟ روزنامه؟ چین از دستم سر خورد و زمنامه

 كه من اهل روزنامه خوندن و اخباریی از اونجایاومد! پس خبرش پخش شده بود. ول

ی شركت خوش نامیتونستیم نمیگه اومده. مطمئنا دیش پی چه اتفاقیدونستم نبودم، نمیزیونتلو

. خم شدم،یداد مردم كار دستمون میث و حرف و حدیعه شای ولیم، نبودقصر ما مینكه. با ایمباش

ی اضافه تریز كرده و سلم رسونده. چی عالمه خدافظیه یدمدوباره نامه رو برداشتم و د

 پاكتش گذاشتم. حداقلی و نامه رو دوباره تویدم شركت نگفته بود. با حسرت آه كشیدرباره 

.ید به ذهنم رسی! به مقابلم زل زدم و فكرینوشت برام ممیار كای درباره یشتر كم بیهكاش 

 نبود!یزی حافظ بد چی مقبره یدن عوض شدن آب و هوام دیبرا

یح شلوغ بود و من ترجیمه نیه حافظین همی بود. خنك و دلچسب. برای عالیلی اون شب خهوا

... از فكریگرفت بود و بازم برام فال میشمدادم آروم آروم قدم بزنم تا مقبره برسم. كاش عمو پ

 هر جا كه بود مراقبش بودن. خوشحال بودمیكرد؟ میكار عمو داشت چیعنیاونشب لبخند زدم. 

 طرف اون طرفین اید تحت مراقبت شدید بایرفتم محافظ ندارم. اونوقت هر جا كه منكه م

ی بد فكریار. فكر كامیداد بودن بهم دست می و احساس زندانیومد خوشم نمیزا چین. از ایرفتمم

 نكنن.یدا كه جامو پیهم نبود، البته به شرط

-خاله؟ ...خاله؟؟

 بود. خم شدم و مقابلشیشم پسر چهار پنج ساله و تپل پیه به سمت عقب برگشتم. یرت حبا
یزم؟نشستم: جونم عز

: خاله من مامانمو گم كردم!ید بغض چونه ش لرزبا

 داشت. به چشماش زل زدم كه دلمیرینی زبون شیلی زدم و بغلش گرفتم. خی مهربونلبخند
: نگران نباش خالهیدم دست كشیاهش سی بود... آروم به موهای. چشماش طوسیخت ریههر

.یكنیم میداش پیگهجون، الن با هم د

یزی اونجا چی ولیگشتم، میون زن گریه و به اطراف نگاه كردم. با چشم دنبال یستادم پا اسر
.یدمند

-خاله؟

ی؟ شده فسقلی چیگه م گرفت و دوباره نگاش كردم: دخنده

!یه كرد: من اسمم علاخم
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یخواستی؟ می آقا، چی-خب، عل

 قشنگه!یلی خیه؟ رنگین شما ای-چرا چشما

.یستن من سبز نی لنزه، چشماینا افتادم: اسم اراه

ین؟-چرا چشماتونو رنگ كرد

 بدجنس دنبالمه.ی آقایه: چون یدم باهوش بودنش خوشم اومد. لپشو كشاز

یاد؟ شما خوشش نمی-اون آقا بدجنسه، از چشما

-نه.

 خوشگل الههی از چشمای رفته بودن. اون رابرت لعنتین از بید الهه افتادم كه با اسی چشمایاد
 منم خوششی الهه بودم، صد در صد از چشمای. منم كه خواهر اتنقام جویومدخوشش نم

یه؟ شما چه رنگی: چشماید! دوباره پرسیومدنم

.یاه-س

.یه من خاكستری چشمایگه مامانم می مامان من! ولی-مثل چشما

 دوست دارم.یلی رو خی. من رنگ خاكستریگه: مادرت درست میدم بغضم جنگبا

یر مسیه ی مرد هم كنارش با نگرانیه. یكنه میه گوشه نشسته و گریه خانومه یه یدم دفه دیه
 اون مامانته؟ی، نشونش دادم: علی. با دست به علیزد رو قدم میتكرار

 ورجه وورجه كرد: آره! مامانم...ی خوشبا

 سمتشون رفتم و كنارش نشستم.به

 پسر شماس؟ین-خانوم؟ ا

 بغلم...یا مامان... بی! علی لبخند زد: علیس خی عجله به من نگاه كرد و با چشمابا

 ویخندید بغل مامانش غش غش می توی. خوش به حالشون... علیكردم لبخند كج نگاشون میه با
 چه طوریدونم. مادرش به سمتم اومد: خانوم من واقعا نمیكردنبابا و مامانش براش ضعف م

.ین ممنونم كه پسرمو به من برگردوندیلیاز شما تشكر كنم... خ

.ین كه درست بود رو انجام دادم. مراقب پسرتون باشی. من كاریست به تشكر نیاجی-احت
!یطونه شیلیمعلومه خ
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یخیال فاصله داشتم. بیلی از مقبره خیدم، دور شدن. به سمت راستم چرخیگه زنان با همدلبخند
 ویغ جی و بعد از اون صدایدم بلند شنیلی تق خی صدایه دفه یهرفتن به سمتش شدم و برگشتم. 

 زدم: نـــه! ...نه...یاد شدم. فریره كه صدا اومده بود خیی مردم. به جایغو

 نه اون طفل معصوم...یخوردم میر تید گناهه... من بای اون بیا خودت نجاتش بده... خداخدایا
 خراب بود.ی و حالم بدجوریرفتم. من دور خودم رژه میكرد میهمامانش بازم داشت گر

-خانوم؟

 سمتش قدم برداشتم: بله؟به

.ین ببریف تشرین... اگه خواستین-شرمنده شما هم تو زحمت افتاد

 بدونمیخواستم می برگردم. ولیتونستم راحتم میلی خیمارستان، رسونده بودمش بین با ماشمن
.یشه میبالخره چ

.یرم نمیی-من تا مطمئن نشم پسر شما سالمه جا

 تو ذهنمیزی چیه ی كنم، ولیه گریخواستم خورده بود. نمیر كه تیفتادم میار كامیاد یار اختبی

. نفسیفتاده نی دكتر اومد و گفت كه اتفاق خاصیه. چند لحظه بعد یداد میختندستور اشك ر

 كه چهیكردم فك مین نشستم، به این ماشی توی كردم. وقتی و از مادرش خدافظیدم كشیراحت

 تلفنیه بود. كنار یوا هی كه داشتم شماره ی خبر بدم. تنها شماره ایار اتفاقو به كامین ایجور

 به سرعت شمارهیتونستم و نمیلرزیدن. انگشتام میشش پارك كردم و با عجله رفتم پیعموم

.یرمبگ

-بله؟؟

 سلم منم... الهام.ی؟ خودتیوا؟-ه

 سلم... چه عجب...ی؟ خدا! الهام توئی: واااید كشجیغ

 كردن.یدا ما رو پی بگو احتمال جایار. به كامیگم می چین گوش بده ببیوا-ه

 اونوقت؟ی چیعنی ین-خب... ا

.یه منظورم چیفهمه: بابا برو به خودش بگو، میدم حر ص دستمو به صورتم كشبا

.یت. رفته ماموریست من كرد: آ... آخه خونه نمن

8



Goldjar.blogfa.com

ی؟ چه ساعتیگرده؟ برمی كیت؟ رفتم: ماموروا

 با خودش نبردهیلشم. تازه موبایاد می كیدونه. خدا میگه شهر دیه! رفته یست-نه اصل تهران ن
.یم كنیداش پیمتا نتون

ی؟: الو؟ زنده اید پرسیوا شد هی مكثم طولنی به شانس مزخرف من... وقتلعنت

!یمیرم تو رو نخورم نمی-آره نترس، من تا حلوا

!ی ادبی بیلی: خخندید

یزم؟ به سرم بری-حال من چه خاك

 گفت: خاك رس.ی خونسردبا

 م!ی-مرده شور برده، من جد

 م!یوا-خوشبختم، منم ه

!یزدم كتكت میر دل سیه وگرنه یستی نیشم باشه پیف: حغریدم

 بگم؟؟ی. فقط دوباره بگو بهش چیگم بهش میدم دیارو كامینكه-در هر صورت، به محض ا

 كردن.یدا ما رو پی! بگو جایوبت معی و گفتم: تو هم با اون حافظه یدم آه كشیت عصبانبا

ید؟ نامه م به دستت رسی-باشه... راست

 كرده؟!یر گیشت گلوش پی كه احسان بدجوریبینم-اوهوم. م

... عاشقم شده.یگه و با ناز گفت: آره دید خجالت خندبا

.یاوردیم-خوش به حالت. ما كه از عشق شانس ن

ی؟ از كجا انقدر مطمئنی؟-باز شروع كرد

 كه از منیدونه خودش می یفه بهم نگفت. اون فقط وظیزی وقت چیچ هیار-از اونجا كه كام
.یشترمحافظت كنه، نه ب

!ی ایوونه دیلی-خ

.یشتر-تو ب
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 هم باش.ی... برو بخواب، دختر خوبیاد من خوابم میگه: خوب دید كشخمیازه

-خفه شو، شب خوش.

 قلبم بایدم، كه به خود اتاقم نرسی در رفتم. تا وقتین سر جاش گذاشتم و با ماشیو گوشسریع

 دستام گرفتم. انگار داشتن باین تخت ولو شدم و سرمو بی. رویزد تند تند میضربان نا مرتب

 كه بغل پدرشی كه اونجا بودن، علیسایی پلی، شلوغی... صحنه یكوبیدن به سرم میپتك آهن

 كردم. رابرت حتما منوی خالیزا چین غرش كردم و فكرمو از ایت بود... با عصبانرده خویرت

 هر چه زودتریار خدا كنه كامی؟ بعد چی دفه ی دفه كه تونستم فرار كنم، ولین. ایكشهم

 نداشتم،یتی ببرم. خودم اهمینجا من بتونم مامانمو سالم از ایستبرگرده، وگرنه معلوم ن

 خوب شدنیال وقت خیچ سردرد منم كه هین قر ص خوردم. ایه كردم و یمامانم... ناله ا

نداره...

!!یكنم نرو، ازت خواهش میرون مدت از خونه بیه-مادر من، شما 

 الف بچه گوش بدم!یه به حرف ید بایگه گفت: حال دی با لجبازمامانم

یخوای اصل شما كجا میادیه؟ زی خواسته ینی، ببیب شما آسیخوام گفتم: من نمیت عصبانبا
ی؟بر

 با اونا برمیخواستم كردم. میدا نگاه كرد: چند تا دوست پی ایگه چرخوند و به سمت دچشاشو
.ی رویادهپ

 دفه رو نرو.یه ین ای ولی، كردیدا خوبه كه شما دوست پیلی-خ

 تا منم قبول كنم.ی چی-بگو برا

 منی برای چه اتفاقیش چند شب پیفهمید لبمو به دندون گرفتم و ساكت شدم. اگه میفی بلتكلبا

یه یم و كل بریم جمع كنیلو تا وسایكرد و انقدر اصرار میشد لحظه هم تو خونه بند نمیهافتاده، 

خانوم، گفتم: مامان یشم نمیفش حریدم دی. بلند شد و ساكت به سمت در راه افتاد. وقتیگهشهر د

 مراقب خودت باش.یلی خی،حال كه رفت

 مامان رفت، خونه تو سكوتی. وقتیدم غرغرشو شنی به خونم تشنه بود فقط صدای حسابچون

 گوشه كز كردم ویه هم كه خونه نبود، من بودم و خودم. مثل بچه ها ی بی غرق شد. بیمیعظ
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 مردونه بهم بگه خودم دارمی صدایه الن تلفن زنگ بخوره، بعد یشد میبه تلفن زل زدم. چ

 الهام. خدا عقلت بده! لبام خود به خود باز شدن وی بافیال خیلی باشم... خمراقبت تا یشت پیامم

.ینمت دوباره ببیخواد دلم میلی... خیارزمزمه كردم: كام

 به اسمیزی كردن. كاش چیه صدا شروع كردم به گری م گرفت و آروم و بیه حرفم گرین ااز

یخیال بیلی هر كدوم خیرسید، به آخر میار مسافرتم با كامیعشق وجود نداشت. اونوقت من وقت

 من تموم روح وی بود، ولیخیال كه نسبتا بیار كار خودمون. البته كامی پیرفتیمو راحت م

 هایوونه دفه تلفن زنگ خورد. مثل دیه كه یزدم جا مونده بود. داشتم بازم زار میششاحساسم پ

 برداشتم داد زدم: بله؟یو گوشی سمتش و وقتیدمپر

.یوا! منم هیكنی نشده كه حمله میزی... چیزم-آروم عز

!ی بتركی الهی؟-ااه... توئ

...یزنم شدم، بعدا بهت زنگ میمون خوشحال شدنته؟ اصل پشی شد: زهرمار! به جاشاكی

 تته پته كردم: ن... نه! نه من نبودم... تو رو خدا قطع نكن...ی شدم و با دستپاچگهول

 خونه تو بهم داد، گفت بهت زنگ بزنم.ی شماره یار-حال خوبه. كام

 بهم زنگ بزنه؟؟یشد اعصاب داغون چشامو بستم. از خودش كم مبا

ی؟ بگیخواستی می-حال چ

 راحت. جات امنه.یالت خبر دادم، گفت خیار به كامی،-اون ماجرا بود كه بهم گفت

یه خورد به یرشون تی منو بكشن! اشتباهیخواستن میوا رو جام امنه؟ هی چی كردم: چاخم
بچه!

 گفت؟ینجوری ایار حبس شد: دروووغ؟؟ نه بابا؟ پس چرا كامنفسش

 اصل چرا خودش بهم زنگ نزده؟یپرسی؟ توئه، از من میش پیار! كامیدونم-من چه م

 چرا.یدونم كرد: خب... باور كن نممكث

یچ هیفته، مامانم بی برای... لعنت. آهسته گفتم: گفته باشم، اگه اتفاقیكرد از من فرار مكامیار
!یبخشم نمیارووقت كام
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 به من گفت.ینان با اطمینو هست كه ایزی چیه براتون محافظ گذاشته. حتما یگه-م

!یستی كه دم دستم نی خوش شانسیلی كردم: از طرف من بهش بگو خغرولند

 سوال؟یه ی. راستیگم: باشه بهش مید خندبلند

-هوممم؟

ی؟ قهریار-تو با كام

!یدم صداش جون میدن شنی من دارم برایگی؟ می وری بپرسم چرا دریشه: میدم توپبهش
!یه گرفته؟ روز و شب كارم شده گریشنویصدامو نم

 بهش بگم باهات حرف بزنه؟یخوای... می چرا صدات گرفته ها... آخیگم-اا؟ م

 لزم نكرده! هر وقت خودش بهم زنگ زد اون حسابه!یر،-نه خ

ی؟ نداری. به مادرت سلم برسون، كاری-باشه هر طور راحت

یار رو كه بهت گفتم به كامیزی ندارم، فقط اون چی كاریچ-تو هم به خونوادت سلم برسون. ه
بگو!

 شدت گرفت كه هق هقمی هام به حدیه آهنگ غمناك گذاشتم و گریه خودم ی كردم و براقطع

یغ هام جیه... تو گریومد مسخره داشت سراغم میكل خونه رو برداشته بود. باز اون افسردگ

یچ من عاشقت شدم؟... هی خبر داشتیچ... مغروار بدجنس... هی... از خود راضیار: كامیدمكش

 ازت متنفرم! مــتــنــفــر!ی؟ انداختی منو به چه روزین... لعنت به تو... ببنی؟ بدویخواستیم

 افتاد.یز می و گلدون از رویدم كشیز می زدم و دستمو با سرعت رویغ جی گرفته ای صدابا

ی هر چیخواست شكست. اعصابم مرتعش بود. دلم می لذت بخشی و با صداینمحكم خورد زم

 خودمو گرفتم كه خسارتی به زحمت جلوی ش كنم. ولیكه رو بزنم و هزار تیادكه دستم م

 نشستمین زمی هام به مرور كمتر شدن و مثل شكست خورده ها روگریه. یارم به بار نیشتریب

.یدم بلندم كشی موهاینو دستمو ب

 دختر؟ی-الهام؟... كجائ
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 و تند تند اشكامو پاك كردم.یدم به صورتم دست كشیع اومده بوده خونه! سری بی اوه... باوه
.ی بی بینجام كردم صدامو واضح نشون بدم: ایسع

یم نگاه به گلدون شكسته انداخت، بعد نگاهشو مستقیه آروم و آهسته ش به سمتم اومد. ی قدمابا
 شده؟یبه چشمام دوخت: چ

.یكنم میكار دارم چیدم كردم... نفهمی قاطیلی دفه خیه گرفتم: ین خجالت چشامو به سمت زمبا

 تا دردش كمتر بشه. صداشو بهید دست كشیرش مبل نشست و به كمر پی زحمت كنارم روبه
 دخترم؟ی ناراحتی كه گفت: تو از چیدموضوح شن

 جواب بدم.یتونم نپرس، نمیكنم خواهش می بی-ااممم... ب

ین ایخودی پس بی، نشدی كنم. اگه عاشق كسیحتت موهام بوسه زد و مادرانه گفت: بذار نصبه
...ی اگه عاشق شدی. ولی به فكر درمان باشید و بایكارو انجام داد

.یدم خائنم لوم بدن، نگاهمو ازش دزدی چشمایترسیدم نظر گرفت. میر منو زیزش نگاه تبا

 عظمت عشق به صبر و تحمل عاشقی. همه ی تحمل داشته باشید بای،-...اگه عاشق شد

 ویرین شیا بود. یلی لیاد. مجنون هر لحظه به یشناسی و مجنون رو كه میلی داره... لیبستگ

 زودتر بهینكه ای. برایزد معشوقش میاد به یزد كه به كوه ضربه میفرهاد. فرهاد با هر كلنگ

 كارشون انقدر ارزشمند بود تای ولیدن، كدوم به خواسته شون نرسیچ هشایدمعشوقش برسه. 

ی به خواسته ت بجنگ، حتیدن رسی وقت فراموش نكن. برایچ هینو بشن. ایلبه اسطوره تبد

.ی راه جونتو هم از دست بدیناگه در ا

 بود.ی بی. حق با بیكشیدم از خودم خجالت میشتر و هر لحظه بیدادم به حرفاش گوش مساكت
 دم نزدم.یگه پاهاش گذاشتم و دیسرمو رو

 سرم...ی خدا... وای-ا

 نشده.یزیش خدا چید غرغر كرد: نگران نباش، به امی ببی

!... مامانم چهاریشم میوونه كه به سرم بسته بودم رو محكم تر كردم: آخ... دارم ددستمالی
...ی بی نشده... من نگرانم بیداشساعته رفته و هنوز پ

.یمارستان به بیم زنگ بزنیا-ب
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 دفترچه تلفنی نكنه. تویتم اذیلی نگه داشتم تا دردش خی تلفن رفتم و سرمو كجكی زحمت پابه

...ی... سومی... اونم منفی بود. دومی منفیجه نتی زنگ زدم. ولیمارستان بینرو گشتم و به اول
ی ولیست، نیمارستان مطمئن شده بودم كه مامان بیگه. دیدم رسیست... به آخر لیچهارم
یا شماره یچ. هیدیم اسمشو فهمینش نفرو آوردن كه از مدارك داخل ماشیه گفت: چرا، هپرستار

.یم هم نداشت تا به خونواده ش زنگ بزنیتلفن همراه

یه؟: اسمش چیدم وحشت پرسبا

.ی عمادیتی... اا... گین لحظه صبر كنیه-

 به رگام خشك شد. سردردمو فراموش كردم و گفتم: در چه حاله؟خون

...ی مغزید شدیزی. خونریمه وخیتش-وضع

!ی بی شدم بیچاره: بیدم از دستم رها شد و از جام جهگوشی

 گفت: خدا مرگمی بی سمت اتاقم هجوم بردم و لباسامو به سرعت برق و باد عوض كردم. ببه
 افتاده؟یبده! چه اتفاق

.یمارستان برم بید... بایدونم-نم

.یام خواستم از كنارش رد بشم جلومو گرفت: صبر كن منم بتا

 به خونه زنگ بزنه.ی كسید-نه اصل. شما بمون خونه، شا

ی به خودش گرفت: باز رو حرف من حرف زدی قابل نفوذیر كرد و صورتش حالت غاخم
بچه؟

 شو!یخیالم بیكنم التماست می بی فرستادم: بیرون نفسمو بی كلفگبا

 سفارش دادم.ین ماشیه به آژانس زنگ زدم و زود

-خانوم مادرم در چه حاله؟

 نداره. فقط دعای چندان مطلوبیت وضعیست، با افسوس نگام كرد: متاسفانه معلوم نپرستاره
.ینكن

یكنم خواهش میا موندم. خدای شده باقیخكوب محكم از كنار گذشت و من سر جام می قدمابا
 و به سمتیدم مونده... دستمو به صورتم كشیكمكش كن، از خونواده م فقط مامان برام باق

 سرباز همراهش بود.یه و یشم اومد پیس پلیه راه افتادم و روش نشستم. یمكتن

ین؟ هستی-سلم. شما خانوم مالك
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 تكون دادم.ی با خستگسرمو

 مادر شماس؟یده دیب سر آسی یه-اون خانوم كه از ناح

-بله...

-من از طرف سرگرد خردمند اومدم.

 مراقبیشتر بید افتاده بود بایادش تازه یار انداختم. كامیین با درد بستم و سرمو پاچشامو
ی نفر از پشت سر... رویه... ین: داخل ماشیشنیدم میمه رو نصفه نیسه پلیحایباشه... توض

...ی... ضربه مغزین جسم سنگیه ضربه با یه شده بوده... ی عقب مخفیصندل

.یدم: باشه فهمیدم. به زحمت نالیومد كردم. از سردرد نفسم داشت بند میه آرنجم به زانوم تكبا

-من واقعا متاسفم.

 تخت بای داشت؟ مامانم داشت روی ایده لبام به وجود اومد. تاسف چه فای روی تلخپوزخند
 متاسف بودن.یسه پلین و ایار و كامیكردمرگ دست و پنجه نرم م

.ین شهر برین از اید-سرگرد به من گفتن كه به شما بگم با

 كرده!یجا جمله مثل جرقه عمل كرد و من مثل انبار باروت منفجر شدم: خردمند بهمین
یكنه؟؟؟مادرمو به كشتن داده، دستورم صادر م

!یمارستانه بینجا... این خونسرد باشی عكس العمل ترسناكم جا خورد: خانوم مالكاز

...یست برام مهم نیگه باشه! دیخواد كه می-هر جهنم دره ا

 انگشتمو به سمتش تكون دادم: به اون... به اون...ید با تهدبعد

 راهمو باز كردم و ازیت با عصبانین همی ببرم نتونستم. برایارو كردم اسم كامی چهر
یارم نیرت رو گرفتم و منتظر شدم. مگه گیوا هی شماره یل رفتم. با موبایرون بیمارستانب

ید؟ جواب داد: بفرمائی و مردونه ای جدی... صدایاركام

ینجوری!! ایار كامیكنم ت میكه تیكه! خودش بود. صدامو انداختم ته گلوم: تی شانسعجب
یام راست میه تار مو از مامانم كم بشه، یه به حالت اگه ی واینجوری؟؟ ای؟مراقبمون بود
!!یكشمت خودم میتهران با دستا

 ضربه به...یه فقط مادرت یفتاده، نی اتفاقیشی؟ می چرا عصبانی؟ گفت: الهام توئیرت حبا

!یبخشمت وقت نمیچ هیار! كامی خودتو تبرئه كنیخواد-ساكت! نم
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یگم بهت نمیچی هی هیگه داد زد: بسه دی گوش خراشی آخر و با صدایم دفه اونم زد سیه
 دعا كنیكنی؟! مگه من مادرتو به اون حال و روز انداختم كه با من دعوا میشی میشی آتیشترب

...یفته براش نیاتفاق مهم

یچ هیخورم، جم نمینجا چه كار كنم چه كار نكنم! در ضمن، من از ای بدیادم تو یخواد-نم
!یرم هم نمی ایگه دیخرابمونده 

 تایششه پی رو بذار خونه، مادرتم هم كسی بی! بیكنی كارو نمین كرد: تو ایدم خشونت تهدبا
 اصفهان.یری مینتمراقبش باشه. خودت با ماش

-اصل حرفشم نزن!

 مفهوم شد؟یفتی، الن راه مین دختر كله شق! همیفته جون تو هم به خطر بیخوام-من نم

 افتادهیر گی بدی دو راهین انداختم. بیبم تو جیلمو تماسو قطع كردم و موبای حرفیچ هبدون

 از جون خودم محافظت نكنم. البته جونم برامیتونستم شم، نه میخیال مامانمو بیتونستمبودم. نه م

 مرگ بشم. دوباره برگشتم داخلیم تسلیا راحتین به ایذاشت حس هم نمیه ی نداشت، ولیتیاهم

 رفتن. دست و پام شلیو.ی.سی چند تا پرستار و دكتر به سرعت به سمت آیدم كه دیمارستانب

شدن... نكنه مامان...

 چشماتو باز كن...یكنم-مامان خواهش م

ی ضجه زدم و دست سردشو محكم تر گرفتم. رنگش مثل گچ شده بود و صورتش لبخند ببیشتر

ی كسیگه تنهام نذار... من دیكنم داشت. به دستش بوسه زدم: مامان خواهش میحال و كمرنگ

رو ندارم...

ی بود و همه یده فای بیگه خون آلود سرش دیچی نشون نداد. باند پی حركتین تریك كوچولی

 بازوم منو گرفت ویر پرستار به اجبار از زیه كه بهش متصل بود رو جدا كرده بودن. یلیوسا

 پوشوند. آروم خودمو از دستیدی سفی مامانو با پارچه ی پرستاره رویكیبلندم كرد و اون 

 ویفرستادم گرفتم. مرتب به شانس مزخرف خودم لعنت میوار كردم و دستمو به دهاپرستاره ر

 رو بهیسه رفتم و دوباره با پلیرون بودن. دست از پا درازتر از اتاق بیاشكام بدون توقف جار

رو شدم.
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...ین برینجا از اید. شما هم بایم خردمند دستور دادن مادرتون رو به تهران منتقل كنی-آقا

.یره: بهش بگو بره بمیدم لبم غززیر

ین؟ گفتی شما چید خورد: ببخشیكه

. درشو بازیكشید انتظارمو می رنگی بنز طلئینگ رفتم. تو پاركیرون نكردم و بی توجهبهش

 سر بردهیه ید وجود نداشت. شای خونی لكه یچ هی صندلیكردم و به داخلش نگاه كردم. رو

 چهیگفتم می بی به بید نداشت. پشت فرمون نشستم و استارت زدم. بایتیبودنش كارواش... اهم

...اده افتیاتفاق

 گوشهیه. زانوهامو بغل گرفته بودم و از یگفت شاه مقصودش ذكر میح داشت با تسبی ببی

 مثل فرشتهیدش سجاده ش نشسته بود و با چادر گلدار و سفی رویكی تاری كه تویكردمنگاش م

 فرود اومده... من دلمین زمی روی تعلق نداره و اشتباهیا دنین كه به ایرسید به نظر میا

یل رو داشتم. البته فامی بی بین فقط همیا. تو دنیگه دی جایه دل بكنم و برم ی بی از بیومدنم

 ماجرا رو بهشی خودم محسوب كنم رو نداشتم. وقتی رو كه خونواده ی كسی داشتم، ولیادز

 تو بهشت منتظرش باشه.ی خوبی جایدوارم و گفت: امیدگفتم، آه كش

... همه شیسوخت مامانم می مامانم. دلم برای سجاده پهن كرد و نماز خوند و دعا كرد. برابعد

 خودش بود كه اصرار داشت از خونهیر تقصید من بود كه جلوشو نگرفتم. نه... شایرتقص

 مگه نه؟ عذابیذاشت، ما مراقب می براید بود! اون بایار كامیر بره. اصل همه ش تقصیرونب

 ادبانه بود.ی تند و بیلی افتادم. برخوردم خیار تماسم با كامیاد. یكرد م میوونه داشتوجدانم د

!یچی در قبال جون ما داشت؟ هی ایفه مامان منو بكشه؟ اون چه وظیاد بیكیمگه اون گفته 

 داد زدنشی و من باهاش مثل طلبكارا برخورد كردم. صدایكرد ش عمل میفهاون داشت به وظ

یعنی... یداد میم بود و دلداریشم دلم دوباره براش تنگ شد. كاش پیچید، پمدوباره تو گوش

 منو بكشه؟یكی ینكه قبل از اینم، ببیك رو از نزدی طوسی بازم اون دو تا ستاره یتونستمم

-دختر جون، حواست كجاس؟

ی؟ بی بی دادم: بله؟ با من بودیعی تكون سرسرمو

 هست؟ینجا هم ای ایگه زد: مگه به جز تو كس دی آرامش بخشلبخند
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 غصه زمزمه كردم: نه...با

 بهت نرسه.ی كه دست كسی برو، برو به هر جائینجا. از ای گوش بدیسا-بهتره به حرف پل

 برم اصفهان. اونم بدون شما!ید بهم گفت بایسه پلیعنی-آخه كجا؟ كام... 

 برگردمید. من هر چه زودتر بایشدیم از هم جدا مید زود بایا یر هاشو بال انداخت: ما دشونه
 تنها نوه م تو شهرستان.یشپ

.یشم دارم از شما هم دور می بابا... من حتی و چروكشو نوازش كردم: این پر چدست

 گوشه گذاشت. بهمیه زانوش گذاشت و به زحمت بلند شد، سجاده شو جمع كرد و ی رودستشو
 اگهی ولیری، میشم بخوام خوشحال باشم كه تو از پینكهدستور داد: بلند شو چمدونتو ببند. نه ا

.یشی خونوادت دچار می یه تو هم به سرنوشت بقی نرینجااز ا

!یرم بزدلنه بمیخوام گفتم: فرار كار ترسوهاس. من نمیلما فمثل

ی حرفاین سر منو با ایخواد حرف از مردن زد؟ پاشو، پاشو نمی گاز گرفت: وا؟ حال كلبشو
 بهونه!ی بهونه هم بیری، و میفتی فردا صبح راه مین! همی بمالیرهقلنبه سلنبه ش

 كارم تموم شد، ساعت دوازدهی و به سمت اتاقم رفتم. وقتیدم تو هم كشی با كج خلقصورتمو
یام. در كمدمو باز كردم و به نقاشیكردم مونده مو جمع می باقیلبود و من داشتم خورده وسا

یا نقاشی بابام، صورت مهربون مامانم... باقینگاه كردم. صورت خندون الهه، لبخند پدرانه 
 معصوم ویه خونسرد، یه ی، جدی یافه قیه بودن. آروم جا به جاشون كردم... كامیار یرتصو
ییم گذاشتم. تنهایفم كاور جا دادم و داخل كی با لبخند محشرش بود. همه رو تویدم كه كشیآخر

 همرام باشن تا هر لحظه كه تونستم و وقتشو داشتم،یلم وسایخواستم میشد، پر میدن كشیبا نقاش
 دردسریا دنیه و یف كیه چمدون، یه نمونده بود. من بودم و ی باقی ایگه بكشم. كار دیزی چیه

 و قر ص خواب آور خوردم كه تا صبح غلتیدم كشیرون بیبم قرصامو از جی. بسته یو دلتنگ
ی مختلفیزای. چیبرد رقمه خوابم نمیچ نداشت، هی ایده شم... هر چند فایدارنزنم و راحت تر ب

 موندهیرون ملفه بیر مامان كه از زی یده رنگ پری مثل دستایرفت، رژه ماممدام جلو چشم
 كرد... مثلیه كه بابام قبل از رفتنش به اون سفر شوم بهم هدی لبخندینبودن... مثل آخر

یكرد م میوونه كه داشت دیزی چین... و آخریكاصورت خوشحال الهه قبل از رفتنش به آمر
 كه حوصلهیی كه وقتایش. رنگ طوسیومد به خاطرم ماش بود. عمق چشمیار كامیچشما

 كه خوشحال بود مثل آب زلل و قابل لمسی ایگه دی و وقتایشدن میره كلفه بود تیانداشت 
 لب زمزمهیر. زینم تا دوباره همون لحظه چشماشو مقابلم ببیكشت. قلبم داشت خودشو میشدنم

 انصاف...ی نكن بیك شلاحساسم تفاوتت به ی خونسرد و بیكردم: با اون نگاها

یش آخر تا اعماق وجودمو به آتی. نگاهش خونسرد نبود... دفه یگرفتم حرفمو پس مید باشایدم
... وگرنهیتپید دوباره ش میدن. نگاهش داغ بود. داغ و سوزان! انقدر كه قلبم به شوق دیدكش

 متحركوی مرده یه نداشتم كه بخوام با قلبم زنده نگه ش دارم. بازم احساس ی جسمیگهمن د
داشتم...
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 مراقب خودت باش دخترم.یلی-برو به سلمت... خ

 بار نگاشین آخری. برایخت ازش دور شدم، پشت سرم آب ری بوسه زد و وقتیشونیم پبه
كردم و لبخند زدم.

یدی هم از من دی بدیا ی. شما هم مواظب خودت باش، خوبی بی بیشه-دلم برات تنگ م
خواهشا حللم كن.

یوود تو بالید بای بی نكرده برگشت داخل خونه. اصول بی و خدافظیه گریر حال منقلب زد زبا

 داشت! پشت فرمونی هندیلم فی صحنه های اجرای برای چون مهارت خاصیومد، میابه دن

 زدم بهیدم، رفتنمو خری لزم برایل كردم و وسای تو شهر رانندگیمساعتی نیه ینشستم و وقت

 توی دلم برای كردم، ولی ماه باهات زندگیه گفتم: درسته فقط یراز خروجم به شزجاده. قبل ا

!یشههم تنگ م

 در حال طلوع كردنه. كاشید كه خورشیدم پدال فشار دادم و از گوشه چشمم دی رویشتر بپامو

یا. چه راحت دستش از دنیومد خوشش مید از طلوع و غروب خورشیشه بود... همیشممامانم پ

 كه الهه رو به خاكی بود كه مثل موقعین قسمت ای باشم، ولیشش پیتونستمكوتاه شد. كاش م

 شوهر و دختر از دست رفتشویتونست نباشم. باز خوش به حالش كه میششسپردن، من پ

 خودمی صدا توجهمو جلب كرد. صدایه بودن؟ ...یگه هم دیش پیی سه تایا اون دنیعنی... ینهبب

 مونده بودم.ی فقط من باقی چهار نفری! از اون خونواده یكردم میهبود كه داشتم بلند بلند گر

یشد، باز نمیمون رابرت به زندگی اگه پاید رحم و بزرگ. شای بیایه دنیتك و تنها، در مقابل 

 وقت هم بایچ كه هیدهم الهه زنده بود، هم مامان. البته من بازم مجرد بودم و... به ذهنم رس

یار كامی خوب بود، ولیم خوب بود؟ ...خب... از حق نگذرینجوری. ایشدم رو به رو نمیاركام

 به نبودنش فك كنم،یخواست برام رخ داده بود. اصل دلم نمی زندگی توه بود كی اتفاقینمهم تر

. حواسم بهیدم بال كشینیمو دست اشكامو پاك كردم و بیه اگه اون دوستم نداشته باشه. با یحت

 انتظارموی ایگه چه مشكلت وحشتناك دیرسید؟؟ جاده به كجا مین مقابلم جلب شد. ایجاده 

 اومد كه باكم تا نصفه پره. راهنما زدم و داخل رفتم.یادم و یدم رسنزین پمپ بیه به یكشیدن؟؟م

 ازیكی. مقابل یزدن مین سمند داشتن بنزیه و ید پرایه خلوت بود و به جز من فقط ینپمپ بنز

 در باكوی شدم. حواس مرده كه سمند داشت به من جلب شد. با خونسردیادهپمپا ترمز كردم و پ

 ش داشت مثل مته مغزمو از عقب سوراخیره زدن. نگاه خین بنزمباز كردم و شروع كرد

 كه بهی... انگشتری. نگاهم به دست راستم افتاد، بعد به دست چپم. ها ها! عجب فكریكردم
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 و به انگشت دست چپم انداختم.یدم كشیرونمناسبت تولدم از مامان گرفته بودم رو از انگشتم ب

 كه من مجردم.یشد متوجه نمی كسیگه بود... دقه حلیهاز شانسم انگشتره از دور شب

-خانوم حواستون كجاس؟؟

 داشت از باكین خاك بر سرم! بنزی اومدم. وایرون تكون دادم و از عالم هپروت بیع سرسرمو
...ید ببخشی وای. با عجله گفتم: ایكرد میز سر رینماش

 گفتم: حواسمی نازل رو سر جاش گذاشتم و با شرمندگیع خفه م كنه! سریخواست ممتصدیه
نبود.

...ین به هدر دادین بنزیتر لیزده سیقا! الن دقین جمع كنیشتر-حواستون رو ب

 مرگم بده چرا حواسم نبود؟خدا

 مراقبم.یشتر به بعد بین-از ا

 ویی بردم و پاركش كردم. بدو بدو رفتم دستشویگه دی جایه ینو حساب كردم و ماشینو بنزپول
ی نداشت، ولیده شستم. فایادی زیلی رو با آب و صابون خیداد مین بنزی بویدستمو كه بدجور

یومد خوشم مین بنزی بدك نبود... از بویدم، دستمو بو كشیاط بهتر بود. با احتیلی خیچیاز ه
ینم ماشیش. دوباره پیكرد میتش اذین بنزی حرف بزنم حتما بوی با كسیشدم مجبور ماگه یول

 هستم. در صندوق عقبو بستم وی حواسی چه آدم بیدم خواستم درشو باز كنم، دیبرگشتم و وقت
 گرفتم!یمر... انگار آلزایدمش لب گفتم: خوبه دیرز

...یكشید راه انتظارمو میلی شدم و استارت زدم. هنوز خسوار

...ی به بار آورد از جمله قطع شدن كابل هایادی ها و مشكلت زی خرابیو-طوفان در اوها
...یزه... دلم غم انگییزهاخـــش... غروب پا

ی و بره. آهنگیره ازم سبقت بگیش سریون كامیه چشمامو چرخوندم و اجازه دادم یت عصبانبا
 و خبرو قطع كردهینم ماشیوی موج رادی افتاده بود رویكرد داشت گوش میونكه راننده كام

: تا اخبار ساعتید به گوشم رسیو رادی ینده گوی شد دوباره صدایاد فاصله ش زیبود. وقت
.ار خدا نگهدیك،

 پر كرد و من ناچارینو ماشی فضای آهنگ سنتیه بابا شانسم ندارم كه... اخبار تموم شد. ای
 گوشیزی چیه به یخواستم نداشتم موج رو عوض كنم و فقط میبهش گوش سپردم. حوصله 

 بهیع نگاه سریم نیه بلند شد و من با تعجب یفم صدا از داخل كیه. یره بار خوابم نگیهكنم كه 
 بود. وقت ناهاریلم ساعت موبایدم داخلشو نگاه كردم، دی. آروم زدم كنار و وقتختم اندایفمك

 كنم.یدا رستوران پیدشده، با

 كنم؟؟یدا-حال رستوران از كجا پ
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یف به پستم خورد. كیز شلوغ و تمیمه رستوران نیه بعد شانس بهم رو كرد و یلومتر كچند
یالمم خین عی بود، ولیع ضایادی كم زیه یفه قفل كردم. كینوسامسونتمو برداشتم و در ماش

 كردم ویدا پی خالیز میه گوشه یه بهم گفت با خودم ببرمش. یف احساس ضعیه. انگار یومدنم
ی سفارش كباب گذشتم، چون از ماجرایر منو دستم داد. از خیه و یشم اومد پیشخدمتینشستم. پ

... لاقلیچی هم كه هیمه... قیومد حرفا واهمه داشتم. از جوجه هم خوشم نمینگوشت الغ و ا
 نبود.ی انتخاب بدیقورمه سبز

 و با ماست.ی پرس قورمه سبزیه ید،-ببخش

-سالد چطور؟

: نه ممنون.یدم شدن ترسیض مراز

یارم؟ بی چیدنی-نوش

-اا... دوغ... نه نه آب! آب خوبه...

 نگاهیوار به در و دیفی!! رفت و من با بلتكلیره دوغ كم داشتم كه پشت فرمون خوابم بگفقط
!ینه افتاد كه اخمام تو هم رفت. بازم كه ایكی نگاهم به یچرخوندمانداختم. همونطور كه سرمو م

 دورتر از من نشسته بودیز. چند تا میكرد مثل جغد نگام مین پمپ بنزیهمون مرده بود كه تو
 روتو برم... لبمو كج كردم و به سمت مخالف نگاهی! ایكردو بازم داشت بروبر منو نگاه م

... اول تابستون باشه و هوایگه بود و به شدت گرم. معلومه دیكردم كه پنجره بود. هوا آفتاب
 سفارشمو آورد و مقابلم گذاشت. به غذام نگاه كردم و ازیشخدمت بعد پیقهگرم نشه؟ چند دق

!ی خالیار كامی. تو دلم گفتم: جایزد به دل نمی ش اصل چنگیافه شدم... قیمون پششمسفار

 بود حتما غرغریار اگه كامی زدم و شروع كردم به غذا خوردن. غذاش بد نبود، ولپوزخند
یرون كردم و بیه لحظه... تا آخر غذا فكرم مشغولش بود. تسوین بود... همیشم. كاش پیكردم

یلی قرار نداشت. چون خینی ماشیچ از من فاصله داشت و دور و برش هم هیلی خینمرفتم. ماش
یكرد كردم اكثر مسافرا رفته بودن. به اطراف نگاه كردم كه تا چشم كار ممومكند غذامو ت

یی دوتایكی ی خشك. بر خلف انتظارم جاده كامل خلوت بود و هر از گاهی بود و علفایابونب
 چشمام منفجر شد و رفت آسمون!ی جلوینم دفه ماشیه كه یفتم راه بیخواستم. میشد رد مینماش

 افتاد و شروع كرد به سوختن. با فك باز موندهین زمی بود... بعد رواك ترسنیلیصداش كه خ
 شد الن؟؟ی. چیكردم زده تماشاش میرون از حدقه بیو چشما

 بابا...ین... ماشید-ترك

 شدهیخكوب هم كنارم میه. صاحب رستوران و بقیگفتم لبم چرت و پرت میر زی هی طوطمثل
بودن.

 بود؟ی كین-ماش
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 گرفت؟یش-اا اا اا... چرا آت

 شده؟؟ی چید نفهمی-كس

 من بود.ی یچاره بین: ماشیدم به زحمت نالمن

 هر چه زودتر برم...ید. با اصرار گفتم: من باید اونجا به سمت من چرخی آدمای سرای همه
هر چه زودتر!

ی؟ چینتون رستوران گفت: آخه خانوم، پس ماشصاحب

 برم!ید! من بایست زدم: مهم نیاد اعصاب مرتعش فربا

.یرسونم مرد مشكوكه اومد سمتم: من شما رو مهمون

.یرم چپ نگاش كردم: نه ممنون. من با اتوبوس مچپ

! مرده سمج شد: خانومیشد نمیدا اون دور و بر پی گفتم! اصل اتوبوسیزی چیه خودم ی برامنم
.یست در كار نی اتوبوسینجا برسونمتون. ایتونم من مین،محترم، اگه عجله دار

 لباسی معمولیلی هم نداشت. خیبی عجیا بدجنس ی یافه خودم باشه. قی هم سنایخورد مبهش
 نسبتا درشت و قد بلند.یكل كم، هیش ته ریه با ی بود، چشم و ابرو مشكیدهپوش

 نه!یكنم،-منم دوباره تكرار م

ین؟؟ آقا برین داره همراه ای چه اشكالین، داد: خب شما كه عجله داریشنهاد خانومه پیه

 رفتم سمتش:ی پا كوبان و عصبیشد كه داشت جزغاله مینم توجه به ماشی اخم كردم و ببهش
یه زن تنها، با یه یكردین؟ میكار چین من قرار داشتیت... اگه تو وضعینخود شما به من بگ

 منفجر شده!ینماش

 من كرد: خب... ااممم...من

 همه جایشه برگشتم. مردم فقط بلدن حرف بزنن، وقت عمل كه میم قبلی دور شدم و به جاازش
:یدم جا مونده بودن. به همه توپین ماشی تویم لعنتی و قرصایگرفت! سرم داشت درد میخورنم

!ین بفرمائیكنم كلفه هستم! خواهش می كافی سر كار خودتون... من به اندازه ینبفرمائ

ی زنگ بزنه به آتش نشانی كه كسیگفت داشت میكی همهمه كنان برگشتن رستوران و جمعیت
 مرده هنوزم همون جاس.یدم كه دیدم. به سمت عقب چرخیسو پل

ینجائین؟-شما كه هنوز ا
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ین؟؟ شما مجردیگفت زد و به دست چپم اشاره كرد: سرگرد خردمند كه مچشمك

ین؟ دنبال من بودی-شما از ك

.ین زدیرون كه از شهر بی بال انداخت: از وقتشونه

ی. با كنجكاویكرد می رانندگیاط با احتی ولیع چشم دوختم. سریرون گفتم اوهوم و به بآروم
یه؟ چیفتون اسم شرید،: اا... ببخشیدمپرس

-شرلوك هلمز.

 خوردم: بله؟؟؟یكه

 خردمند به بنده دادن.ی لقبو آقاین: اید خندی خوشبا

 بگم آقا شرلوك؟ید من به شما بایعنی: یدم پرسیجی گبا

یلم به خاطر اسم فامیشتر. بی من سپهره. سپهر هرمزی شدت گرفت: نه... اسم اصلخندیدنش
 هلمز...یگنبهم م

ی خردمند اهل شوخی آقایدونستم باز شد: جالبه! نمیشم هم وزن بودن. نی مقداریه خب. آره
كردنم هستن...

 كهیی وقتای مافوقش! ولی حتیذاره، اوقات كه حوصله داشته باشه، سر به سر همه می-بعض
.یكنیم هم عبور نمیش حوصله س، حد المكان از شعاع ده متریب

 رو نداره.یچی هی كه حوصله یشه می ماهیه نگاه به سمتم انداخت: البته فعل حدود یم نیه
 و خنده هاش!ی چه برسه به شوخیدیم، بارم لبخندشو ندیه یاتازگ

 داشت؟ در هری ایگه علت دیا شده بود ینجوری از من ای به خاطر دوریعنی گرفت. دلم
یار كرد كه از طرف كامی سپهر خودشو محافظم معرفینصورت بازم به معرفتش... هم

یافه. بر خلف قیرسید به نظر نمی اسكورت كنه. آدم بدیانهمامور شده بود منو تا مقصدم مخف
ی مقدمه گفت: راستی بود. بی آدم شوخیلی بود، خیر و نفوذ ناپذی جدیسا پلی یهش كه مثل بق

...ین داشتی قشنگینماش

 كردم: داشتم...ید تكون دادم و تاكسرمو

یگه؟ بود دیمی-قد

: ...بله. مال پدرم بود.یدم لبم كشی روزبونمو

 دوستش داره، مگه نه؟یلی! حتما پدرتون خیل لبخند زد: واویطنت شبا
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 دوستش داشت...یلی زمزمه كردم: خی تلخبا

 فوت كردن؟یا به جاش اومد: آه... متاسفم. تازگی به سرعت محو شد و شرمندگلبخندش

 كشته شد.یش-نه. هنه سال پ

: كشته شد؟ آخه چرا؟ید گراد گرد شدن و پرسچشاش

 سقوط كرد.یما-با هواپ

 م، چه كارم، دارمی نگام كرد و ساكت شد. از قرار معلوم اصل خبر نداشت من كی چشمزیر
. حقیشدم من ناراحت نمی ولیپرسید، سوال میلی رفت رو هوا... خینم چرا ماشیكنم، میكارچ

ی. بمبیكرد محافظت می بمب ساعتیه. سپهر داشت از یكنه محافظت میداشت بدونه داره از ك
 جونش به خاطرم بهیخواست... دلم نمیدم كشیقی. نفس عمیشه و كجا منفجر می كدكه معلوم نبو

.یفتهخطر ب

 هم بپرسم؟یگه سوال دیه یتونم می،-اا... خانوم مالك

-حتما...

ی چی بدونم شما برایشه می سوالو بپرسم، ولین اید و نبایه فضولیدونم: مید گردنش دست كشبه
ین؟ داریگارد به بادیاج منفجر شد؟ چرا شما احتینتون چرا ماشیرین؟ میگه شهر دیه به یندار

 كه شد سه تا سوال؟ین: ایدم خندبلند

.ین جواب بدین باز شد: خب شما هر كدوم رو كه دوست داشتنیشش

... گفتم اخطار داده باشم.یاد خوشش نیلی خردمند بفهمه، ممكنه خی-اگه آقا

 فك نكنم به گوشش برسه ها...ی كه صد در صد، ولین بال انداخت: اابروهاشو

.ان.ان؟ی سی خبرگزاریگن به من مین نگاش كردم: خبر داشتینه به سدست

 وحشت گفت: واقعا؟؟با

 كه مجبورم، جونم در خطره.یشه مین. سوال اول جوابش ایكردم می: نه شوخیدم خندآهسته
 نه من.ین، از خود سرگرد بپرسید. سوال سومم بایدونمسوال دوم جوابش رو خودمم نم

ین و آب دهنشو قورت داد: خدا اون روز نرسونه كه من بخوام اید شو عقب كشیقه انگشتش با
 شدم؟؟یرسوالو ازش بپرسم! مگه از جونم س
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 بنده خدا!یست هم خشن نینقدرا خردمند ای آقاین، اغراق نكنیگه-د

 تاین باهاش كار كرده باشید آورد: بایین رو پایو رادی نثارم كرد و صدایه نگاه عاقل اندر سفیه
ید اطلعات بای در هر زمان اصرار داره كه بعضیشه! همی خانوم مالكینمنظورمو متوجه بش

 همی موقوف! هر كی فضولیعنی سرگرد یف بمونن، و محرمانه طبق تعریمحرمانه باق
...یگیرهسماجت به خرج بده بدجور حالشو م

 مردونه شی اخلقاین مدت هر چند كوتاه همكارش بودم و عاشق همیه منم یدونست هه، نمهه
 بود و حداقلی تماشا كردم. سپهر پسر خوبیرونو لبخند ساده بسنده كردم و دوباره بیهبودم. به 

.یموندم بود كه تنها نمین ایگارد بادیه بودن با یتمز

!ین-به اصفهان نصف جهان خوش اومد

...ین خوب لهجه گرفتیلی زدم: خی گرملبخند

ی داد: آخه من بچه یح زد و پشت چراغ قرمز متوقف شد و با لهجه توضی شرورانه اپوزخند
 جام.ینهم

 خردمند شما رو فرستادن.ی كه آقایست علت نی-اا؟ جدا؟ چه جالب... پس ب

 لهجه گفت: من خودم داوطلب شدم.بدون

 نگاش كردم: چرا؟یرت حبا

 دارهیی با اصفهان آشنای شما داد و گفت هر كی مختصر درباره یح توضیه-آخه سرگرد 
 من قبول كردم.ین همی بودم، برایبهتره مراقب شما باشه. اونجا فقط من اصفهان

.ی هرمزی شده بود. مغرورانه جواب دادم: باعث افتخاره آقای جدیلی ش خیافه دفه قیه

ین پشت ایشد ش جلب شد. باورم نمیافه زد و من حواسم به صورت خوش قی محكملبخند
ین وجود داشته باشه. چراغ سبز شد و ماشیگوش و بازیطون پسر شیه و مقتدر یماسك جد

 ترمز كرد.یمی و قدی نقلی خونه یه ی كه جلویدم نگفتم و دیزی چیرحركت كرد. تا آخر مس

-خب؟؟

 محل سكونت موقت شماس.ینجا چشماش به خونه اشاره كرد: ابا

!یبست شرط میختنش بود كه آدم هر لحظه سر فرو ریمی خونهه انقدر قدیكنه؟؟ می شوخداره
 بارهین در ایری تقصیچ تكون داد: به خدا من هیبا اخم به سپهر زل زدم كه دستاشو هول هولك

ندارم!
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ید تا منو دیخندید، میوارم خنده. سپهرم كه به ترك دیر زدم زی حركتش خنده م گرفت و پقاز

 كهین خردمند بگی خندمون بند اومد گفتم: از طرف من به آقای. وقتیدناونم شروع كرد به خند
!یرسیمبعدا بازم به هم م

ید شد و زد منو كشت خودتون بای. فقط بهتون بگم اگه سرگرد عصبانیشه زد: اطاعت مچشمك
!ینبه مادرم جواب پس بد

!یارم كه به سرش نمیی كنم چه بلهای منم قاطیدونه اون خودش مین،-نگران نباش

 - گاد ی زد: آوه - ماسوت
Oh my god

!ین؟! شما كه از سرگرد خشن تر

 شرلوك هلمز.ی آقایاره دست بسی-دست بال

 كردیبش و سپهر دستشو تو جیم خونهه رفتیش پیگه شد. با هم دیاده پین و از ماشید خنددوباره
!یناهاش: اید كشیرون بید دسته كلیه گشت. بعد فاتحانه یزیو دنبال چ

 خونهید كه كلینم... ایست كه نینم نبود... اینم نه... این: ایدا وسواس شروع كرد جدا كردن كلبا
.ینه خودمونه... آها! ای

یچرخه؟ زد: اا... چرا نمی. لبخند دستپاچه ایفتاد نی اتفاقی داخل قفل فرو كرد، ولكلیدو

:ید كرد و به قفله توپی اخمیمچه نشد. نیزی بازم چی زور زد، ولیگه كم دیه بال انداختم. شونه
 هان؟؟یكنی؟ می من بازیچرا با آبرو

 چرایدونم خنده م بلند نشه. سپهر سرشو خاروند: نمی دهنم گرفتم تا صدای محكم جلودستمو
...یشهباز نم

 اشتباهه.یدش كلید-شا

.یده كلین. همیچرخه نمی ولیخوره-نه، تكون م

 سر و كلهی قفل فسقلیه همه با ین اید من هر روز بایعنی زدم: خدا به دادم برسه! پوزخند
بزنم؟؟

 داد و در باز شد.یت تا بالخره رضایم باهاش كلنجار رفتیقه ده دقدقیقا

 ساز جور كنم.ید كلیه من برم ی،-چه عجب! خانوم مالك

.یرم خودم به موقعش میستم، به زحمت شما نی عجله گفتم: نه اصل! راضبا
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ین؟ كنیی بازم با قفله زور آزمایخواد دلتون مینكه غنچه كرد: مثل الباشو

-خب... نه.

 كه دوبارهین فقط درو نبندیگردم، بر میگه دیقه. من چند دقیستین رو بلد نینجا-تازه شما ا
.یاد نیشدردسر پ

 داخل خونه رفتم به تمام معنا شوكه شدم!ی و وقتیدم كشیقی گفت و رفت. آه عماینو

 چقد خوشگله...ینجا ای-وا

 و با هر قدم كهیزه پر بود از سنگ ریاط. كف حی با حوض آبیمی، به سبك قدی خونه یه
 عالمه گل سرخیه بود، با یاط حی باغچه هم گوشه یه. یكردن پام خرت خرت میر زیداشتمبرم
ین. اصل معلوم نبود ایگرفت میاطو ش كل حیه بزرگ كه سایلی خی درخت زرد آلویهو 

یاط در اتاقو باز كردم. بر خلف در حید رفتم داخل خونه و با كلشحالیهمون خونه س... با خو
ی و فرشای جمع و جور با پشتی خونه یه! یكردم... داشتم هنگ میا آسون باز شد. خدایلیخ
!یوونه تم دیوونه! دی ایووونه تو دیار زدم: كامیغ. از شدت ذوق و شوق جیك و آنتیمیقد

 و از تموم اتاقا و سوراخ سنبه ها سر دراوردم.یكردم بچه ها تو خونه ورجه وورجه ممثل
 گندهیلی آشپزخونه خیه بزرگ بود و سه تا اتاق داشت با یلی بود كه بر خلف شكلش خیبعج

یمی قدیزای بود، اونم مثل من از چینجاكه تازه به جمع خونه اضافه شده بود. كاش مامانم ا
 ازیگه گوشه نشستم و تو لك خودم رفتم. دیه و پكر یحال مامان كه افتادم، بیاد. یومدخوشش م

 هست خودمو باهاشی همدم. نه شركتیه ی منه. تك و تنها، بدون حتی وضع زندگین بعد اینا
ی كه سپهر برنگشت، به همون حالت باقی... تا وقتیشه میدا دور و برم پیسرگرم كنم، نه آدم

 ربع با در كلنجاریه تا یقه. حدود ده دقیشنیدم رو میگه مرد دیه زدنش با رف حیموندم. صدا
 پاشیر ها زیزه سنگ ری چون صدایشد، میكرفتن و مرده رفت. سپهر داشت به خونه نزد

 ال...یابلند شده بودن. آروم گفت: 

 شدم و به سمت در رفتم.بلند

 شد؟ی-چ

. درستش كرد.یچی بال گرفت و نگام كرد: هسرشو

.ی هرمزی زدم: واقعا از كمكتون ممنونم آقالبخند

 بود.یفه نكردم. وظی... كاریه چه حرفین انداخت: نه بابا ایین شد و دوباره سرشو پاسرخ

.یرین بگی كم خستگیه ین... به سمت داخل اشاره كردم: حال بفرمائآخی

 م تموم شده.یفه برم. وظید تكون داد: نه من باسرشو
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 خوشحال شدم.یتون. در هر صورت از آشنائین-باشه هر طور راحت

 مهم بهتون برسونم.یغام پیه سرگرد خردمند دستور داده ی. راستینطور لبخند گفت: منم همبا

 فك كنم تا آخر ماجرا رو خوند. زدید، دیبمو كار عجی. وقتیاط داخل حیدم شور و شوق پربا
!یرسم به حسابتون میام مین خنده: گفت بهتون بگم اگه مراقب خودتون نباشیرز

 مرد بود، اون وقت كه به مراقبیلی اگه خین: باشه. پس شما هم بهش بگیدم كردم و غراخم
!یكرد داشتم حواسشو جمع من میازن

یست؟ نی ایگه. امر دیدم ش تموم شد: باشه بهش خبر مخنده

-نه.

 گرفتمیم نگاه انداختم و تصمیاط به حی كرد و منو تو اون خونه تنها گذاشت. با ناراحتخدافظی
 اگه تا آخر عمرم تنها بمونم...ی رو بگذرونم، حتی زندگی جوریه

 گذاشتم.یخچال ی رو توی و مواد خوراكیدم كمد چی كه گرفته بودم رو تویدی جدلباسای
 پف كرده وی تكون خوردنم نداشتم! با چشمای نای، بود و از شدت خستگی طولنیلی خیدمخر

 بالش گذاشتمی پهن كرده بودم ولو شدم و تا سرمو روین زمی كه روی تشكیخواب آلود، رو
خوابم برد...

!ی كردیانت-تـــو!! تو به من خ

 به جز تو بهی! من كی نامردیلی خفه م كنه... با بغض گفتم: خیخواست میت از عصبانكامیار
 فك كردم؟؟ی ایگهكس د

!ی بمش نعره زد: تو عاشق سپهر شدی به سمتم نشون رفت و با صداانگشتشو

...یار هق هق افتادم: نه باور كن من فقط تو رو دوست دارم كامبه

 گشاد شده بودن. دوباره داد زد:ی چشماش تا حد ترسناكی خون بود و مردمكای كاسه چشماش
!ی دروغ بگیدروغگو! تو فقط بلد

... من فقط عاشق توئم! عاشق تو... عاشقیكنی اشتباه می به خدا داریار ناله كردم: كامبازم
 آرومت...یچشما

 برگشت. با زمزمه گفت: منم دوست دارم الهام...ی دفه آروم شد و چشماش به حالت عادیه
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ی گشتم، ولیار سر جام نشستم و با چشم دنبال كامیدی. با نا امیدم باز شد و از خواب پرچشام

... منم دوست دارم الهام... بغضم بهیپیچیداونا همه ش خواب بود. صداش هنوز تو گوشم م

 كردن...یس صدا اشكام سر خوردن و گونه هامو خی و آروم و بید تركیطور واقع

 و رفتم سراغیدم كشیازه. خمیرفتم انداز نشسته بودم و با لپ تاپم كلنجار میر زی رویاط حتوی

 به ما ربط داشتنیی جورایه یا و یم كه ما باهاشون قرارداد داشتیی. تموم شركتای بعدیمیلا

یذاره زده بود كه نمیمیل ایوا شركت ما گذشتن. هر چند هیر زده بودن كه از خیمیلهمه شون ا

! براش جواب نوشتم:یوا. بازم به مرام هیفروشهمن ورشكست بشم و تموم سهامامو برام م

.یكنم به وقتش همه رو جبران میول،ا

! اون جاش حتما تو بهشته.یا هم واسه مامانم نوشته بود كه: اصل غصه نخوریمیلش ای بقیه

یار داشته باش. كامیمان مادران است؟ حال تو هم به جمله ای پایر بهشت زیگن میدیمگه نشن

 بگم! حال خودینو شده تا چند ساعت حالم كامل گرفته شده بود. تازه، ای بهم خبر داد چیوقت

 و بایداد پاهاشو تكون تكون می مبل نشسته بود و مثل بچه ها هیار افتضاح بود! رویكام

 تا خوابش ببره...یم. انقدر حرف زد تا با دوز و كلك بهش قر ص خواب دادیزدخودش حرف م

 فكر مامانم بود!ین نگاه نكن، ایمیلم چپ چپ به ایخودیب

 جواب نوشتم: بهشینم ای. برایسوزوند میش و آتیكرد بشر در هر حال شلوغشو مین اخندیدم،

 نداره.یری اون كه تقصیزه،بگو اعصاب خودشو به خاطر من بهم نر

 نداشت. بهیری. واقعا هم تقصیدادم نسبت میچاره بیار رو به كامیزا چی چند ته ذهنم همه هر

 ارسال كردم و رفتم سراغیمیلو ما! ای افتاده بود دنبال خونواده ی روانیمار آدم بیهاون چه كه 

ی! پوزخند زدم و براش نوشتم: چیچی از احسان نداشتم. هیمیلی ایچ هیشه،. بر خلف همیهبق

 مطمئنی... ولیست مهم نی؟؟ با من زدواج كنی اصرار داشتی جورینشد عاشق دل خسته؟ ا

یام ناراحت، خودم میا ی كردیت دوستمو اذیوا سر سوزن هیه ی اندازه یباش، اگه بفهمم حت

. در ضمن، مراقب دهنت باش به برادرشیه كیس رئی باشیده!! پس بهتره فهمیزنمدارت م

!یبینی مبد كه یچرت و پرت نگ
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 بوی كسیخواستم آخرو حذف كردم... نمی لحظه مكث كردم. جمله یه ارسالش كنم كه خواستم

 در زد. شالموی كسیدم لپ تاپمو خاموش كنم كه دیخواستم. میاد خوشم میارببره من از كام

 گفت: خانومیی آشنای نه كه صدایا سرم انداختم و سمت در رفتم. مونده بودم درو باز كنم یرو

ی؟؟مالك

 بود.یستاده و درو باز كردم. سپهر با لبخند پشت در ایدم كشی راحتنفس

 شرلوك هلمز.ی-به به... سلم آقا

.یس تر شد: سلم خانوم رئیق عملبخندش

 از كجا خبر داشت؟؟ین اومد و بروبر نگاش كردم. ایین آروم پافكم

یه یس شما رئیدم شدم فهمیچش منم پاپید، از دهنش پری خردمند اشتباهی آقاین،-تعجب نكن
.ینشركت بود

 در كنار رفتم:ی گفته باشه. از جلویتونسته می چیار لحظه گفتم كامیه با آرامش بستم. چشامو
 داخل، دم در بده.ینبفرمائ

 كه سر زده مزاحم شدم.ید خجالت اومد تو و گفت: ببخشبا

 و چهار ساعتهیست من بیكنه ندونه فك می مزاحمت، هر كیگین می جوریه: یدم خندبلند
مهمون دارم.

 كه نشسته بودم.یی رفت همونجای كردم و با خوشحالییش راهنمایاط سمت حبه

!ین اهل دلیلی شما خینكه-نه مثل ا

. زود نشست و گفت: خـــب! حال وقت مشاعرهیخندید و خودشم زودتر داشت میدم خندبازم
س!

-مشاعره؟؟

 خوب... الن فقط مشاعره خوبه!ی حوض، كنار باغچه، آب هوایش پیگه،-آره د

ی داره... لبمو گاز رفتم كه دوباره نخندم، چون معلوم بود شوخی چه دل خجسته این ابابا
 تشكر كرد.ی آوردم و اونم كلیی و چایوه. میكنهنم
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!یم به زحمت نبودی بابا، الهام خانوم راضی-ا

 چهین! با بهت گفتم: نه ایافت ییر به الهام خانوم تغی تعجب نگاش كردم. چه زود خانوم مالكبا
...یهحرف

 خوشش اومده.ینجا برداشت و به اطراف خونه نگاه كرد. معلوم بود اونم از ایی فنجون چایه
یكردین؟ می شما قبل كجا زندگی ولید،: ببخشید كرد و پرسیزچشاشو ر

-تهران...

ین؟ عالمانه تكون داد: آهان... بعد اونجا هم تنها بودسرشو

 خونه بودن، باغبون بود، در كل اونجا تنهای انداختم: نه. مامانم بود، خدمتكارایین پاسرمو
نبودم.

-پس مادرتون كجاس؟

 كشتنش.یراز تو شیش چند روز پین كردم: ...هممكث

 حالتون خوبه؟ی؟ هرمزی: آقایدم. پرسیكرد شد. نگاش كه كردم با ترس نگام مساكت

ی؟ چی-مادرتونو كشتن؟ آخه برا

 شونه بال انداختم.فقط

 داشته باشه!یلی دلیه ید-خب حتما با

!ینجام كه ایدونم قاتلو نمیل اطرافم اشاره كردم: منم دلبه

 حد خطرناكه...ین اوضاع تا ایدونستم نگام كرد و دهنش آروم تكون خورد: من نمخیره

 خواهرمو كشتن.یشم كردم و گفتم: تازه دو سه ماه پی انگشتام بازبا

 گلوش و سرفه زد: ...واقعا؟؟ید پرچایی

-اوهوم.

 اورانوسی انگار از كره یوا كه به قول هیكرد نگام می جوریه شوكه شده. ی بود اساسمعلوم
 كم جا به جا شد: خواهرتون چطور؟یهفرار كرده بودم. 

.یگه بهتون میار باشه كامیاج بدم، اگه احتیح توضیشه ماجرا رو نمیشتر-شوهرش كشتش. ب
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ی چون بدجوریشه، میزیم چیه من یكرد علنا داشت فك میگه دفه زبونمو گاز گرفتم. سپهر دیه

 خردمند بود.ی منظورم آقاید گفتم: ببخشیع سریار؟؟. خاك بر سرم چرا گفتم كامیكردنگام م

ین؟ داری: شما با سرگرد نسبتید شك پرسبا

 خردمند برادر دوست من هستن. خواهرشون دوست منه.ی-ااممم... خب... آقا

 شما واقعا محافظ منی بازم ساكته گفتم: راستیدم دی نگفت. وقتیزی شد و چی معمولنگاهش
ین؟هست

...ین محافظ داشته باشید شما چرا بایدونستم من نمی تكون داد: بله، ولسرشو

یدونستم. نمیخندیدم و میذاشتم سر به سرتون می هیخوام آورد: من معذرت میین صداشو پابعد
...ینشما داغدار

 اتفاقا منین، صورتم به وجود اومد: اشكال نداره. شما كه خبر نداشتی روی دوستانه البخند
 بهتر شده و با مشكلتم راحت تر كنار اومدم.یلیحالم خ

 شركت شما پلمپ شده، چرا؟یگفت: سرگرد مید پرسزود

.یشه حالم بد میفتم میادش هر وقت ین، نپرسیكنم وحشتناك. خواهش می اتفاقای سریه-

 بود؟ی-شركت چ

-واردات دارو.

ین؟ بودیسش-شما هم رئ

-بله.

.یپرسم سوال میلی من خید-ببخش

.یشم نمیت من اذین، شدم و به سمت حوض رفتم: راحت باشبلند

ین؟ كنیكار چیخواین: حال شما مید حوض نشستم بازم پرسی لبه ی رووقتی

.یارن بیر و به ساعت چشم بدوزم تا قاتلو گینم بشید. فقط بایاد از دستم بر نمی-كار

 كسل كننده س!یلی كه خین بابا... ای: اید كشآه

 شمایكنم خوشم اومد. سرمو به سمتش چرخوندم: فك میش آب فرو بردم و از خنكی تودستمو
یگم؟ درست میاد، خوشتون میجاناز ه
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!یكنم فدا میجان هی! جونمو برای: آره، اونم حسابید درخشیطنت با شچشماش

...یپرسم. چند تا سوال ازتون مین مواجه نشدیجان افسوس گفتم: پس معلومه تا حال با هبا

-بله؟

 ترسناك هم داشته باشه، اونوقت شمایلی خی چاقویه باشه و یستاده نفر پشت سرتون ایه-اگه 
یكنین؟ میدا پی نشه، چه احساسیدا اطرافتون پی و كسین باشیهم دست خال

 فكر فرو رفت: خب... احساس ترس.به

 شما رو بایخواد میوونه، نفر دیه كه ینین و ببین رستوران نشسته باشی-سوال بعد. اگه شما تو
یكنین؟ میكار كنه چیلمسلسل به آبكش تبد

!یمیرم می قلبی از سكته یگه دیقه تا چند دقیكنم زد: احساس مپوزخند

 كننیك شما شلین و با تفنگ به ماشین باشی اگه شما در حال رانندگیگه، سوال دیه-خوبه. 
ی؟چ

 باحاله!یلی مسلما خین-ا

!یگه می چین ایگم، می من چخدایا

ین؟ شركت كردیات-اصل شما تا به حال تو عمل

.یاد كج كرد: معلومه! زلبشو

 تا آسمون فرق داره.ین از زمیتش ذهن شماس، با واقعی كه تویجانی اون هیگم،-در كل م

... همه ش براتون اتفاق افتاده؟؟یگین كه میزایی چین ایعنی-

-متاسفانه بله.

 خدا!یا خورد: جا

 حركت نگه داشته بودم جمع شدن و دستمو قلقلكی حوض دور دستم كه بی توی قرمزاماهی
 لبخندو به وجود آوردن.یه لبم آروم بال رفتن و ی. گوشه هایدادنم

یی؟؟ تنهاین؟ اتفاقا جون سالم بدر بردین ای-بعد شما از دست همه 

.ی: اا... آره، به سختیدم لبم كشی روزبونمو
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ی شده همراهم بود. براین اون مسافرت نفری با من تویار خبر نداشت كه كامی كسیاد زاحتمال
 براندازم كرد: پس شمایبی به سپهر ندم. سپهر با نگاه عجیشتری بیح گرفتم توضیم تصمینهم
!یخوره. بهتون نمیدین كشی سختیلیخ

یخوره؟ می-پس به من چ

 دختر پولدار كه همه ش تو ناز و نعمت غرق شده بوده.یه-

یكنن فك میه كه بقی. پول اونجوریست طور نین با حسرت تكون دادم: نه اصل اسرمو
 من فقط دردسر و زجر وی. برایاورد كه نیكی من ی برایاره،. حداقل اگه میاره نمیخوشبخت

شكنجه داشت.

 ویام بار بیه ی برم. من مامورم روزید با اجازه تون من بایگه، جاش بلند شد و گفت: خب داز
 در خدمتم.ین هم كه داشته باشیبهتون سر بزنم. هر كار

 بهید ندارم. ببخشیاج احتیزی ممنون. چیلی و تكون دادم تا خشك بشه: خیدم كشیرون بدستمو
!ینزحمت افتاد

 س.یفه همه ش وظین، و خوشحال به سمت در راه افتاد: حرفشم نزنشاد

 شد.یب غیدم دی شد و دور زد. بعد آخر كوچه از جلوینش كه سوار ماشیدم ش كردم و دبدرقه
یشم... كاش مامان پی كسل كننده ای آه از گلوم خارج شد. عجب روزایه و یدم كشیقینفس عم
 كنار باغچهیار... درو بستم و برگشتم داخل خونه. تصور كردم كامیار كامیا... یوا هیابود... 

 به نظریافتنی دست نیلی خیشی میره به دوردستا خی: وقتیگه و میزنه و بهم لبخند میستادها
...یرسیم

.یكنه می با روح و روان آدم بازی بدجوریی هم شدم رفت! تنهایوونه بابا... دای

 افتاده بود وین زمی كم دورتر از من رویه یلم زد. موباید پلكم آروم بال رفت و اطرافو دیه
ی ایوونه دیچ و دستمو به سمتش دراز كردم. هیدم كشی بلندی یازه. خمیكشتداشت خودشو م

 بر خلفی موقع صبح به من زنگ بزنه... به صفحه ش نگاه كردم، ولین ایتونه نمیواجز ه
یا بود. با ترس سر جام نشستم و شروع كردم به فكر كردن. جواب بدم یبه ش غرره شمایشههم

 حرف نزنم.ی گرفتم جواب بدم، ولیمنه؟؟ تصم

...-

...؟یشنوی-الو؟ الهام؟ صدامو م

ی؟ توئیار صداش سرم به دوران افتاد: كامیدن شناز
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یل و وسایف بلند شو و فقط كیع! سری تو اصل وقت نداریگم، می چین-آره. گوش كن بب

.ی باهاش از اون خونه برید اونجا. بایاد محافظت میگه دی یقه بردار. چند دقیوضرور

ی؟ چی خوردم: آخه برایكه

 باشه؟یشی، الن آماده مین! همیست جر و بحث نین غرش كرد: الن وقت ایت عصبانبا

-اا... خب...

: باشه؟؟ید تحكم دوباره پرسبا

-باشه.

-خوبه. حال به كارت برس. خدافظ...

 خواستم جواب بدم تماس قطع شد. به سرعت بلند شدم و لباسامو عوض كردم. به حرفشتا

 زدم. منیرون از خونه بیفم جمع كردم و با كیلمو از وسایك چمدون كوچیهكامل گوش ندادم، 

 نشستهیاط چه وضعشه؟؟ پشت در حین اومده بودم! آخه اینجا هفته هم نشده بود كه ایههنوز 

 به دریجان با شور و هیكی نگذشته بود كه ی ایقه سپهر سر برسه. چند دقبودمبودم و منتظر 

ی جلو رفتم، ولیاط! با احتیاد و كم مونده بود در از پاشنه در بیزد محكم به در میلی. خیدكوب

! آب دهنمویزد در نمی مدلیندرو باز نكردم. طرف اصل ول كن معامله نبود... سپهر اصل ا

 تپشی پشت در بود خسته شد و مكث كرد. صدای باشه؟ هر كیتونه می كیعنیقورت دادم... 

 صداشو اون آدمه هم بشنوه. چند لحظه گذشت، دوباره شروعیترسیدم بود كه میقلبم به حد

 خونه وجود نداشت ویلی تر. از شانسم اون دور و بر خیانه بدتر و وحشیلی دفه خینكرد. ا

 با خودم زمزمهی لبیر چه خبر شده. زینجا ایفهمید نمی كسمین هی برای،اكثرا باغ بودن و خال

 كمكم كن... مامان برام دعا كن...یاكردم: خدا

 بعدیه تو كوچه بلند شد. دو ثانین ماشیه یك شدن لستیده كشی بستم و همون لحظه صداچشامو

!یـــســـت: اید از ته گلوش نعره كشیكی

...یگه بار دیه گوشمو پر كرد. دوباره... یك شلی پشت در بود پا گذاشت به فرار و صدای كهر

ین جهنم به پا بود و من ایرون!! بیشدم میوونه صداها قطع شد. داشتم دی دفه همه یه یول

یه تحت نظر گرفتم. یرونو در بی بكنم. آروم درو باز كردم و از لی غلطیچ هیتونستمطرف نم
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یص تشخیتونستم هوا نمیش به خاطر گرگ و می بود، ولیستاده تر ایین چند متر پادرشت یكله

 كه صداش اومد، خلف جهت مرده با چراغاش كوچه رو روشنینه نه. ماشیا یبینهبدم منو م

یرون دادم. اوووه... پس سپهر بود. درو باز كردم و بیصش سمند تشخیه. به زحمت یكردم

... اونیومد داشت به سمتم می. با آرامش ترسناكید و به سمتم چرخد تكون خوریه. سایدمپر

 قاتل؟ نفسمیه یا. سپهر یه اون آدمه كیدونم كه نمیدم بود و من تازه فهمیكقسمت هوا كامل تار

به مرور به شماره افتاد. كارم تمومه...

ین؟-الهام خانوم؟ شما سالم

!ین كردم: آقا سپهر شما منو سكته داداخم

...ین خنده ش بلند شد: چه عجب شما منو به اسم صدا زدصدای

.یگم رو اشتباه می شدم، دارم همه چیج گی... از خجالت سرخ شدم: شرمنده، حسابی واای

!یگه گفته؟ اسم من سپهره دی-نه، ك

ی صدا زدم، ولیكشو اسم كوچیلش، اسم فامی بود كه به جاین! منظورم ای نابغه اعجب
 كهیدمش دیكی اومد و به تو تاریكتر ندادم. نزدی جوابین همی كل كل هم نداشتم. برایحوصله 

 تاین تر سوار شیع شده. سری سرگرد بهتون خبر داده باشه چیكنم: فك میكرد اشاره مینبه ماش
.یمبر

 كجا رفت؟یزد-اون كه داشت در م

.یارم بیرش نتونستم گیكی فرستاد: از چنگم در رفت. به خاطر تاریرون حر ص نفسشو ببا

 افتادم و بایار كامیاد رفتم و سپهر درو برام باز كرد. ینش خونه رو بستم، به سمت ماشدر
 ممنون.یلی گفتم: خیناراحت

 ازید شده كه من بای: چیدم پرسیم راه افتادی نگفت، فقط رفت و پشت فرمون نشست. وقتچیزی
 برم؟ینجاا

 كرده.یدا شما رو پی اندرسون جایوید گفت: دی خونسردبا

 نگاه به سمتم انداخت تا عكس العملمو نسبت بهیم نیه رابرت با خبر بود... ی از ماجراپس
 شده.یدا تفاوت باشم و گفتم: اوهوم... پس بازم سر و كله ش پی كردم بی. سعینهحرفش بب

یه؟ كیویده دین-ا
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 قاتله؟یوید دیدین كه نفهمین هستیسی زدم: شما چجور پلپوزخند

 چرا دنبال شماس؟ینه! منظورم ایدونم كه خودمم مینو چشم غره رفت: ابهم

.ین-از سرگرد بپرس

ی و پاین جواب بدی من درست حسابی از سوالیكی بار به یه به فرمون ضربه زد: شد محكم
ین؟؟خردمندو وسط نكش

 شد! خردمند!!ی به دهن نگاش كردم. چه زود خودمونانگشت

 نگه.یا خبرا رو به شما بگه یره بگیم تصمید باشه اون مافوق شماس نه من! اون بای-هر چ

 حوصله نداشت...یلی بود! فك كنم خیب عجیلی كرد. رفتاراش خیدی شداخم

!یم خردمند مافوق منه؟ منم سرگردم، ما هم درجه ایگه می-ك

 چه خبره؟؟ینجا: ایدم. به زحمت نالید چسبین آروم باز شد و به زمفكم

 هست كه فقط من از دونستنشون محرومم!یی خبرایه ینجا! ایچی-ه

یزش از همه چیار كه كه كامیه چه جور ماجرائین به دندون گرفتم. اوضاع مشكوك بود. البمو
یكرد مقابلش نگاه می سپهر سر خورد كه با دقت به جاده ی سپهر نه؟ نگاهم رویبا خبره، ول

یار كه مثل كامیداد كم سن تر از اون نشون میلی معلوم نبود. خیزی حالتش چیو از صورت ب
: خب... پس شما...یدم! آروم و كنجكاو پرسیكتره از من كوچیكردم من فك می. حتشهسرگرد با

ین؟ خردمند... دوست هستی با آقایی جورایهااممم... 

.یشه من محسوب میك فابریق رفیار. كامیشتره بی معمولی دوستیه زد: از ی تلخلبخند

 بود...ی دستشه! پس موذیر كه انگار زیزد حرف میار از كامی جوریه بدجنس! اولش نامرد
 اتفاقا رو از دهن منین گرفتم: پس چرا اصرار داشتیش آتیت بود! از عصبانی موذیادم زیلیخ

 كلمه همیه شد من ینجوری شده! حال كه ای خردمند بهتون گفته بوده كه چی حتما آقاین؟بشنو
!!یزنمباهاتون حرف نم

 ازیزایی چیه واضحا یار دستاشو تكون داد: به خدا قصد جسارت نداشتم! كامیه خورد و جا
 زبونش حرف بكشم.یر كلمه هم نشد از زیه زور زدم، ی. هر چیكردپرونده رو سانسور م

 گفت و من داوطلب شدم، با اطلعات ناقص!یزایی چیهخلصه 

!ین با اطلعات ناقص داوطلب نشیخواستین مشكل خودتونه. مین ای ولید، كج كردم: ببخشلبمو

 كو گوش شنوا؟ منی به من اخطار داد كنار اومدن با شما سخته ها، ولیار گفت: كامیدی نا امبا
...یكردمباور نم
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 الن بزنین گفت؟؟ آقا سپهر همینو ایار منفجر شدم: كنار اومدن با من سخته؟ كامینامیت دمثل
.یشم میادهكنار، من پ

.یشه-نه، نم

-گفتم بزن كنار!

 پاشو رو پدال گاز فشرد و داد زد: اصل و ابدا!ی لجبازبا

 كرده بود و فرمونویظی كله شق. اخم غلی دنده یه! یكنه كم میارم كامی رویه؟ كیگه داین
 بودی جدیشه اگه همید. شایداد حالت صورتش پخته تر نشون مینمحكمتر نگه داشته بود. تو ا

 از من نداشتهیو حرفیچ هیدن انتظار شنیر. آروم گفتم: تا آخر مسیاره كامی هم سنایشدمعلوم م
باش!

 اعصاب بود و بس.ی غرش بیه فقط جوابم

 شو.یاده-پ

 شد و بهیاده ذره هم تكون نخوردم. پیه از جام ینه به سمت پنجره گرفتم و دست به سسرمو
!یست در كار نی ایگه رستوران دیچ هیر گفت: تا آخر مسیدسمتم اومد، درو باز كرد و با تهد

.یاد مطمئن باش غش و ضعف سراغت می، نشیاده خوب پی الن، مثل بچه هاینپس اگه هم

. منتظر نگام كرد،یارم حرصشو در بیخواست دلم می دروغ؟ واقعا گشنه م شده بود، ولچرا
!ی آخر: باشه، خودت خواستیم جوش آورد و زد سید ندی حركتی وقتیول

ی افتادم و زندونیر گین قفل شد و من علنا تو ماشین ماشی زد. درایموتو محكم بست و ردرو
 ویدن ناز كشی وقتا اصل حوصله ینجور ایخندید، و میگفت كه مییشدم. بر خلف لحظه ها

...یدونستم داشت و من قدرشو نمیوب سپهر صبر ایش پیار رو نداشت! كامینا ایشوخ

 محافظم باشه!ین اید-لعنت به شانس مزخرف من كه با

 نگاهیم نیه ی لحظه هم مكث نكرد. حتیه سمت رستوران. یرفت محكم می داشت با قدماسپهر
 تا منیار فكر كردم. كامیار و به كامیدم! با غصه آه كشینداخت شونه شم به سمتم نیاز رو

 داشت كه من حتما غذامو سر وقت بخورم،یدی. اصرار شدیشد نمیخیالم بیخوردمغذامو نم
 قطره اشك تپل از گوشهیه نره. یین از گلوش پایزی چیش عصبی معده خاطر اگه اون به یحت
ی احساس دلتنگیشتر بیشه. از همیه گریر و زدم زید. چونه م از بغض لرزیین چشمم افتاد پای
. به اجبار غذا رو سفارش دادیكرد و سرم درد میم اون روز افتادم كه تو لندن بودیاد. یكردمم

 تكون بخورم. با اخم تماشامیز غذام تموم نشد نذاشت از كنار می وقتا اتاق من. تیارنكه ب
 تو گلوت!یریزم به زور غذا رو میام می: الهام اگه نخوریداد و قاشقشو به سمتم تكون میكردم
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 و اشكامو با دستمال پاكیدم بال كشینیمو... بیزد غر میشتر و اون بیرفتم میسه از خنده رمن

 تو لندن، تو همون هتلیار، كامیش الن پین دارم و ندارم بدم تا همیكردم. حاضر بودم هر چ

ه به جونم غر بزنه، بهم اخم كنه، باهام دعوا كنه، بهم چشم غره بره... دوباریارباشم و كام

 و تبی خاكستری اخمش و چشمایدن تر ضجه زدم. دلم واسه دید دفه شدین م گرفت و ایهگر

یارو باعث شده بود كه كامل مطمئن بشم تا سر حد مرگ كامی دورین. ایزددارش پر پر م

یتی گله و شكایچ هیكشت، و بعد رابرت منو میمیدمش میگه بار دیهدوست دارم. اگه فقط 

 دوست نداشت، حداقل من كه دوستش داشتم، مگه نه؟ زار زدم: لعنت بهمنو كه یارنداشتم. كام

 و بازم دلمیدیدم ...خونسرد بودنتو می؟ كردیكار با دل من چین... ببیارتو! لعنت به تو كام

...؟ چرا؟؟یشمهواتو كرده! ...چرا هنوز عاشقتم؟ چرا ازت متنفر نم

 بسته قر صیه سراغم اومده بود. ی وحشتناكیلی دادم. سردرد خیه شدم و سرمو به داشبرد تكخم

 قرصو بدون آب به زوریشه، نمیدا اطرافم پی آبیچ هیدم دی و وقتیدم كشیرون بیبماز ج

ی؟ عذاب بكشید نبود بگه عشق چرا انقدر دردناكه؟ چرا همه ش بایكیخوردم. اصل چرا 

یه گریش پس چرا من دارم از تلخیرینه كو؟ كجاست؟ اگه شیرینه؟ عشق شیگفته میكدوم آدم

 و از سردرد چشامو بستم.یدم خشكم كشی زبونمو به لبایكنم؟م

ی؟ از دست من ناراحتیكردی؟ میه گری-تو داشت

 كج و كولهی ذره هم عذاب وجدان نداشت! صورتمو با اوقت تلخیه تفاوت بود و ی بلحنش

 كهیرم برات جشنم بگیا چه پررو! نه جون من بی؟ نگفتم. از دست من ناراحتیزیكردم و چ

! استارت زد و به پشت سر اشاره كرد: برات غذا گرفتم گذاشتم پشتی هستیانقدر آدم مزخرف

.دار برش یسرت. خواست

ین ای ولیزی، چیه بود یار فراموشش شد!! حال كامیش محل نذاشتم. چه زود لحن رسمبهش

 الهامیگه بهم میگرده. لبد الن برمیكرد می رویاده پی اعصابم با كفش آهنی داشت رویگهد

 كهیست مهمم نیچ هیكنم، خفه ش مین انجام بده همون لحظه تو ماشی كارینجورجون! اگه ا

...یمتصادف كن
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یستما؟ نیوار-با د

 بهیگه تا من باشم دیگی؟ مینو كه به من ایبینی میوار دور و بر دین زدم. آخه ای عصبپوزخند
 بهره بود.ی به اسم جنبه بی خوش نشون ندم! احتمال سپهر از نعمت بزرگیپسر جماعت رو

 نگفتم.یزی من لم تا كام چی سبقت گرفت كه من اعتراض كنم، ولیلی تریهبا خشونت از 
 كه هست خل صی من از تو و اون رابرت و هر چیریم، كن تا جفتون بماینجوریاصل انقدر 

بشم!

 جواب پس بدم!یار. من حوصله ندارم به كامی-غذاتو بخور ضعف نكن

 م كه جوابی گلبینجا من ای كرد: فك كردی به جلو زل زده بودم. كم كم قاطمصرانه
!!یدی؟نم

 كهی هم نكردم. حتما خودت اصرار داری فكرینجور نزدم، ای حرفینجور باز شد: من انیشم
.ی باشیگلب

 كردم قبول كردم محافظت باشم!!ی زد: عجب غلطداد

.یرم راهو خودم می یه نشده. بزن كنار، بقیر گفتم: هنوزم دی خونسردبا

یكردم نمی گاز داد. منم كه سعیشتر غرغر كرد و بیت. با عصبانیومد خونش در نمیزدی مكارد
ی؟ من فرستادی براینو آخه آدم قحط بود ایار، نگاهش كنم! ...كامیحت

.ین سفارش كرده بهتون بگم مواظب باشیار-كام

 ازش گرفتم: باشه.سوئیچو

 توش نباشه، مثلیزی تا چین صندوق عقبو چك كنیشه نظرم گرفت: همیر ش زیره تی چشمابا
بمب...

-باشه.

.یده خودشو بهتون نشون نمیفته تا جوتون به خطر نی محافظ شماست، ولیگه دیكی-اونجا 

-باشه.

ی؟؟ باز تر شدن: اد آخه مگه قر ص باشه خوردیت با عصبانچشماش

ی خوبه آقایزم شما باشه؟ بله عزیند بگم كه خوشای بال انداختم و با شرارت گفتم: پس چابرو
بد اخلق؟

!یزی چینجور ایگه شد و با لكنت گفت: ن... نه دسرخ
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ی؟ جلو خم شدم: پس چبه

!ی! اصل هر چیدونم پا اون پا كرد: ...چه مین م دستپاچه ش كرده. ایانه بود رفتار موذمعلوم
.یفتین راه بید نشده بایرتا د

یه؟ چینم-ماش

 بال انداخت: خبر ندارم.شونه

ین ماشین، اون همه ماشین بید بای من چه جورین بهم بگیشه زده نگاش كردم: پس مبهت
 كنم؟؟یداخودمو پ

 تماسی. اولش نگام كرد، بعد با كسیكردم نگاه مینگ داخل پاركینای بروبر به ماشداشتم
گرفت.

 بود؟ی چینه ماشیار-الو؟... كام

یارو ناب كامی تا صدایكشیدم میرون از دستش بیلشو موبایشد قلبم بال رفت. اگه مضربان
دوباره بشنوم! سپهر سرشو تكون داد: اوهوم. پس فعل.

 من محافظ شمام. ین همی برایاد، اون محافظه نتونسته بیگه كرد و فاتحانه نگام كرد: مقطع

ینم؟ ببیو كید شدم: آقا من محافظ نخوام بای رفتم و شاكوا

!ین به سرگرد خردمند بگید گفت: بایطنت شبا

 كه تازه دردش افتاده بود.یدم كوبیشونیم دستمو به پكف

 كنم؟یكار چید-حال من با

 اونجاید و سفی ام فسقلی ام ویه اشاره كرد. یم بودیستاده كه ای تر از جایین پاین چند تا ماشبه
پارك شده بود.

.یشم می نامرئیگه البته من دیام،. منم بعد از شما میرین مین ماشین-شما با ا

 راهموی حرفیچ رفتم و درشو باز كردم. سوار شدم و بدون هینه كنان به سمت ماشغرش
 بودین كار ای خل ص بشم!! خوبیا مسخره بازین فقط از دست ایرم، من بمی و رفتم. الهیدمكش

یرا كردن مسیدا تو پی اومده بودم و مشكلینجا ایاد. زیشناختمكه همدانو مثل كف دست م
نداشتم...

 خوبه.یلی خین تكون دادم: ایت با رضاسرمو
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 دفهین ایالم شهر بود. خی تو بالی دلواز و خوبی سوم. خونه ی طبقه یك، كوچی خونه یه
 دور و برمینجا كه تو اصفهان بود، ای راحت تر بود، چون بر خلف اون خونه قبلیلیخ

 تخت اتاق خوابم گذاشتم و لباسامو عوض كردم.ی وجود داشت. چمدونمو رویشتری بیتجمع
 دستمی جلوی دم كردم. همه چی خودم چای كش و قوس دادم و براودمچقد خسته بودم! به خ

 ناقلس.یار حتما كار اون كامین لبم بال رفت... ای تا خرخره پر بود. گوشه هایخچالبود و 
یكردم كانال عوض میخودی نشستم. داشتم بیزیون تلویشام درست كردم و خورده نخورده پا

: بله؟دادم جواب یع زنگ خورد. سریلمكه موبا

 انجامی كارینجور. خون به رگام خشك شد... چرا ایدن شروع كرد به خندیطانی شی صدایه
 گفت:یب عجی صدایه. یكردم به شماره ش نگاه مید... حداقل بایدادم جواب میددادم؟ اصل نبا

. چونی خودتو خسته نكنیكنم میه بهت توصیكنی؟ از دست ما فرار میچه خبرا؟ بازم دار
 سراغتیام. دارم می سوم نشستی و داخل خونه ت تو طبقه ی كه الن تو شهر همدانیدونمم

خوشگله... النم پشت در منتظرتم.

 كردمی. هر چیفتاد و فشارم داشت میومد بال نمیشتر نفس بكشم. نفسم تا نصفه بیتونستم نمدیگه
یه؟: چید. كل هنگ كرده بودم... صدا دوباره خندیشدكه جواب بدم دهنم قفل شده بود و باز نم

 دختر خوب درو باز كن تا مجبوریه... حال بلند شو و مثل ی آخی؟ مرگ نبودیمنتظر فرشته 
نشدم بشكنمش...

ی؟... هستی ناله كردم: تو... تو كآروم

 خنده هاش گفت: منم... سپهر...ین به زحمت بیكی بلند شد و یی آشنای قهقهه صدای

 كم عقل! خنده ش كه تموم شد گفت:ی یوونه و چشامو بستم. دیدم كشیقی به خود نفس عمخود
یشنوی؟ ...الو؟ صدامو می؟؟الو؟ خوب

!یوونه دیكنم كردم: پوستتو مزمزمه

 مزه داد!یلی بهت منتقل كردم؟ خیجانی چه حس هیدی دیدی؟-ها ها ها! ترس

 به خونت تشنه نشدم! منو تا مرزین از ایشتر نگو تا بیچی نگو! هیچی داد زدم: هیت عصبانبا
 مزه!ی بیكنم زنده زنده كبابت میارم بیرت گی؟ دادیجان بهم هیگی می بعد داری بردیشسكته پ

! ها ها ها...ی جمله ت قـــشنگ حس خشمتو بهم القا كردین-تو هم الن با ا

 منوی: اصل تو شماره یدم بود به خدا! بهش توپیخیال بشر بین. چقد ایدم به صورتم كشدستمو
ی؟؟ آوردیراز كجا گ

 تا وقتی منو داشته باشی تو هم شماره ید سرم محافظتما! بایر باشه خی بهم داد. هر چیار-كام
 نه؟!یا ی كنیداملزوم پ
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!یاد گفتم) اصل... خوشم... نمید نكن،(با تاكیا شوخین از ایگه: دغریدم

 من بازم باور نكردم.ی، خشنیلی گفته بود كه خینم ایار كامیكنی؟-باشه... چرا دعوام م

!!یرسم برسه به حساب اونم میار-دستم به كام

!یسادم بابا پام خشك شد از بس پشت در وای؟ درو باز كنیخوای نمیم، بگذرینا: از اخندید

یبینمت؟ نمیگه دی كردم: مگه نگفتاخم

 درو باز كن كارت دارم.یا خواهش... بی؟ باور كنید گفتم، تو بایزی چیه-حال من 

 تا بهیام برداشتم. مثل ببر نعره زدم: الن میز و به سمت در خیز می پرت كردم روگوشیمو
حسابت برسم!

 چشماش گشاد شد و بایرت به چشماش زل زدم. با حیظی با قدرت باز كردم و با اخم غلدرو
یین سرشو به سرعت پایبی دفه لبشو گاز گرفت و با شرم عجیهدهن باز مونده سرشو كج كرد. 

 كرد؟ به خودم نگاه كردم، جواب سوالموینجوری شد؟ چرا ای... الن چینمانداخت. صب كن بب
 بازی بودم، نه شال داشتم. موهایده دادم!! نه مانتو پوشی بزرگیلی خی سوتیدم فهمهگرفتم و تاز

 مقابل سپهر قد علم كرده بودم! به صورتمی شرت و شلوار لی و با تیرسید تا كمرم میممشك
 خاك بر سرم...یچنگ زدم: وا

ی چه كارین. آخه ایرفت میج آبروم رفت... سرم گیعنی هولم درو بستم و نفس نفس زدم. از
 سمتیدم پوششم باشم! دویت آخر، مراقب وضعیم بزنم سینكه باشه قبل از ایادمبود انجام دادم؟ 

 و دوباره برگشتم. درو باز كردم و با خجالت گفتم: اا...یدم پوشیزی چیه یاتاق و هول هولك
 داخل.مائینبفر

 ازیكی ی حرف اومد داخل و روی بود و سرخ شده بود. ساكت و بیین هنوز سرش پاسپهر
. با خودمیزم بریی و رفتم آشپزخونه تا چایدم دست كشیشونیم به پیمبل نشست. با سردرگم

.یشش لرزون رفتم پی و با دستایختم ریی دوباره مقابلش برم؟! چای داشتم كه چه طوریریدرگ
 رو مقابلش گذاشتم و اصل بهش نگاه نكردم.ینی. سیكرد فرش نگاه ملیمعذب بود و به گ

ینجوری كه... ااممم... این از دستم كلفه بودیلی متاسفم... معلومه خیلی لب گفت: خیرآروم ز
...یخوامشد... بازم معذرت م

ی نامحرمیچ. هیخوردم و تلو تلو میگرفتم شده بود. لپامو از داخل گاز می دوباره رسملحنش
یلی! احساس خینه منو با لباس تو خونه ببیكی ینكه بود، چه برسه به ایده بارم موهامو ندیه یحت
 داشتم.یبد

.یاوردم زود جوش مید خودم بود. نبایر-تقص

یل رنگ و مستطیاه سی جعبه یه. ید كشیرون بیبش از جیزی چیه از كنارش برداشت و كتشو
 تاین... بگین شواكره. اگه طرز استفاده شو بلد نبودین گذاشتش: ایز میشكل بزرگ بود... رو
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 از خودتون دفاعین خطرناك بتونی باشه تا تو لحظه هایشتون پین بدم. نظر من بود كه ایادتون

.ینكن

 نشه.یاج احتیدوارم شدم و زمزمه كردم: ممنون. امیره خیز مبه

 وقت نگام نكنه! هر چند كهیچ هیگه كاش دی. ایكرد می كه با انگشتاش بازیدمش دی چشمزیر
ی شرتی بود تی شكرش باقی اون فكر مسخره بازم حالم بد شد. باز جایادآوری... از یدمنو د

. دوبارهیمردم كوتاه بودن، وگرنه از شدت خجالت میناش بودم گشاد بود و فقط آستیدهكه پوش
 سر برم تهران،یه. خردمند ازم خواسته یگفتم مید هم بایگه دیز چیه: یگفت كه منیدمصداشو ش

ین از پشت قفل نگه داریشه. درو همین نریی جاین كنی روز سعیه ینچون باهام كار داره. تو ا
 خودم جفت وی محافظ به جایه. من فعل ین جز من باهاتون تماس گرفت جواب ندیو هر كس

.ین باز شما هم مراقب باشی ولیكنم،جور م

-ب... باشه حتما.

 برم.ید... با اجازه من بایگه-خب د

...یی اشاره كردم: هنوز كه چایی چابه

 برگردم تهران.یعتر سرید قطع كرد: نه ممنون، باحرفمو

.ین و گفتم: هر طور كه راحتیستادم پا اسر

 كارو كرد و با هم چشم توین سرمو بال گرفتم. از شانس بد اونم همیار اختی و من بیستاد ااونم
 چشماشیاهن؟ چشماش سیكردم... من چرا فك میزد نور جرقه می. چشماش تویمچشم شد

 شد كه پرپشت و مواج بود.یده بودن و فوق العاده درشت. نگاهم به سمت موهاش كشیشیم
 دادم و از عالم هپروت زدمیعی... به سرم تكون سری كامل مشكخودم ی مثل موهایقادق
 خدافظ.ین،. سپهرم به خودش اومد و تند تند گفت: مواظب خودتون باشیرونب

 بره مكثیرون خواست بی سرعت نور به سمت در قدم برداشت و منم پشت سرش رفتم. وقتبا
 به سمتم برگشت.یاطكرد و با احت

 كه اون ماجرا...ین-تو رو خدا ببخش

 باشه؟یم، درباره ش حرف نزنیگه تكون دادم: خواهشا ددستامو

 داخل قفلیدو كه گفته بود عمل كردم. كلی تكون داد و رفت. درو بستم و به حرفیجی با گسرشو

.یرفتن تر میین كه با سرعت پایومد پله می قدماش از روی دادم. صدایهچرخوندم و به در تك

 پرت بود كه با آسانسور نرفت... به سمت اتاقم رفتم و مانتو و شالمویفك كنم حواسش به قدر
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 رفت كهی به سمت خوابی ارادیر و ذهنم غیدم تخت دراز كشی پرت كردم. روی صندلیرو

. حال بهیه ...نه بابا فكر احمقانه ایاد؟ بودم. نكنه سپهر از من خوشش میده دیشچند شب پ

ید، لحظه موهامو دیه كرد. ی برداشتینجور ایشه كه نمیده دیت منو با اون وضعینكهخاطر ا

 بود. هر كسی آدم خوبییش خدای ماجرا رو بزرگش كنم! ولید نبایگه. دت انداخیینسرشو پا

 وید به ذهنم رسیگه فكر دیه. یداد نشون می سپهر بود معلوم نبود چه عكس العملی جای ایگهد

 ازیار كامینكه تصور ای حتیشد؟؟ می اونجا بود چیار سپهر، كامی اگه به جایعنیپوزخند زدم. 

 كردم كه تا چند ساعتی و به سپهر حسودید بود! دلم براش پر كشب من تعجب كنه جالیدند

یارو ماه و دو هفته بود كه كامیه. یرفتم منم همراهش میشد. كاش مینه ببیارو كامیتونه میگهد

 و باریم بار با هم دعوا كردیه و اونم كه یدم شنی بودم. فقط دو بار صداشو از پشت گوشیدهند

 كه ممكنه من عاشقش شدهیگفت درصدم به خودش میه ی حتیعنی قطع كرد. یع سریلیدومم خ

.یداد نمیتی اهمیزا چین به ایار بود. كامیدباشم؟ ...بع

 پارك لذتی و از هوایدم كشیقی خوب شده بود. نفس عمیلی نگاه كردم، خیدم جدی نقاشبه

 گرفتم و از خونه اومدمیده حرف سپهرو نشنین همی برایارم، خونه طاقت بیبردم. نتونستم تو

یم به سمتم اومد، كنارم نشست و به نقاشیز دختر بچه افتاد كه با جست و خیه. چشمم به یرونب

یدین؟ شما كشینو گفت: چقد قشنگه! ای زبونیرین منظره بود نگاه كرد. با شیهكه طرح 

 بدمش به تو.یه هدیخوام. ...میزم به خود لبخند زدم: آره عزخود

.ی سمتش گرفتم كه گفت: نه مرسبه

 از خودت بكشم.ی نقاشیه-پس بذار 

 با شوق گرد شدن: واقعا؟؟چشماش

 تا كارمو شروع كنم.ین حركت بشی-اوهوم. ب

یاهشو درشت و سی چشمایدم، و صورت گردشو كشیدم مجسمه سر جاش خشك شد. خندمثل
 وید طول كشیقه كاغذ شكل دادم. كارم فقط چند دقی و بامزه شو روی فرفرینقش زدم و موها

 كاغو به سمتش گرفتم داد زد: تموم شد؟یوقت

یكار چید بایدونست نمی به كاغذه نگاه كرد. از خوشحالیطنت منتظر جواب من نشد و با شبعد
یه؟ مثل خودمه! اسم شما چیلی ممنون! خیلی ماچ محكم از لپم كرد و گفت: خیهكنه! 

-اا... خب... الهه.
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!ین خوبیلی-خاله الهه شما خ

 بهش بگم؟ دوبارهیمو داشت اسم واقعی كردم و گذاشتم فك كنه اسم من الهه س. چه لزومبغلش

بوسم كرد و گفت: اسم منم سوگله.

یای. خوش به حالش... بچه ها تو دنیدن كرد و مثل برق و باد شروع كرد به دوی خدافظبعد

 تا ازیشدم دارن. اگه دست من بود دوباره بچه می چه نعمت بزرگیدوننخودشون غرقن و نم

یه جلب شد. یزی چیه حواسم به یرم، بگیم فرار كنم. تا خواستم سرمو به سمت تخته شاسیتاواقع

 واضحیلی خی بود، ولیاد. فاصله ش با من زیكرد بود و با دقت منو نگاه مهپسره نشست

 برداشتم.یفمو... دستمو دراز كردم و كیومد دردسر می من زوم كرده. بوی كه رویدیدمشم

 افتاد اصل طرزیادم تازه ی لمس كردم تا احساس آرامش بهم دست بده، ولیفمشوكرو داخل ك

یلمو وسایع نهادم بلند شد و استرس تا اعماق وجودم رخنه كرد. سراز! آه یستماستفاده شو بلد ن

 برگشتمی بلندی بغلم و با قدمایر رو زدم زی. تخته شاسیفم داخل كیختمجمع كردم و نامنظم ر

یا یاد كه پسره داره دنبالم مینم به سمت عقب بچرخم و ببیشد بود كه نمینجاسمت خونه. مشكلم ا

. به زحمت ویدم كشیرون بیینه آیه یفم افتاد و از داخل كیادم یسی پلیلمای از فیزی چیهنه... 

.یكنه میبم كه به به... داره تعقیدم زدم و فهمید پشت سرمو دیهزار بدبخت

 زدم!یرون كردم از خونه بی! ...عجب اشتباهیا-خدا

 شد مثل جت بدوم.یاج قرار دادم كه اگه احتی تر كردم و خودمو رو حالت استندبایع سرقدمامو

 بدتر بزنم خودمو فلج كنم، طرفیترسیدم چون میخورد، كردن میدشوكرم كه فقط به درد تهد

 بده ها... پوزخند زدم. آخه با اون احوالیادم یگفتم به سپهر میشبكارش آسون تر بشه! كاش د

 و پسرهیرفتم بود كه داشتم راه میقه ازش بخوام؟؟ پنج دقیزی چینجور ایتونستم می كمخراب

 مزاحم سادهیه البته با فاصله. احتمال داشت فقط یومد،سمج شده بود و هنوز داشت پشت سرم م

.یچونمش كنم كه بپی كاریه گرفتم یم دفه تصمیه. یكرد نمیب عی كار از محكم كاریباشه، ول

یر اومد سفارش دادم. تو همون لحظه زیرم گی و هر چی فروشی بستنیه ی جلویچیدم پیعسر

.یكنه تماشا میترینو مغازه داره ویه ی كه پسره هم جلویدم نگام كردم و دیچشم
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...ید-خانوم؟ ببخش

 سرعت نگاش كردم: بله؟به

-سفارشون آماده س.

 بایشد، گرم داشت آب می هوای كه توی بستنیه حساب كردم و در رفتم. حال من بودم و سریع

 قوز بالیگن حالت مین. به ایه از دنبال كردن من چیش كه معلوم نبود هدف اصلیش آدم سریه

 بگه نونتیست نیكی. آخه یرفتم هدف داشتم به سمت خونه میقوز!! كامل سردرگم بودم و ب

 خونه فكرم مشغول بود و تایك تا نزدیكار؟ چیخوای میرودار گین به ای نبود، بستنتنبود، آب

 داخل و درو به شدت بستم. شروع كردم به نفس نفس زدن كهیدم درو باز كردم و پریدم،رس

 شما حالتون خوبه؟؟ید؟: ببخشید پرسیكی

 زن مسن بود نگاه كردم: بله خوبم!یه صاحب صدا كه به

یشونیمو! عرق پیفهمیدم داخل خونه، حال خودمو نمیدم رسی سوار آسانسور شدم و تا وقتزود

 به شربت شباهت داشت تایشتر بیگه. البته دیخچال پرتاب كردم داخل یوپاك كردم و بستن

ی نگاه كردم كه داخل خونه جا گذاشته بودم. كسیلم!! لباسامو عوض كردم و به موبایبستن

یفم، وارد شده به جسم ضعیجان هی مبل دراز به دراز افتادم و از خستگیزنگ نزده بود. رو

 خوابم برد.یعسر

. نكنه همون آدمه س كهیاورد داشت درو از لول در میكی و نشستم. یدم وحشت از خواب پربا

(از اون اتفاق عبرت گرفتم!) ویدم مانتو و شال پوشیع سریاره؟؟ تو اصفهان دخلمو بیخواستم

 صدا زد: منم سپهر! زود باش درو باز كن...یكیسمت در رفتم. 

 و حر صیكرد موجود اخمو و غضبناك داشت نگام میه و درو باز كردم. یدم كشی راحتنفس
.یخوردم

 هرم...ی-سلم آقا

یرون؟؟ بی چرا رفته بودیكی؟ چه علی؟: چه سلمید كشداد

 رفته بود...یادم زدم: اا... ی دستپاچه البخند

47



Goldjar.blogfa.com

 معذرتیلی خیلی درستش كردم: من خیع انفجارش كرد كه سری حرفم مثل بمب آماده این
!یخوامم

 كم آروم گرفت و فقط چپ چپ نگام كرد. به خونه اشاره كردم: دم در بده؟یه

ی؟: شام خوردیدم چرخوند و اومد تو. به سمت آشپزخونه رفتم و پرسچشاشو

 جواب داد: نه.یرایی از داخل پذی حوصلگی ببا

 درست كردم. خودش بهم گفته بود كهیارو كامی مورد علقه ی دست به كار شدم و غذاسریع

 خورشتوی. وقتیاد سپهرم خوشش بیدوارمحاضره جونشو به خاطر خورشت كرفس فدا كنه! ام

 لب تشكر كرد ویر مقابلش گذاشتم. زینیو و سیشش شربت خنك رفتم پیوان لیهبار گذاشتم، با 

یوانو هم خسته شده. لیلی خون! معلوم بود خی. چشاش شده بود كاسه ید كشسر نفس همه شو یه

... بایزد داد و آروم چشاشو بست. فك كنم داشت چرت میهسر جاش گذاشت، سرشو به مبل تك

ی؟ خسته ایا یاد: خوابت میدم پرسیاطاحت

 گفت: هر دو تاش.ی خشكبه

 كه من خونه نبودم؟ی-از كجا دونست

 محافظ بود نه قاتل!یكردی از دستش فرار می تكون خوردن و غرغر كرد: اون كه داشتلباش

.یومد خنده. با اعصاب داغون منو تماشا كرد كه خنده م بند نمیر زدم زی دفه پقیه كردم و مكث
ی؟؟ تو به حرف من گوش ندادینكه خنده داره؟ ایش شد: ها ها ها؟ چی و شاكیاوردطاقت ن

 اون... مزاحمه...یكردم داره... هه هه... من فك می خدا... هه هه هه... نه چه ربطی-هه... ا

ی؟ پس چرا حرفمو گوش ندادیترسی، ش نرمتر شد و لبخند زد: آخه تو كه انقدر مقیافه

 اون خونهیگیره؟ خونه مین دلم تو ایگی پاك كردم و فكمو ماساژ دادم: هه... خب نماشكامو
.یبینم میله و وسیوار فقط دینجا داشت، ایاط حیقبل

 قبل نامزد داشته؟یار كامی: تو خبر داشتید مقدمه پرسی شد. بیره خیوان تكون داد و به لسرشو

 بود؟ی سوال چین شدم. منظورش از ایخكوب وحشت سر جام ماز

 گفته بود.یزایی چیه خواهرش یوا-خب... آ... آره ه
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.یار كامیش. اومده بود پیدمش به سمت چشمام سر خوردن: امروز كه اونجا بودم دچشماش

 كه نامزدش ازدواج كرده!یدم من شنی. با عجله گفتم: ولیستاد از حركت اقلبم

 اشتباه نكن. نامزدش ازدواج كرده بود! الن طلق گرفته.یر، بال انداخت: نه خابرو

یخواست؟؟ می-اونجا چ

یدی؟ میت موضوع انقدر اهمین بدونم چرا به ایشه بهم انداخت: می مشكوكنگاه

.ینجوری لبخند زدم: هممصنوعی

ید دی اونجا بود، چون تا چشمش به من افتاد ساكت شد. وقتی چی برایدونم: نمید خندی بدجنسبا
 و رفت.ید رفتن ندارم، راهشو كشیالمن حال حال ها خ

 بود چهیده تازه فهمیا نگاه كردم. نادیگه دی نقطه یه كردم و به ی تابمو ازش مخفی بنگاه
 دوبارهیار كنه كه كامی كاریه رو از دست داده... حتما دوباره رفته بوده تا یمتیالماس گرون ق

یدونم سپهر منو به خودم آورد: می داشته باشه؟؟ صدایتونسته می ایگهبرگرده... چه علت د
 ...؟یا دستپختت خوبه ی ولرروئیه،پ

 و خنده.ی زدم به فاز شوخین همی كردم فكرمو منحرف كنم، براسعی

همرد .یگیرم خودم خونتو گردن می-نترس، اگه 

یكنی؟ مید جون مامور دولتو تهدی داریدم؟؟ شنی سمتم هبراق شد: چبه

!یاد بل سر تو بین بارم ایه شد، ید همه جون من تهدین ایه؟-آره، مگه چ

 كم چرتیه یشه خنده و بعدش گفت: میر خوش و خرم زد زیندازم، دارم دستش مید فهموقتی
بزنم؟

.ی بخوابیتونی دستم اتاق خوابو نشون دادم: اونجا مبا

 كن.یدارم بیشه جا هم خوبه. فقط وقت شام اگه مین با انگشت مالش داد: نه بابا همچشماشو

 خروپفی بعد صدایقه چند دقی. از شدت خستگید مبل دراز كشی كوسن برداشت و رویه

 خرخرش خنده م گرفت،ی. از صدایق خواب عمیه شد به یلوحشتناكش بلند شد و چرتش تبد

ین به آه شباهت داشت. از ایشتر كم بود و بیلی صداش خی ولیكرد، خرخر میارمچون كام

 بوده؟ی كار چین از ایا هام تو هم رفت. واقعا هدف نادسگرمه حرف سپهر افتادم و یادفكر، 

 باشم و اون كهینجا ایشم، خاكستر میار من كه دارم از عشق سوزان كامیه؟؟ چه عدالتینآخه ا
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یمو گوشیع پس انصاف عشق كجا رفته؟ سرینه؟ و اونو ببیشش كرده بره پیت اذیاروانقدر كام

یفتاد كه اونجا داشت اتفاق میی منو از ماجراهایتونسته نفر میبرداشتم و رفتم داخل اتاقم. فقط 

با خبر كنه...

!ی جواب دادیت-چه عجب... بالخره به گوش

ی؟! چته؟ چكارم داریزدی زنگ می سره داشتیه-خفه شو دستم بند بود، تو هم كه 

یار؟ كامیش چرا رفته بود پیا: نادغریدم

 باز به سرت زده.ی، نه جانم... قرصاتو نخوردیار؟؟ كامیا؟؟؟ نادیگی؟ می داری خورد: چجا
ی منفیر رو مخت ناجور تاثیار بهت عطا كنه كه عشق كامی عقل درست حسابیهبرو خدا 
گذاشته!!

 بوده.یار كامیش امروز پیا! نادیزنم حرف می دارم باهات جدیوا-ه

!ی گوگولیستی نینجا تو كه ایدی؟-اا؟ واقعا؟ تو از كجا فهم

 زدم: كلغه خبر آورد، مطمئنم كه خبرش صحت داره.پوزخند

!یكنن؟ خبرا از شامپو صحت استفاده میدونستم... من نمیب نچ كرد: چه عجنچ

 دوست خل و چلم!ین از خنده منفجر شد. باز من پستم خورد به ابعد

!یگم باور كن راست میست، نی وقت شوخیوا-ه

 رو با دندوناش بجوئه! بعدیا نادی خرخره یخواد دلش میار مخت تاب برداشته. كامیزكم،-عز
یه نگاش كنه و باهاش كار نداشته باشه؟ ینه شاد و شنگول بشیار جلوش سبز بشه و كامیاناد
 ممكنه...یر! غیگیا میزیچ

یفهمی؟؟ برام خبر آورده! چرا زبون نمی كسیگم-دارم به توئه زبون نفهم م

 با هر دختر كوریار راحت كنم، كامیالتو تو درسته. بذار خی كه حرفایرم كرد: اصل گغرولند
 طلقیا كلغه بهت گفته كه نادین! حتما همیره هم نمیا طرف نادیگه ازدواج كنه، دیو كچل

گرفته، درسته؟

-آره بهم گفت.
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یدم. بعدشم، بهت قول میكنی خودتو نگران می داریخودی. بیشه نمیزی-خب! مطمئن باش چ

...یكشه می چیت از دوریدونی كه عاشقت شده! نمیكنه سر موقعش جلوت اعتراف میاركام
... مواد مخدر...یگارس

 زدم: نه!!جیغ

 جنبه!ی بود خانوم بی اسمش شوخینا ایشه؟ سرت می-اا زهرمار، گوشم رفت! شوخ

...یگفتی می. داشتید-باشه ببخش

.یكرد میه-اونروز مچشو گرفتم كه داشت گر

 من بود حتمای جایوا و بهم گفت اگه هیكرد میه اونشب افتادم كه تو آشپزخونه گریاد یار اختبی
!یشه خونت حلل می، اگه سر به سرش گذاشته باشیوا. غرش كردم: هیكرد میچشسوال پ

 الهام! بفرما بزن...ی خشن تر شدیلی خیا خدا! تازگیا-

 شك نكن!یزنمت،-لزم بشه حتما م

 طوفان به پایه یدمش من دید! تا فهمی نگران اون موذمار باشیخواد خنده و گفت: تو نمیر ززد
.یومد نیرون اون اتفاقم از اتاقش بیكرد و رفت تو اتاقش. تا فردا

یكرده؟ میه-از كجا معلوم به خاطر من گر

 لحظه صب كن...یه داشته باشه. اا... ی ایگه علت دیكنم-چون فكر نم

!ی بای من رفتم. بایزنه، دوباره گفت: عشقت داره صدام میوا خش خش اومد و هصدای

 تختم پرتاب كردم و رفتم آشپزخونه تای رویلو و قطع كرد. موباید داد زدم كه خندیت عصباناز
 خرخری سپهر. صدایش و رفتم پیدم شامو چیز مرتب بود... میبه غذاها سر بزنم. همه چ

ی؟ هرمزی! خم شدم و صدا زدم: آقایكردكردنش داشت گوش فلكو كر م

 هنوزم خواب بود. گلومو صاف كردم و بلند تر گفتم:ی و جا به جا شد، ولید كشخرناس
!ی هرمزیاهممم... آقا

: من كجام؟؟ید و با تعجب نشست و به اطرافش نگاه كرد. بهت زده پرسید خواب پراز

یاد؟ میادت بده كجاست! دستمو به كمرم زدم: منو یح توضین ای برایا بحال

.یدم خوابینجا شده و ای نبود چیادم قهقهه زد: آهـــا... ی بلندی صدابا
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 ركیلی وجه اهل تعارف نبود، خیچ به صورت خود جوش بلند شد و رفت آشپزخونه. به هبعد

 لبخندیانه نشسته بود و موذیز داشت! لبمو كج كردم و دنبالش رفتم. پشت میف تشریو خودمون
.یزدم

 شده؟یزی-چ

 داره!!ی اشتها آوری یافه قیلی غذا خین-نه... فقط ا

 بنده خدا عاشق دستپخت من بود...یه زدم: خب بفرما امتحانش كن! پوزخند

ی؟ بدونم كیشه-م

... غذا سرد شد.یم. بگذریشناسی انداختم: نمیین پاسرمو

 داشته!ی خوبی یقه كه بوده، سلی هر كی بوده، ولی كیگی بنده خدا كه مین ایدونم-نم

 گذاشتم: نظر لطفته.ینت و ظرفا رو داخل كابخندیدم

 برم كار دارم!ید دفه گفت: آخ آخ من بایه

یه؟ چه جور كاریگه دین شب؟؟ ایازده-ساعت 

. الن كه من رفتم، پشتیشناسه... كل كار ما روز و شب نمیگه هاشو بال انداخت: كاره دشونه
 باشه؟؟یرون، بی رفتی باز جو گرفتت پا شدینمدرو حتما قفل كن. نب

!ی كنیادآوری برو، لزم نكرده یرون؟ برم بیمه چی كردم: نصفه شب برااخم

 سوت و كور...ی خونه یه و بازم من موندم و رفت

 ویچرخیدم و وحشتناك. دور خونه مید شدیلی خی دلشوره یه چرا دلشوره داشتم، اونم نمیدونم

 خدا عالم بود.ی؟ چه اتفاقی ولیفته، می داره اتفاق بدیگفت بهم می حسیه. یكردمغرولند م

 داشتمیگه. دینمش ببیع اس ام اس داد سریا زنگ زد ی كه اگه كسیكردم چك میلمومرتب موبا

ی مبل پرتاب كردم. ولی رو روی گوشین همی بهم زنگ بزنه، برای كه كسیشدم میدنا ام

 رفتم تا برشیرجه به مبل برخورد كرد زنگ خورد... شینكه شده م به محض این نفریلموبا

 وصلیع و سریدمش و غرغر كنان سمتش رفتم. قاپیز میدارم كه پام محكم خورد به گوشه 

كردم: بله؟؟

.یزد داشت تند تند نفس نفس میكی
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ی؟ كجائیوا...؟؟ هیوا-ه

!یوا حالت خوبه؟ من كه الهامم نه هیار؟ تكون دادم: كامسرمو

 اشتباه گرفتم.ینكه مثل اید كرد: اا؟... ببخشتعجب

یزنی؟ نفس نفس می چرا دارینم، لحظه قطع نكن ببیه-

.ی كرد: ااممم... نه اشتباه فكر كردی بلندمكث

 شده؟یزی-چ

 گفت: نه...یگه داره دروغ میداد لحنش كه داشت لوش مبا

 دارم!ی بدی ساعته دلشوره یه شده؟ من یزی چیدم-گولم نزن، پرس

:یدم كشیغ اسلحه به گوشم خورد. جیك واضح شلی بده كه صدایلم دوباره چاخان تحومیخواست
اونجا چه خبره؟؟؟

 بد...یلی خیلی اوضاع بده! خیلی نداره گفت: خی چاره اید دوقتی

 نه؟یا شده ی چیگی قفل كردم: جون به لب شدم، میل استرس دستمو دور موبابا

-خب... رابرت دوباره دست گل به آب داده!

 نفرو...یه زمزمه كردم: حتما یاط زد. با احتیخ داخل رگام خون

 ادامه داد: ...كشته.حرفمو

ی؟-ك

 جواب بدم.یتونم-نم

 شده؟ی بگو چیكنم... خواهش میار كردم: كامناله

ی از دار. لعنتیزون و آوید آب شده با اسی. با چشمایده اكراه جواب داد: عموت به قتل رسبا
 النم رابرت از دستمون در رفت.ین مثل خواهرت كشته... همیقااونو دق

یه سبكم كه با یز چیه ندارم، فقط ی وزنیچ هیكردم نشستم. احساس مین زمی بستم و روچشامو
 كنم؟!یه نه كه بخوام گریا مونده بود ی برام باقی اشكیدونم نمی. حتیشم كنده مینباد ساده از زم

 نه...یا بفهمه من حالم خوبه یكرد كه داشت تلش میچیدصداش تو گوشم پ
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ی؟-الهام؟ جواب بده!... هنوز به هوش

 اومد: آره.یرون صدا از گلوم بیه

 قسمت بود ازی شده، ولی خبر بدم كه اون بهت بگه چیوا به هیخواستم-من واقعا متاسفم. م
.یزبون خودم بشنو

 برگردم تهران!یخوام دفه با تحكم داد زدم: من میه

 خطرناكه.یشه، نه نمی؟-چ

 تو! از فرار كردن خستهی حتیست، هم جلو دارم نی كسیچ تهران و هیام بیخوام-گفتم من م
.ینمش بار ببین آخری عموم رو برایخوامشدم، م

 فرصت تو رو برگردونه تهران.ین تو اولیسپرم كامل تعجب گفت: باشه. به محافظت مدر

 گذاشتم و زانوهامو بغل كردم. دلشورم تموم شده بود ویز می رویلو تماس قطع شد. موبابعد

 مونده بود هم كشتهی عضو خونوادم كه برام باقین تریك چرا نگران بودم. نزدیفهمیدمتازه م

 دل تنگ وی. اشكام راه گرفتن و برایپیچید و شادش تو گوشم میخیال بی خنده هایشد. صدا

 میچاره برت داره كه بین زمی كنه رابرت... خدا از روینت كردم. خدا نفریه گردم خویتنها

 و اون ازیرفتم شهر به اون شهر مین مرتب از ایا از اوضاع خودم كه مثل كولین. ایكرد

 ویستادم در زدن اومد كه به زحمت سر پا ای. صدایشدن پر پر میكی یكیاوضاع خونوادم كه 

 در باز شد، سپهر با حال گرفته و اخمو پشت در بود.یبه سمت در رفتم. وقت

-سلم...

 تكون دادم.سرمو

 افتا...ی اتفاقیه الهام خانوم... ین-اا... بب

 جلوش گرفتم كه سكوت كنه.دستمو

.یده به قتل رسینم نازنی خبر دارم. عموی-من از همه چ

یدی؟؟ شد: از كجا فهمشوكه

54



Goldjar.blogfa.com
 شدمیچش به من زنگ زد. منم پاپی به خواهرش زنگ بزنه اشتباهینكه ای خردمند به جای-آقا

 چه خبر شده.یدمتا فهم

...یكشید میر و آهم بلند شد. سرم دوباره داشت تیدم دست كشیشونیم پبه

 شده؟یزی-چ

 تهران.ی كه منو برگردونیده. دوستت گفت بهت خبر میكنه-فقط سرم درد م

.یه گفت: كار خطرناكیت كرد و با جداخم

 نكن با تو هم دعوامی كاریه دعوام شده، یار الن با كامین: من همیدم آوردم و بهش پرجوش
بشه!!

-آخه اجازه داد؟

-آره.

یم؟ الن برین همیخوای. میست نی باشه... حرفینجوریه،: اگه اید گردنش دست كشبه

.یام تا منم بینت ماشیش خوبه. برو پین-هم

 مواجه بشم.یك از نزدیگه درد دیه رو جمع كردم و رفتم تا با وسایلم

 رو عوض كنم؟یو موج رادیشه-م

...ی نگام كرد: مختاری چشمزیر

یومد؟: از آهنگه خوشت نمید عوضش كردم پرسوقتی

 بدترش كنه!یكی ین حالم بد هست كه ای كافی غمناك بود. به اندازه یلی-خ

 پنجره فشار دادم.ی یشه گفت و حواسشو به مقابلش جمع كرد. سرمو چرخوندم و به شاوهوم
 و پشت سریگذشتن كه از كنارمون مینم رو ببیگه دینای كم از سردردم كم شد و تونستم ماشیه

یار داشت و بر عكس كامی كه سپهر دست فرمون خوبی شكرش باقی. باز جایموندنجا ما م
 كه دارهیدیدم میلو پشت فرمون بود، داشتم عزرائیار. اگه الن كامیكرد مایت رعینو قوانیلیخ

 دفه نظرم عوض شد و ناجور هوس سرعت به سرم زد. اصل كاشیه ی! ولیزنهبهم لبخند م
 كرده بودم.ی. كل قاطیدونم... نمیرفت تخت گاز مین توان ماشین بود و با آخرینجا ایاركام

ی؟ كنیكار چیخوای تهران می رفتی-وقت

.یدونم نمیزی: فعل چیدم كشی و فرضی معنی بی شكلیشه شی انگشتم روبا
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...ی بهت اجازه بده همونجا بمونیار-فكر نكنم كام

... دوباره سرمو بهیخورد حالم بهم میز و گریب از تعقیگه فرستادم. دیرون آهسته بنفسمو
.ی حالت و معمولی ش خسته بود، بیافهسمتش چرخوندم و با دقت نگاش كردم. ق

 برم خارج از كشور.ید-شا

!یشتره بیلی خیتت كه امنینجا... ایخیال وضوح جا خورد: خارج؟؟ بابا ببه

.یشم خوشحال میشتر بیلی منو بكشه خیكی. اصل یست برام مهم نیگه-د

یلی كه خی شاخه به اون شاخه نكردین همه از این ایگی؟ كه میه چینا نثارم كرد: ایظی غلاخم
!یراحت جا بزن

 زدم و به اوضاع مسخره م فكر كردم.پوزخند

 پدرتویبینی من بذار. می لحظه خودتو جایه ندارن. یتی برام اهمیزا چین-انقدر خسته شدم كه ا
 كشته شده...ی چی برای خبر داشته باشینكهچند سال قبل كشتن، بدون ا

 تكون داد.سرشو

 جون خودتویاد. بعد همون آدم میكشه نحو ممكن مین خبر خواهرتو به بد تری از خدا بیه-

.یكنی. باز تو فرار میكشه مادرتو میاد. بعدش میكنی. بعد تو به هزار دردسر فرار میكنه میدتهد

 كه تنهایفهمی دفه تو غربت میه. یكنی فرار میگه بار دیه. بازم یشه میددوباره جونت تهد

یمونه؟؟ می كردن باقی زندگی هم تو وجودت برایدی امیگه رو هم كشتن. واقعا دتعمو

.ی دركم كنیتونیمطمئنم نم

...ید با مشكلت جنگید بای سخته. ولیلی نگاه حوالم كرد: آره خب، خیم نیه

 نه مثلی، كه سالم و قبراق باشید با مشكلت جنگیشه می گفتم: نه برادر من. وقتی لبخند تلخبا
 و پنچر!یضمن مر

 الهام.یاری بهونه می داریگه! باور كن دی خنده: تو كه از منم سالم تریر ززد

 برادر!!ی چشمك زد: خودت بهم گفتی تعجب نگاش كردم. با بدجنسبا

-تو هم كه از خدا خواسته ت بود...
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.یاری دووم بیتونی-در هر صورت، بازم حق با منه. تو م

 مزخرف وی خوابی بیه مزمن و یگرن میه: نه با یدم دست كشیشه بازم به شیكاری بی رواز
 حاد.ی افسردگیه

ی؟؟ همه شو با هم داری كه گفتینایی ایعنی ینم،-بب

 حضرت آقا؟!یكنم می دارم سخنرانی چی زد بال: پس من دو ساعته براآمپرم

.یخت بهم ریشتر كه اعصابم بخندید

یشی؟ بابا، تو چرا انقدر زود ناراحت می-ا

یكنه مقاومت میلی خیشه، می عصبانی وقتیار ساكتم ادامه داد: كامید دی بهش ندادم. وقتجوابی
 هم هست.ی منطقی ولیه، جدیلی نگه. درسته خیزیتا به طرف مقابلش چ

 م؟ی منطقیر كه من غینه خودم اشاره كردم: منظورت ابه

یلی كن، خیروی پیار بهت بگم از روش كامیخواستم. می تكون داد: نه، اشتباه گرفتسرشو
.یكنم می خنثی شكلین ایتمو اوقات عصبانی. منم گاهیده میجهنت

یه تو، ی جایشد می اون حواسش به جاده بود. چی تو هم رفته نگاش كردم، ولی سگرمه هابا
ی به زللیی با چشمایكرد؟ می خونسرد نشسته بود و با سرعت سرسام آورش رانندگیاركام

ی متضاد چشمایقا بودن، دقیره و نگام كرد. چشماش تید كه صدامو شنیدمآب... آروم آه كش
.یاركام

یكنی؟ نگام می شكلین شده؟ چرا ایزی-چ

 نفر افتادم.یه یاد یچی،: هیدم قرار بود ازش دزدی حالتش بیاد كه احتمال زنگاهمو

ی؟؟-ك

.یشناسیش-اا... نم

یومده؟ از دستپختت خوشش میگفتی كه میست نی كه منظورته، همونین شرارت گفت: ابا

...یست-خب... آ... نه نه اون ن

 صدای برو همسن خودتو گول بزن بچه! از نگاهش خنده م گرفت و بیعنی نگام كرد، دوباره
!ی مثل خودم خوش خنده ایاد: خوشم مید. خودشم خندیدمخند
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!یرسم تو اصل نمی كه باشم به پای به سمتش نشونه رفتم: هر چانگشتمو

یدی؟-د

یو؟ خوردم: چیكه

!یلومتر-تهران پنج ك

 آلوده شم تنگ شده!!ی هوای برای داخل دود و دم كه دلم حتیم: بزن بریدم كشیقی عمنفس

ی سخته، ولیدونم... اشكال نداره. میزم رو محكمتر تو بغلم فشردم. آروم به پشتم زد: عزهیوا
 مگه نه؟یایی، دختر دنینتو مقاوم تر

 داشتم، عمرای ایگه دی براندازش كردم: اگه چاره یس خی اومدم و با چشمایرون آغوشش باز
.یكردممقاومت م

یری؟. تو هم میشه عموت برگزار می جنازه ییع-فردا تش

 برداشتم: آره، حتما.یمو طراحوسایل

ی؟ بكشی چیخوای: باز مید گردن كشی كنجكاوبا

 عموم.یر-تصو

 نگفت و آخریزی كه كارم تموم نشد، چی. تا وقتیكنم چكار مینه بچه ها به جلو خم شد تا ببمثل
! كارت حرف نداره...یزادكار به بازوم ضربه زد: دست مر

 ازت بخوام، برام انجامیزی چیه و گفت: ید دست كشیلم به وسایطنت خجالت لبخند زدم. با شبا
یدی؟م

-هوممم؟

 گفت: احسانو بكش!ی پرروئبا

 ها؟یشه می بفهمه شاكیار زدم: فكرشم نكن! اگه كامپوزخند

 كهی هفته ایه ین به كار من كار نداره، بعدشم، تو ایار! كامیفهمه تكون داد: نترس نمدستاشو
 به خدا!یكشم می نفس درست و حسابیه از دستش یستن

.یست خونه نیار شما، كامی كردم: شانسم كه ندارم! حال كه من اومدم خونه اخم

...یت بره... ماموریخواست... می داد: وقتیح گاز زد و با دهن پر توضیب سیه به
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!ی م كردیوونه كوفت كن، بعد حرف بزن! دیبتو دست هلش دادم: اول سبا

 از گلوشیبه تا سیدم گلوش و سرفه زد. غرغر كنان به پشتش كوبید پریب كه سیدن به خندافتاد
 شدم! جونمو نجاتیون بهت مدیول،: اید اوضاعش رو به راه شد دوباره خندی. وقتیرونبپره ب

 ااابر قهرمان!یداد

یگفتی؟ می داشتی نده، چیلم تحوی وری-در

یشه حال و حوصله نداشت. بر خلف همیچ هیت بره ماموریخواست می... آهان... وقتی-چ
 اونجا!یفرستادنشانگار داشتن با كتك و اجبار م

-خب؟

 غنچه كرد: خب به جمالت!لبشو

 داره؟ی چه ربطینه-زهرمار، منظورم ا

!یگیری رو نمی احساسی وقت صحنه هایچ به پس كله م زد و گفت: خاك بر سرت كه هآروم
 كه مجبور بره ناراحت بود!ین از اینجا، ایای می تو داریدونست میگمبدبخت، دارم م

ی؟ بال انداختم: از كجا مطمئنابرو

 بهی تو رو دوست داره، ولیار! من حاضرم قسم بخورم كامیخواد نمینان: اطمید خندشرورانه
ی شكست خورده، ولیادش هم به خاطر غرور زی مغروره، چند باریلی. خیاره خودش نمیرو
 وقت عبرت نگرفته.یچه

ین ای! ولیشناسیش حتما بهتر می، بگم وال... تو خواهرشی انگشتام چرخوندم: چین بمدادمو
 فكرمو به خودش مشغول كرده...ی... بدجوریا نادی یهقض

 بهت خبر داد؟ جون من بگو!ی بگو كیره تن بمین شد: ایزون بازوم آواز

!یزم عزیش-هه... بمون تو خمار

!ی مزخرفیلی حر ص گفت: خبا

!یشتر بال انداختم: تو بشونه

 سر به سرت بذارم!یده می چه مزه ایدونی: نمیدم كه خندید غریت عصبانبا

 گرفت. دوستانه به شونه ش زدم: خانوم لوس،یگه سمت دیه نشست و سرشو به ینه به سدست
 بود؟ی چجور آدمیا نادیخوام، ازت میز چیه. فقط ی قهر كنیخوادنم
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 و مقابلم نشست:ید به سرعت چرخیاره، طاقت نمی خاله زنكی بحثاین سر ایدونستم كه ممن

 خودشوی! جورین افتاده رو زمی سقوط آزاد كرده و تلپیل از دماغ فیكرد! فك میدونی نمیوااا

ی خواهر شوهرش شدم چه برخوردی داشتم وقتیری با خودم درگیشه كه من همیگرفتم

 بود...یخودی آدم بلباهاش داشته باشم؟ ك

ی؟ چیگه-عجب... د

 تابلو بود. داشت تظاهر بهی نشون بده كه انگار عاشقشه، ولی جوریه یخواست میار-كام

یگرفت، رو تو دستش میا با هم بودن دست نادی وقتیشه خنده) همیر!!(زد زیكردعاشق بودن م

یشه همیار كامیا... یكشید دستشو عقب میواشكی یا كه نادیداد كارو انجام مین انقدر خشن ایول

 رو دوست نداشتن.یگه كدوم هم دیچ! هیذاشت محلشم نمیا نادی ولمیخرید،براش گل 

:ید با لبخند پرسیشم منفجر میت قرمز شدم و دارم از شدت عصبانید دی بال گرفت و وقتسرشو
 دفه چت شد؟یهتو 

! منگلیشه نمیت از درك و منطق حالیچی خنگم، تو هم هی احساسی-اگه من تو صحنه ها
 بوده!ی چه احمقیا كه نادیكنم دق مینجون، من دارم از ا

 منو درك كرد!یكی زد و دلشو گرفت: ها ها ها... بالخره قهقهه

ینه؟ ببیارو رفته بوده كامی چی: پس برایدم دندونام غری لاز

 بود كهی موذماریشناسم، رو میا موهاشو تاب داد: چون كه مرض داره! من ذات نادی خوشبا
 لباساش!ی یكه كوچیب گذاشته بود تو جیارم كامی نداشت. حتیدوم

... اا...یا و نادیار... ممكنه كامیعنی-

یا چقد از نادیده تازه فهمیار راحت. كامیالت جواب داد: نه، خیلكسی گرفت و با رمنظورمو
 كه چقد دوست داره!یده فهمیده، دیات تو رو با دلبری! البته وقتیومدهبدش م

 كردم: خفه شو پست فطرت!غرش

 شده!!یت عاشق اخلق خشن و جدیار بگو، كامیخوای می: هر چید بازم خندی بدجنسبا

 باش.یال خین سنار بده آش، به همیه-
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ی؟ ثروتشو بال بكشی هان؟؟ حال اومدی؟-اون وقت كه زنده بود كجا بود

 به دختر عمه م زل زدم.ی خونسردبا

 رفتهی شده؟ اصل از اون موقع تا حال كدوم گوریدات پول به مشامت خورده كه پی-بو

یخوای؟؟ می از جون ما چیگه! دی و برگشتی به كشتن دادیمو و زن دائی رفتی؟بود

یچ به تو هیك، گفتم: یت. با جدیختن دو رگه شده ش شروع كرد به اشك تمساح ری صدابا

 مادر خواد من. پسیشد تو، می زن دائین بودم. دو، همی نداره من كدوم جهنم دره ایربط

 پول عمو برنگشتم، شكر خدا انقدری. سه، من برای بزنینه سنگ مادرمو به سیخواد نمیخودیب

 مثل تو رو بخرم و آزاد كنم!!تاپول دارم كه صد 

 جلوشویل دختر عمه ها و فامی یه برداشت. بقیز و به سمتم خید آمپرش تركید، كه شناینو
گرفتن.

یكنی؟ مین به من توهی داری-تو به چه جرات

.ی كردین كه تو به من توهی-به همون جرات

 تریج گیشد حالتم باعث می سرد و بی یافه. قید به ذهنش نرسیزی چی جوابمو بده، ولخواست
 خدا، چهیا كنار گوشم گفت: یوا كردن. هیداد نداره، بنا گذاشت به داد و بی جوابید دیبشه. وقت

 نكنه!یابونم گرگ بیب... خدا نصی داریدختر عمه ا

 به چرت و پرت گفتناش نگاه نكن.یه، طبل تو خالین بال انداختم: اشونه

ین، به دشمنام گفتن شماها بریبینی؟ میزمو عزیلی پوزخند زدم و اطرفمو نشون دادم: فامبعد
!یمما جاتون هست

.یگه دی جایه به زور از دستش گرفت و بردش یشه، ساكت نمیدخت پرید دی عمه م وقتشوهر
 و بهیرایی عموم اومد داخل پذیل نگفتن. وكیچی هم با خشم و غضب براندازم كردن و هیهبق

همه نگاه كرد.

.یكنیم امروز باز مین اون مرحوم رو همی نامه یت. بنا به در خواستتون، وصیزان-خب عز

 ذهنم جمله شو درست كردم: بنا به اجبار و سماجتتون!تو
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 وید كشیرون عالمه كاغذ و مدارك بیه یفش مبل نشست. بعد از تو كی ال گفت و روبسم

 شروع به خوندن كرد.ی بلندی كرد. بازش كرد و با صدایدا رو پیخواست كه میزی چینشونب
 شدن.ی نامه تموم شد، همه شاكیت وصیوقت

 چه وضعشه؟ین-ا

 كرده؟؟ینجوری-چرا ا

یتام؟ به دار الیده-اون همه مال و منالو بخش

یده؟ از دختر عمه هام با دست منو نشون داد: چرا به الهام اون خونه رو بخشیگه دیكی

 اون خونه، به اسم من شدهیلی و تمام وساینش ماشی بود، به علوه یویورك ش كه تو نخونه
بود.

 كرده.یت وصی شكلین عمو خودش این، نداره. گردن من نندازی-به من ربط

 نامه مشكوكه!یت وصین ناله كرد: ایگه دیكی

 خودتون،ی! برایگذرم ارثه مین ایر من از خیه؟ چیدونین: آقا اصل میدم به صورتم كشدستمو
 برم. فقط اومدهیران به كل از اید برنگشتم، چون بایزا چین ایمن نخواستم... من اصل برا

.ینم بار آخر ببیبودم عمو رو برا

یكا آمری بریخوای: لبد مید از عمه هام پرسیكی بهم شك كنن. یشتر حرفم باعث شد باین
!یگه؟د

 از دست شماها راحت بشم!!یخوام فقط میرم، كه باشه می-هر خرابمونده ا

 نداره...ی اوقات تلخیگه كه دین دستمو گرفت: آروم باش الهام جان... اهیوا

ی به اسم الهام مالكیلی فامیچ به بعد شما هین همه قد علم كردم: از ای شدم و سر پا جلوبلند
 والسلم!یا، منم با خواهرم كشته شدم و رفتم اون دنین! فك كنینندار

 جلومو گرفت:یله برم، وكیرون رو پشت سر خودم راه انداختم و تا خواستم از اونجا بهیوا
 بدم.یل رو به شما تحوینا دارم ایفه من وظی،خانوم مالك

 ندارم.یاجی احتینا كه دستش بود نگاه كردم: من به ایزایی چبه

 دور،یزینشون برین بعد اگه خواستیرین، رو از من بگینا من مامورم و معذور. اید،-خود دان
 به خودتون مربوطه.یگه دینشا
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 داشتن مرتب بهم چشم غرهیه گرفتم. بقیل تحویله و مداركو از وكین ماشیچ خونه و سوئكلید

 كاروین منه؟؟ عمو دلش خواسته ایر كدوم محل نذاشتم. آخه مگه تقصیچ به هی ولیرفتن،م
 ویم رفتیرون عمو بی از خونه یانجام بده، انجامم داده. تموم شد و رفت... پا كوبان و عصبان

 غرغر كرد: اوه اوه اوه، صد رحمت به دختر عمه ها ویوا هیم، نشستیوا هین ماشو تیوقت
 تو رو خفه ت كنن!یخواستن مینا خوشگلن... ایلی خیكنن خودم!! اونا فقط فك میدختر عموها

 بودن.ی مدلین از اولشم همینا ایست، نیبی عجیز زدم: چی كجلبخند

ی؟؟ بریران از ایخوای: حال واقعا مید راه انداخت و پرسماشینو

-اوهوم.

یخوای همه جوره هواتو داره، میار كه كامینجا خدا، ای! بنده ی كم عقلیلی كج كرد: خسرشو
ی؟ انجام بدی تو غربت مثل چه غلطی بریپاش

ی؟ داری مشكلیرم، برم بمیخوام موندم: میره جلو خبه

: آره، مشكل دارم!ید خشم بهم توپبا

یشنوم؟-خب؟ م

!یره بگی دوباره افسردگیار كامیذارم زد: من نمیخونك سبهم

 موضوع به من ربط داشت!ین كج كردم: چقدرم البمو

 عاشقته!!یار كامی؟ بفهمیخوای-منگل جون، چرا نم

.یشدن زل زدم كه با سرعت از كنارمون رد میی و به درختایدم كشآه

.یشه كه هست بدتر مینی از ایار حال كامی، و بری-باور كن اگه بذار

. اگه نذاشت برم اونجا، اون وقتیره جلومو بگید بایگه، نگاش كردم: اگه راست می چشمزیر
!یكنم و پشت سرمو نگاهم نمیرم. وگرنه میرممنم نم

یخواستم می چی هم نداشت بده، حرف حق كه جواب نداشت!! من برای جواب نداد. جوابهیوا
یران تو اینكه ای برایا یشد؟ نمید جونم تهدینكه ای برایا دست گلم؟ یلی اون فامیبمونم؟ برا

 نه؟؟ پسیا واقعا منو دوست داره یار كامیدونستم نمی هوادار و هوا خواه داشتم؟ من حتیكل
یس پاری برایخوام فرودگاه. میم برید دستور دادم: فردا بایوا بود؟ به هی چیاونجا موندم برا

.یرم بگیتبل

 چرا؟یس؟ خورد: پاریكه
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 از دوستام اونجاس، كارامو برام درستیكی. یویورك برم نیم مستقیخوام-چون از اونجا م

.یكنهم

 برگرده...یتش از ماموریار اضطراب بهم نگاه كرد: حال صب كن كامبا

 وقت ندارم!ی از خود راضیه یدن دی حرفشو قطع كردم: من براسریع

 بود؟ی از خود راضی كیچاره بیار كامیگی؟ خودت می برای داری شد: چعصبی

 بحثوین ای دوست داری تو رو به هر كیوا و دستامو تكون دادم: هیدم رخ به سمتش چرختمام
 نمونده كه بتونم با تو كل كل كنم!ی برام باقی اعصابیچ هیگهولش كن، د

 منفجر شد و رفت آسمون! بعد با خشونت راهنما زد وین جا زد كه گفتم ماشی رو طوردنده
 ولوم صداشین كرده... نگام كرد و با آخری متوقف شد. معلوم بود ناجور قاطیابونكنار خ

 مغرور و كلهیتون دوتائیار تو و كامیدی؟؟! فهمیشم ماجرا نمین ایخیال: من بیدسرم داد كش
یمو. حال هم خفه شو و بذار رانندگین بكشیش به آتیتونو زندگیا بازیوونه دین با ایذارم نمین،شق

بكنم!

 ابوالهولین جرات داشت رو حرف ای گشاد شده نگاش كردم و لبمو گاز گرفتم. كی چشمابا
... چشماش مثلیداد همون لحظه خودش منو به كشتن می حرفین تریكحرفم بزنه؟؟ به كوچ

 شدم وینی و سر سخت شده بودن. مجبور به عقب نشیره تیشد می كه عصبانیار كامیچشما
.یممگفتم: باشه، من تسل

 آرامش بخش وی صدایلی خونه رو پر كرده بود. خیانو پی صدایدم، داخل خونه رسوقتی
 رفتم.یوا... آروم به مادرش سلم كردم و سمت اتاق هیگه بود دیوا داشت. حتما هیآروم

...یت بلین: تونستیدمادرش نگه م داشت و پرس

 برم.یذاره. اگه بفهمه نمین نگیوا به هیچی-بله... فقط ه

 بود. آروم لبخند زدم و به راهم ادامهیار مثل كامیقا تكون داد. حالت نگاهش دقیت با جدسرشو
یم، مادرین از سرزمیران، تو ایم. از زندگیگذرم می كارم دارم از همه چین با ایدونستمدادم. م
شكمو مورد این... آخریار... از كامیار جا به خاك سپرده بودنشون، از كامین كه همیزاماز عز

 تخت اتاقی. روینیم رو ببیگه بود. انگار قسمت نبود ما بازم همدیتدراورد. هنوزم مامور
 رومی... آهنگش بدجوری كه شروع كرده بود گوش دادم. لعنتیدی نشستم و به آهنگ جدیواه

 آورد، پروازمیر جا برام گیه. دوستم یرفتم میران از اید. امشب بایه گریر گذاشت و زدم زیرتاث
... قلبم داشتینم ببیارو كامیتونستم كنم... نمی خدافظیوا از هیتونستم دوازده شب بود. نمساعت

 ازیشتر بیذاشت بود و نمی قطعیمش عقلم تصمی عوض بشه، ولیمم كه تصمیكشتخودشو م
ی كسم... دوباره قطره هاین تریز عزی پاهایر لگد مال بشه. زیار كامی پاهایر غرورم زینا

 ویبخشید روحمو جل میانو پی بند اومدن نداشتن. صدایال كرده بودن و خیدا پروجواشك راه خ
 ندم كهی سوتیلی خیوا هی جلویدوارم. امیدادن اشكام راحت تر به كارشون ادامه مین همیبرا

 بذارم و برم...یشه همیبفهمه من عزممو جزم كردم كه برا
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است ندارم!هیوا  تو خواب ناله كرد: ااه چقد لوس... دو

 كاغذ و خودكار ازیه. چراغ مطالعه شو روشن كردم و یبینه خواب می داره چیدونست مخدا
 ازشیشد راحت میالم بود كه خین برداشتم. شروع كردم به نوشتن، حداقلش ایزش میرو

 كردم.یخدافظ

 گرفتم و دارمیتمو نداشتم. من بلی ایگه دی باور كن چاره ی ولیشی، از دستم ناراحت میدونم-م
 به دلتیخودی بیرم، نمیكا دنبالمم نگرد. آمریكنم خواهش می،. قول بده مراقب خودت باشیرمم

 منی به خاطر لجبازیخوام آرومش كن، نمی جوریه من رفتم، ید فهمیارصابون نزن. اگه كام
 بار از دستم ناراحتیه كه به عمرم داشتم. اگه ی بدی دوستین خورد بشه. تو بهترابشاعص

... دوست خل ویری نمیادم وقت از یچ منو ببخش و حلل كن. هی، ایگه دیز هر چیا یشد
چلت، الهام.

!یشد می شاكی حسابیدید، مینو گذاشتم. حتما فردا صبح كه ایزش می زدم و كاغذو رولبخند
.یكشید مادرش انتظارمو میدم، در رسیش پی. وقتیفموچمدونمو برداشتم و با دست مخالفم ك

 شما رو هم به زحمت انداختم.یدلبخند زدم: ببخش

ی نگرانته كه خدایشه همیوا. مراقب خودت باش، هیه چه حرفین گرفت: نه دخترم ادستمو
 بشه.یزیتنكرده چ

.یدونستمش مثل خواهر خودم میشه همیه، دختر خوبیلی. خیدونم-م

 برم،ید بایگه شد. با عجله گفتم: من دیمون پشی بگه، ولیزی چیه كرد و دهنشو باز كرد مكث
آژانس منتظرمه.

یادی داشت با سرعت زیما روشن بودن و هواپیما هواپی تماشا كردم. موتورایرونو پنجره باز
 از ستاره ها ازیكی. تو آسمون یزدن. چشمم به آسمون افتاد كه ستاره ها چشمك میكردحركت م

ین نگاش كنم... درسته همه به پر نور تریشه بود. اونو نشون كردم كه همی نورانیشترهمه ب
 پرین ای اون برای ولی، خودت برداری ستاره رو براین كم نور ترید و تو بایكنن منگاهستاره 

 بهی. فكرم بچه گونه بود، ولیكردن از دست رفته هام از اونجا داشتن نگام مینور بود كه همه 
... آهسته انگشتمو بالیزد برق میار كامی. دوباره نگاش كردم، مثل چشمایداددلم آرامش م
 كه اون اطرافی ستاره فرستادم. تنها كسی و فوتش كردم و بوسه رو برایدمشگرفتم، بوس

...ینداخت میزام عزیاد ستاره كه منو یه بود، خودم بودم و خودم. با یدارب

 كه پنج ساعت بود كه ازین اومدم. با ایرون و از فرودگاه بیدم پشت سرم كشینمو سنگچمدون
ی تاكسید كردم و به امیم. ساعتمو تنظیداد دو رو نشون مینجا دور شده بودم، ساعت ایرانا

 دفه...یه كه یرفتم میكیشون كردم... داشتم سمت یدا پیاد زیچشم دوختم. خوش بختانه تاكس

.ید-صبر كن

...یومد. مطمئنم طرف با من كار داشت، چون صداش از پشت سرم میستادم زد و اخشكم
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-بله؟

 افتاد خانوم.یفتون از كین گفت: ایسی دستم داد. به انگلیزی چیه مرده جلوم سبز شد و یه

 لحظه صبیه ی تشكر كردم و به راهم ادامه دادم. ولیضی پولم بود. با لبخند عریف... كاوووه
... به سرعت برگشتم وی داخل چمدونم گذاشته بودم، پس چطوری پولمو كه اشتباهیفكن... ك

ی سكو خالیه ی رویفمو و كیستادم گوشه ایه شده بود. یببه پشت سر چشم دوختم، مرده غ
 نا آشنا رویز چیه و گوشه ش پوست انگشتم یب جین آخری گشتم، تویباشو جتمومكردم. داخل 

 به اندازهیب عجیز چیه و كف دستم گذاشتم. یدمش كشیرون با كمك ناخونام بیعلمس كرد. سر
...یه بود كه بدونم اون چیم. انقدر حالیزد نور قرمز روش چشمك میه بود و یفم كی دكمه توی
 رو هم با خودم نگهیابه گذاشتم. ردیفم دوباره داخل كیلمو كردم و وساوچه. دندون قریاب ردیه

 اشاره زدم. كمك كرد و چمدونموی راننده تاكسیهداشتم تا سر موقعش به حسابش برسم. بعد به 
یار اختی و بیع سریه، مقصدم چید پرسیداخل صندوق عقب گذاشت. با عجله سوار شدم و وقت

 كجا باشه.یست هتل، مهم نیهگفتم: 

یابه بود كه از دست ردین بره. قصدم ایخواد بال انداخت و حركت كرد. گذاشتم هر جا مشونه
 كه بهش دستور دادم نره و منتظرم بمونه.یستاد ای هتل معمولیه ی ربع بعد جلویهخل ص بشم. 

 بود.ی كه خانوم خوش روئی متصدیش رفتم پیعسر

...ی-شب خوش مادمازل. چه كار

ی از اتاقاتون رو برایكی دادم: من یح توضیسی حرفشو قطع كردم و مثل مسلسل به انگلسریع
.یخواستم میه شب كرایه

-بله. چمدون...

 پولم همرامه.یف كین. فقط همیارن-تو راهه، بعدا برام م

یش داخل جا گذاشته بودم تا نقشه م پیابو بودم و فقط ردیخته ریبم تو جیلمو وسای راه همه بین
 ش كردم: اگهیمه مقابلش گذاشتم و چند تا اسكناس درشت ضمیفمو فرمشو پر كردم كیبره. وقت

 برم اتاقم.یتونم برم، نمیی جاید داخل اتاقم. من فعل باین بذارینو ایشهم

 زد: حتما.لبخند

یل تحویفو تا كین همی چك كنه، براینامو رفت پاسپورت ایادش كه یچوندمش پی جوریه
 و با التهاب دادی زدم داخل تاكسیرجه كردم و در رفتم. شی خدافظیعخدمتكار داد، من سر

زدم: حركت كن!

یم، از اونجا دور شدی. وقتید به سمت جلو جهین هول شد و محكم پدالو فشار داد و ماشبیچاره
یومد؟ هتل خوشتون نین: از اید دادم. رانندهه پرسیه تكی و سرمو به صندلیدم كشینفس راحت
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.یتز-نه. برو هتل ر

 افتاده! از كارمی چه آدمیر گی نصفه شبیچاره بین لب غرغر كرد. ببیر تكون داد و زسرشو
. خواهشیستاد مقابل هتل ای عالمه رانندگیه به نفعم بود. بعد از ینجوری ایشرمنده بودم، ول

.ین بدیلكردم: لطفا چمدونمو تحو

 انعام تپل بهش دادم ویه ی به اضافه ی حسابی یه كرایه پام گذاشت. ی شد و چمدونمو جلوپیاده
 نداشت مادام.ی سرشو تكون داد: اشكالی كردم. با خوشحالیتش كردم كه چقد اذیعذر خواه

 تا اتاقم بای كردم. از شدت خستگیه كرای اتاق واقعیه رفتم داخل هتل و ی رفت، با خستگوقتی
همرده ها، رویمه نیچشما  تخت افتادم وی باز رفتم و چمدونو داخل اتاق رها كردم و مثل 

خوابم برد.

 م نسبتایافه قییر سبز بهم اخم كرد. تغی دختر مو قرمز با چشمایه اخم كردم. یینه م تو آیافه قبه
یدا پیرستانمو دوست دوران دبید زدم. بایرونخوب از آب درومده بود... بلند شدم و از اتاق ب

 ورفتم نداشتم. اول رستوران یی آشناینجا ایابونای من با خی شركت داشت، ولینجا. همیكردمم
 و باید گرفتم و آدرسو بهش دادم. راننده به سمتم چرخی تاكسیه هتل یبعد از صبحونه، جلو

 وجود نداره مادام.ی آدرسینجورتعجب گفت: ا

...؟ی چیعنی گفتم: ی شدم و به فارسشوكه

یو؟ موسین گفتم: شما مطمئن هستیسی گرد شدن كه به انگلچشماش

یش وقت پیلی آدرسو خودش بهم داد، از خین سرشو تكون داد. آخه چرا؟ ای سردرگمبا
.یكنم كه بتونم بهتون كمك میی راه افتاد و راننده ش گفت: تا جایداشتمش... تاكس

...ی-مرس

ی بفهمم چیتونستم میزدن حرف می بلد بودم. وقتیزایی چیه باز ی م افتضاح بود، ولفرانسه
 هنوزم مثلیس پاریدیدم و میكردم. به اطراف نگاه میزدم خودم به زحمت حرف می ولیگن،م

 راننده هاشونی یافه و من بدون قصد به قیشدن از كنارم رد می مختلفینای شلوغه. ماشیشههم
یه دفه یه بود. ی بامزه ای و شكل. سرگرمیافه با همه مدل قینا،. انواع و اقسام ماشیكردمنگاه م

 رانندشویتونستم نمی خوشگل بود... ولیلی توجهمو به خودش جلب كرد. خی.ام.و طوسیب
 تا بفهممیكشت داشت منو می. فضولیدیدم مییشو. مقابلش بسته بود و من فقط قسمت جلوینمبب

 جلوتر اومد. به سرعت به راننده شینه حركت كرد و ماشیك. ترافسته نشیپشت فرمونش ك
 ش گذشتم،یافه قیر چارشونه. اولش راحت از خیكل و هی خرمائی مرد با موهایهنگاه كردم. 

 ممكنه!!! تا خواستم دوباره نگاش كنم بهیر غین تو ذهنم جرقه زد. ایزی چیه دفه یه یول
 بهیدنش حالت چشماش... ضربان قلبم از دی ولاشت، دیل و سبیشسرعت دور شده بود. ر

ان خنگ نفهمیاراشتباه افتاده بود. كام یغ چنگ زدم و با جی! به صندلیدم از كنارم گذشت و م
 دنبال كن!ینو دستور دادم: اون ماشیغج

ین؟ خورد: كدوم ماشجا
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 معلوم نبود.یگه دیكشیدم، گردن می چهر

 عبور كرد...یشمون الن از پین رنگ! همی.ام.و خاكستری بیه-

.یدم ندیزی بال انداخت: من چدستاشو

 دری لبه ی رفتم و رویرون دادم و از پنجره بیین رو پایشه آخر. شیم كردم و زدم ساخم
یكنین؟؟ چه كار مین شد: مادام شما دارینشستم. راننده شاك

 بانیه. دستمو مثل سایكنم حرفت تره هم خورد نمی غرغر كن، من كه برایخواد چقد دلت مهر
یه رو چك كردم. نبود... انگار در عرض چند صدم ثانینا ماشی چشمام نگه داشتم و همه یبال

 رخشو از هر جایم.ام.و بود؟ نی واقعا بینه. نكنه توهم زدم؟؟ اصل ماشینآب شد و رفت تو زم
یزی چی زدم و وقتید اطرافو دیگه دیه. محاله كه اشتباه كرده باشم... چند ثانیشناختم میدیدمكه م

 صورتش داشت و من چشماموی رویظی سر جام نشستم. راننده اخم غلیدی نشد، با نا امیدمعا
 بازمی حسیه ی... دست خودم كه نبود. ولیاره كنم؟ من فك كردم كامیكارچرخوندم. خب چ

 رنگ چشماشینش رنگ ماشی خودشه، حتیگفت خودش بود. احساسم بهم میكرد میدتاك
 دارهین ماشی مسخره ت! مگه هر كی استدللینبود! ...برو بابا تو هم دلت خوشه با ا

 متوقف شد كه به خودم اومدم.ین خودشه؟ ماشی هم رنگ چشماینشماش

 اشتباهه.ی آدرس به كلی یه بقی وجود داره، ولین كه نوشته بودی تو آدرسیابون خین-ا

 همه جاشوید بود كه بای بلند بال و درازیابون شدم. خیاده حساب كردم پی كردم و وقتتشكر
 هنوزم همون اسمویدونم نمی بود، ولیدا. اسمش آیارم بیر تا شركت دوستمو گیكردمنگاه م
یابون به اسم شركت تو اون خیزی نه. راه افتادم و به همه جا نگاه كردم. اصل چیاداشت 

 و كفش وجود داشت. لبمو كج كردم ویف كی و مغازه های! اكثرا لباس فروشتوجود نداش
 الن كجایعنی م كردم. یچاره بیف كیگزین و جایدم پول خریف كیه كه انجام دادم، ی كاریناول
 رفته بودن سریارن بیر منو گینكه اید كردم؟ اون كثافتا به امیه كه كرای باشه؟ تو اتاقیتونستم

 فرودگاهی اومد اوضاع از چه قراره. حتما تویادم خدا بهم رحم كرد كه یلی خیشبوقتش؟ د
 تو چمدونمینان اطمی از داخلش برداشته بودن. برایفمو كیرم بگیل چمدونو تحوینكهقبل از ا

 دوستم سریدم متر كردم، فهمیابونو خینای هر وجب از زمی توش نبود. وقتیچی هیگشتم، ول
 شدم. كاشیره و به اطرافم خیدم نبود... با افسوس آه كشی شركتیچ هیكارم گذاشته. اون حوال

یه همزاد؟ یه یا خودش بود یدم كه دی اونیعنی. یشد مقابلم سبز میار... كاش كامیدیدم آشنا میه
 مرد قد بلند داشت بروبر به منیه به سمتش برگشتم. یار اختینفر پشت سرم سرفه كرد كه ب

 به ابروهام شكل داد: بله؟ی اخمیمچه! نیكردنگاه م

ی؟: خانوم الهام مالكید پرسیبه فارس

یه؟؟ كیگه دین ترس فلج شدم. خدا به داد برسه، ااز

-ب... نه!
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 محافظم.یه من ین، زد: نگران نباشنیشخند

 كردم: از كجا معلوم؟یز چشمامو رید شك و تردبا

 داد: سروان سروش وطن خواه.یح كارت نشونم داد و آهسته توضیه

 اومدم.ی بهش اعتماد نداشتم. انگار ذهنمو خوند چون گفت: من از طرف سرگرد هرمزبازم

ی؟ باز موند: چرا سرگرد هرمزدهنم

.ین برگردید الن باین بهم دستور دادن. شما همیشون بال انداخت: چون اشونه

-كجا؟

.یران زد: خب معلومه، البخند

!یگردم برنمیگه: من دغریدم

-خانوم محترم، جون شما در خطره... هر لحظه امكانش...

 به محافظ ندارم! بهیازی نیگه باشه، من دین؟! شما محافظیست تكون دادم: مهم ندستامو
سلمت...

 برگردم، به سرگردیخوام: حرف اضافه هم موقوف! من نمیدم شد كه بهش توپی ش شاكقیافه
... برگردم!یخوام كه من... نمین گزارش بدیخواین كه می ایگه و خردمند و هر كس دیهرمز

مفهومه؟

 و من ازیومد. غرولند كنان پشت سرم میابون رفتم اون طرف خیع جوابش نشدم و سرمنتظر
ی تاكسین تریك بشه و بره. با چشم دنبال نزدیخیالم كه خودش با زبون خوش بیخواستمته دلم م

... مقابلمیشناختم جا رو نمیچ بود كه هین و گمش كنم. مشكل بزرگترم ایچونمش كه بپیگشتمم
 كه حالم بهتر بشه.یدم كشیقی و ترمز زدم. نفس عمیدم ترسهسبز شد ك

ینجام؟ من ایدین-اصل شما از كجا فهم

 نشه.ید جونتون تهدین رفتیی-چون همه ش مراقبتون بودم كه اگه جا

 كاریلی كنار، من خین قرارگرفتم. حال بفرمائیر تحت تاثیتون شناسیفه ازاحساس وظیلی-خ
دارم.

-الهام؟ بازم تو زده به سرت؟
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 و سرش با افسوس تكونیكرد و با سپهر مواجه شدم. داشت چپ چپ نگام میدم سرعت چرخبه
ینجا ایگه آراسته شد! تو دیز. دستمو با حر ص به كمرم زدم: به به... گل بود و به سبزه نیدادم

یكنی؟چكار م

!یزدم دختر تخسو چوب میه یاه زد: داشتم زاغ سچشمك

 وگرنه...ی، و كار به كارم نداشته باشی الن برگردین همیدم-بهت هشدار م

ی؟؟: وگرنه چید سرعت پرسبه

.یارم سرت میی بلیه! یدونم-اا... وگرنه... چه م

! دختر از خریاره سر من بل بیخواد میبینی؟ همكارش زد: می و به بازوید خندشرورانه
.یكنی و آخ و ناله هم نمیگردی الن با ما برمین. تو همیین پایا بیطونش

 سماجت گفتم: نه!با

.یم برگردیده پس بهتره تا نفهمی، تو كجائیدونه هنوز نمیار و گفت: كامیستاد اینه به سدست

یه؟ بشه! مشكلی بفهمه من كجام تا عصبانیخوام-اصل م

 پچیزایی چیه چرخوند و با اخم به اطراف نگاه كرد. بعد خم شد و كنار گوش همكارش سرشو
.یگه دی جایه گرفتم كه برم یممو تلش نكن كه من تصمیخودیپچ كرد. تا نگام كرد گفتم: ب

-كجا؟

 داره؟یت برات اهمیلی گفتم: خی بدجنسبا

 بفهمه حواسم به تویار سر تكون داد: خب معلومه كه آره! اگه كامی حق به جانبی یافه قبا
!یكنهنبوده، پوست از سرم م

یره بود كه كنارم متوقف شده بود. دوباره به سپهر خی تاكسیه حواسم به ی همه ی چشمزیر
 الن فاتحه ت خونده س!ینشدم و گفتم: پس از هم

: حركت كن!یدم عقب پرتاب كردم. داد كشی صندلی زدم و خودمو رویرجه شی سمت تاكسبه

 به شدت وحشتناكی یافه آخر قی به خودش اومد و با عجله اطاعت كرد. لحظه یه تاكسراننده
!یری جا نمیچ كه سرم نعره زد: الهام! ...تو هیدمسپهرو از پنجره د

 داخلی كاریگه پوزخند زدم و شاد و شنگول به راننده گفتم كه بره هتل. من دیم، دور شدوقتی
شهر نداشتم...
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 لبخندیه لبم ی كلفه ش، گوشه ی یافه قیدن نگاه كردم و از دیار طرح از صورت كامین اولبه

 كه من هری داری هان؟ تو چیاد؟درست شد. آروم بهش گفتم: آخه چرا من انقدر از تو خوشم م
...یشه میوونه قلبم دیفتم میادتلحظه به 

ی بزرگیازه دادم و پاهامو دراز كردم. خمیه هم نداشتم. به تختم تكی جوابیچ هیدن شنانتظار
 شده هم دستین نفری خوابی بین حدش باز شد. ساعت سه... اینسراغمو گرفت و دهنم تا آخر

ی خنده های. صدایفتادم میه بقیاد یشتر بیموندم، میدار بیشتر بی... هر چیدارهاز سر كچلم بر نم
. دلمیكرد كه داشت نگام میدم قشنگشو دی چشمایالم تو ذهنم منعكس شد و تو خیشه مثل همالهه

یدن غر زدن مامان هم دلتنگ بودم. دیدن دوباره شنی برای براش تنگ شده بود. حتیلیخ
 توین از ایشتر عمو... سرمو تكون دادم كه بیخیال خوش و بی مهربون بابام، خنده هایلبخندا

 در زدن اومد. به همون حالتی كه صدایدادم نشم. داشتم به بدنم كش و قوس مرقافكارم غ
ی كارت چه جورین بگه عقل كل، با ایست نیكی به در نگاه كردم. آخه یعخشكم زد و سر

 به سمت در رفتم. گوشمو بهین از جام بلند شدم و پاورچی پشت دره؟ با نرمی كی بفهمیخوایم
یه یه؟ كیعنی گوشمو پر كرد. یومد كه از پشت در می آروم و مرتبی نفسایدر چسبوندم و صدا

 و به حالتیدم كه از جا پرید پشت در بود دوباره به در كوبیقاتل؟ رابرت؟ سپهر؟ هر ك
یداری؟ بلند شد: الهام؟ بیكی ی زمزمه ی. صدایستادمخبردار ا

ی؟: سپهر توئیدم پرسآروم

 باشه؟ لولو خور خوره؟ی كیخواستی اومد: پس می آرومی خنده صدای

 لحظه صب كن.یه. بهش گفتم: یداشت سوزوندن بر نمیش... نصف شبم دست از آتدیوونه

 پشت در منتظرم بود.یدار كامل بی یافه قیه و دوباره برگشتم و درو باز كردم. با یدم پوشلباس
 سوال بپرسم؟یه یشهغرولند كردم: م

یدارم؟ بی ساعت چجورین كه من این-ا

ی؟ كردیدا تو منو از كجا پینكه-نه، ا

 جزو اسرار محرمانه س!ینش برد: ایباش تو جدستشو

 نه؟ی، ول كن معامله بشیخوای تو نمینكه: مثل ایدم كردم و چشمامو مالاخم

 زد: حدست درسته.پوزخند

!یرسونم میان بسته دراوردم: پس من معامله رو خودم به پایمه به حالت ندرو

ی فقط وقتی ولیشه، الن تموم مین معامله همین در گذاشت: ای خواستم درو ببندم، پاشو لتا
.یران ایكه تو همراه من برگشت

!ی دنده ایه یلی خیلی خیلی تر داد زدم: تو خی درو باز كردم و عصبدوباره
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 خانوم كوچولو؟یرسیدم درجه نمین-اگه پشتكار نداشتم كه به ا

 و گفتم: سپهر... ازتیدم فرستادم. دستمو محكم به صورتم كشیرون با سر و صدا بنفسمو
 نكن.یتم اذیشتر تو بیدم، زجر كشی كافی ولم كن. من به اندازه یكنمخواهش م

 كنم.یتت اذیخواستم منه، وگرنه من نمی یفه وظین بال انداخت: باور كن ادستاشو

 نجات دادن منیر از خیار و كامیار دست كامی تا بدینویسم نامه میه من ی ولیفته، وظیدونم-م
.یمیرم س... منم آخرش میده فای كار بینبگذره. ا

. به من اعتماد كن.یفته برات بی اتفاقیذارم كرد و به عمق چشمام زل زد: من نماخم

 حس اعتمادمو نسبت به همه از دست دادم...یش وقت پیلی لبخند زدم: من خی تلخبه

ی؟... به من اعتماد نداریعنی-

. اتفاقا من از هر نظر بهت اعتماد دارم،یكنی كه تو فكر می تكون دادم: نه اون اعتمادسرمو
.یام در هر صورت من نمیم،... بگذریول

 و هم منو خل صیس رو بنوی كه گفتی. نامه ای گفت: خود دانی كرد و به سردیه پاش تكیه به
كن، هم خودتو.

 داخل.یا در كنار رفتم: بیش پاز

 گفتم كه...ی هرمزی كردم و با خودكار نوشتم: من خودم به آقایدا كاغذ پیه تو اتاق رفتم، بعد

 به من خبر دادن كهی هرمزی. دوباره نوشتم: آقایرسید به ذهنم نمیزی رو خط زدم. چنوشته
ین، نخوایحی توضیشون من خودم مخالفت كردم. خواهشا از ای همراهشون برگردم، ولیدبا

 رو خودم گردن گرفتم.یهمه چ

است دارم. به سمت عقب چرخیسم دستمو گرفتم كه آخرش ننوی زحمت جلوبه  سپهریدم، دو
 داده و چشماشو بسته.یه تكیوار هتل به دی كه تو راهرویدمنبود! با ترس به سمت در رفتم و د

 داخل؟یومدی-پس چرا ن

ی؟ نبود. نامه رو نوشتیاجی نكرد: احتی حركتهیچ

 سمتش گرفتم: آره.به

ی؟: سپهر؟ تو خوبیدم پرسیرت. با حید باز كرد و نامه رو از دستم با خشونت قاپچشماشو
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! فكری و مقابلم قد علم كرد. با اخم نگام كرد و گفت: پس تو اسم منو بلد بودید سرعت چرخبه

...ی بلدیاروكردم فقط اسم كام

...یكردم كوبان ازم دور شد و به سمت آسانسور رفت. با دهن باز مونده به دور شدنش نگاه مپا
 بود؟ دوباره صداش زدم: سپهر صب كن...ی حرف چینمنظورش از ا

-خسته شدم انقدر صبر كردم!

 ناراحتت كنم.یخواستم: من نمیستادم درش كنار رفت و مقابلش ای آسانسورو زد و وقتی دكمه

 برسم.یام. حال برو كنار تا به هزار تا بدبختیستم شد: من ناراحت نیره خی ایگه سمت دبه

یوید دیچ هیدوارم كه داخل رفت. قبل از بسته شدن در گفت: امیدم و دیدم كنار كشآروم
 دل!یر به پستت نخوره خانوم شیاندرسون

 اون مرده افتادم كه فكیدن دیاد دفه یه زد. یبش طعنه ش لبمو كج كردم و سپهر پشت در غاز
یاد ی نه، ولیا ینجاس ایارم. خواستم دوباره دكمه رو بزنم كه از سپهر بپرسم كامیارهكردم كام

.یدم افتادم و دستمو پس كشیبشحرف عج

 طرف به اون طرفین از ای انقدر عجله دارن؟ همه با سرعت و دستپاچگی چی برامردم
.یدم و به چمدونم دست كشیدم كشیقی. نفس عمیكردن به ساعتشون نگاه می و هر از گاهیرفتنم

 بود و من تا اون موقعیگه ساعت دیه موندگار بشم... پروازم یس تو پاریست قسمت نینكهمثل ا
.یم تو فرودگاه لندن منتظر بودیار اون موقع افتادم كه با كامیاد. یرفت سر مم حوصله یبدجور

 بامزه ش لبخند زدم و اون لحظه آرزوی یافه قیادآوری... از یكرداز شدت خواب داشت غش م
 زمان به عقب بریشد می باشه. چیشم با همون كت شلوار خوش دوختش پیارداشتم كه كام

. برام مهم نبود كهیشدم میره جذابش خی یافه به قیر دل سیه و یگشتم بار؟ بر میه فقط یگشت؟م
یه. یداد تفاوت بودنشو تحت شعاع خودش قرار میدوستم نداره... من انقدر دوستش داشتم كه ب

 كارامو انجام بدم. چشم به هم زدم،ی فرود اومد و من رفتم تا باقیما كه گذشت، هواپیساعت
...یكردم اطلس پرواز میانوس اقیداشتم بال

 باهاشیار بود كه كامینی همون ماشین فرمون نشستم و آروم فرمونو لمس كردم. اپشت
 روشن شد وین استارت زدم، ماشی! خم شدم و آروم بهش بوسه زدم. وقتیكرد میرانندگ

منتظر موند تا راش بندازم.

...یشمرم هر لحظه رو میدنش دی تنگ شده؟ من كه دارم برای قبلی راننده ی-تو هم دلت برا

ی باقیگه با هم دید و ما بای تو مال منیگه عمو گفتم: حال دیسلر به كرایم حركت كردوقتی
.یزم عزیمبمون

ید دو تا دوست جدیدم جدین. من و ماشیم زدیرون بینگ سرعتمو بال بردم و از پاركآروم
 بهی، اسم داشته باشیه ید فقط من و خودش. دنده رو عوض كردم و بهش گفتم: تو بایم،بود

 خوبه؟ینظرت چ
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ین كه دارم با ماشیده كارم به كجا كشین. ببیچید موتورش تو گوشم پیكنواخت غرش صدای
!یزنمحرف م

 پا چطوره؟یز-خب... ت

 همون مدل قبلش بود.صداش

 پا كه مسخره س... رعد و برق؟یز-نه بابا ت

.هیچی

-تورنادو؟

 بود، تو رنگتیاه: نه بابا تورنادو كه اسم اسب زورو بود، تازه اون سیدم نكرد. خندی فرقبازم
...یم رنگتو عوض كنیم كه بخواین. مگه ایهنقره ا

 نالهی دفه قرمز شد و با عجله زدم رو ترمز. صدایه از چهارراه رد بشم كه چراغ میخواستم
یشونیم پشت سرم شروع كردن به بوق زدن. نفس زنان دستمو به پیه چرخا بلند شد و بقی

...ی با اسم تورنادو موافقینكه نشسته بود: نه... مثل ای كه روش عرق سردیدمكش

ی آرومی راه به فرمون ضربه ین كردم تا چراغ سبز بشه، بعد به سمت خونه رفتم. بصبر
!ی و مراقبم باشی بمونیشم پیشهزدم: خب، تورنادو... قول بده هم

 مونده.ی كه برام باقی هستیزی چین قطره اشكمو گرفتم و زمزمه كردم: ...آخه تو آخرجلوی

 عطر فوقی بویتونستم. هنوزم میكشید به رخم میارو كامی بودن جای خونه خالی جاهمه
 زدناش،یاد فری خنده هاش، صدای. صدایشنیدم صداشو میالعاده شو تو خونه احساس كنم. حت

ین شدن كه با حر ص پامو به زمیر گونه م سرازی آرومش... اشكام از روی زمزمه هایصدا
...یرم به درد خودم بمین بذارین ولم كنین؟ هر لحظه آماده اچرا! شما یا: لعنتیدمكوب

 كردن و شدت گرفتن. دونه هاشون درشت تر شد و منی قطع بشن، لجبازینكه ای به جااشكام
 افتادم وین زانو زمیاز شدت قدرتشون شونه هام به لرزه افتاد. زانوهام خم شدن و رو

 به درگاهتی من چه گناهیا كردم: خدایغ جیغ لرزونم پنهون كردم. جی دستاینصورتمو ب
...؟ چرااا...؟ آخهیشم و خل ص نمیمیرم... چرا زودتر نمیاد بل سرم مقدرمرتكب شدم... چرا ان

...ی چیبرا

...یایی احساس دنین عشق... ازت متنفرم...! تو مزخرف تری: آهایدم كوبین با مشت به زمبعد
 تلخه؟ اگهیشه دهنم همی پس چرا مزه یرینی، كجاس؟ ...اگه شیارم پس كامی،اگه قشنگ

 م شدتیه روز عمرم... (گرین روز مونده به آخریه شده ید... بایارم بیمان... بهت ایخوایم
...ی نشونم بدكامیارو یدگرفت) با
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 سردردم! سرم مثلین. همچنیگرفت داشت شدت میم گوشه كز كردم. افسردگیه هق كردم و هق
 دختر تنها،یه زنده بودم؟ ی چی. اصل من برایكشید میر كرده بود و تیدا قلب ضربان پیه

 كهی مبلین اولی ترم! بلند شدم و روین سنگیلی خیرمافسرده، عاشق و دل شكسته... برم بم
 موندم.یره و به سقف خیدم كشیشونیم به پی دستی. با خستگتم اومد نشسیرمگ

 كردم: طرز استفاده از شوكر.یپ تاسریع

 باهاش كلنجاری استفاده كردم. به شوكره زل زدم و كلیكیشون باز شد و من از یت عالمه سایه
 قاشق از غذامیه نجاتم بده! یتونست مید كه شای ایلهرفتم تا تونستم ازش استفاده كنم. تنها وس

 سرچ كنم.یارو صفحاتو گشتم. به سرم زد اسم كامینخوردم و ب

 خردمند.یار-كام
اخبره به اسمیس پلیه ی و شجاعتایا فداكاری از صفحه ها درباره یكی كردم! یدا پی مهمچیزای  

یه سال... نجات دادن جون یه بعد از یالی، قاتل سریه یری خردمند نوشته بود. دستگیاركام
ی باند خطرناك وارد كننده یه یس رئیری ساله كه گروگان گرفته شده بود... دستگیشدختر ش

 كه بود،ی هر چی! ولیشد نمیدا پیتی سایچ هی تویزا چین بود، معمول ایب عجیلیاسلحه... خ
 بودیشم نداشت... اگه الن پیر تو شجاعت نظیار بهم دست داد. كامی احساس دوست داشتنیه

 گرفتهیس كردم كه با لباس فرم پلیدا عكس ازش پیه یگه دیت سایه! تو یكردم میقشحتما تشو
 شدن... چشمام بایده صورتش كشی رویار اختی خورد و بال رفت. انگشتام بونبود. دستم تك

یار... كامیار ش دوخته شدن و لبام تكون خوردن: كامیده خونسرد و كشی به چشمای قراریب
...یزمعز

یه من ی براینم همی عكس ساده بود، ولیه! درسته ینم شكلشو دوباره ببیتونستم از دو ماه مبعد
. كاشیده ادامه میدنش چرا قلبم هنوزم داره به تپینكه ایدن فهمی نشونه برایه بود، ی زندگیدنو
 اومدم ویرون داشت از اونجا بی. به اجبار عقلم كه با قلبم دشمنیشنیدم بود تا صداشم میلم فیه

 مطمئنیست، نیبی عجیز بود. پوزخند زدم: چیوا مال هیمیل رفتم. فقط پنج تا از ایمیلمسراغ ا
!یزنه میمیلبودم ا

 رو باز كردم.قدیمیه

! مگه دستم بهت نرسه، مطمئن باش كار اون قاتله كه دنبالتی عوضی-مرده شور برده 
!یكنم رو راحت میگردهم

امردی بعدیمیل خوندنشون گذشتم. ایر هم داده بود كه از خیگه فحش دكلی ی نوشته بود: اگه 
ی؟ خبر رفتی بی گذاشتیجواب بده! زود باش جواب بده كدوم جهنم دره ا

 تو سرمه... بهیی چه نقشه های نوشته بود: اگه بدونی سومیمیل ننوشته بود. ای ایگه دچیز
 راه!یمه نیق رفیكنم ت میچاره كنم بیدات پینكهمحض ا

یمیل فرستاده بود! ایارو خودش كامی رفته اون وقت به جایادش كردم. مسخره خودشو اخم
ی... وگرنه اساسی رفتی خونه نفهمه گذاشتید رسی وقتیارچهارمو باز كردم: فقط دعا كن كام

!یرسه خودش به خدمتت میاد میكنه، میقاط
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!ینمش-من كه از خدامه دوباره بب

 ندارم...ی خبر بد. اصل قصد شوخیه آخرو كه باز كردم، خون به رگام خشك شد: الهام، ایمیل
 افتضاحه. احسانو گروگان گرفتن!یلیحالم خ

! مغزم كاملیگه می چیدم آخر جمله ش نگاه كردم تا بالخره فهمی دفه به سه كلمه دویست
یروز نگاه كردم، دیخش به تاریع اتفاق افتاده باشه! سرین ایشدهنگ كرده بود و باورم نم

 گروگانشی آخه چرا؟ كیگی؟ راست می جواب نوشتم: داریعساعت سه بعد از ظهر. سر
 هنوزم برنگشته؟یا شده ر خبر دایارگرفته؟ كام

اكیدونستم بود كه نمینجا امشكل ی كسیخواستم بزنم، چون نمیتونستم. تلفنم نمیده جوابمو می 
یمیل م سر زدم. جز چند تا ایگه دیمیلی و به ایدم موهام كشین كنه. دستامو بیدا پیمو اصلیجا

 بود... درستهیخته بهمم ری بدجوری آخریمیل نبود. ای ایگه دیز و چرت و پرت چیقاتیطبل
 بود، اون پسرخاله م بود و من خود به خودی هر چی سر به تن احسان نباشه، ولیخواست ممدل

 بوده؟ نكنهی كار چین از ایلش دلی؟ چی كارو كرده؟ آخه براین رابرت ایعنی. یشدمنگرانش م
یكی ین ایا احسانو... بكشه؟ خدایخواد دهنم گرفتم. می... نفسم حبس شد و دستمو جلویخواستهم
 به اندازهیگه خودت نجاتش بده! دیا... خدایشه میوونه دیوا هیاد سر احسان بیی! اگه بلنه یگهد

 و منیشد باز داشت تو وجودم زنده میمیم دست گذاشته بودم. حس انتقام قدی دست روی كافی
 بلد بودم. پسی من نه تفنگ داشتم، نه رزمیار به قول كامی؟ چه كاری. ولیكردم می كاریه یدبا
 شوكرهیدونست! خدا می شوكر زپرتیهخواستم با جادو جنبل از خود دفاع كنم؟؟ من بودم و یم

 جا اسلحهیه از ید گرفتم. بایرا نه... بلند شدم و تو خونه ویا كنه یهوش رو بی كسیتونهاصل م
یادم حتما یكردم مخالفت نمیار! اگه اون وقت با كامیستم بلد نیرندازی من كه تی كنم... ولیداپ
!یكنی كه همه ش لج میری بمی: الهیدم كوبیشونیم. به پیدادم

 غرغرم خونه روی و صدایز می اوضاع احوال بودم كه پام محكم خورد به گوشه ین همتو
برداشت.

! ...ااه!ی كه خودتو محكم بهش بكوبیگردی سفت میز میه دنبال یشه-تو هم كه هم

ی گذشت. دوباره به همون سمت نگاه كردم. رویدم دی از جلویزی چیه چرخوندم كه چشمامو
یش برداشتم و با دقت بررسین زمی ننشستم و درد پام فراموشم شد... فشنگه رو از روینزم

 بوده! اون موقع كه داشته خشابشو پریار و كوچولو... حتما مال كامیی فشنگ طلیهكردم. 
 بهین جا مونده. تو مشتم محكم گرفتمش و با لبخند گفتم: از اینجا افتاده و اش از دستیكرده،م

 كوچولو!یاری اون ساعته برام شانس میبعد تو به جا

 بهی فكر حسابیه كه یرفتم گذاشتمش و از جام بلند شدم. داشتم به سمت آشپزخونه میبم جتوی
یبم رفتن به اونجا... فشنگه رو دوباره از جی باشه، ولی كمك بزرگیتونستذهنم خطور كرد! م

 و نگاش كردم.یدم كشیرونب

ی؟؟ فكرو تو سرم انداختین كه ای تو بودیعنی-
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ی قرمزمو از جلوی و نا محسوس پوزخند زدم. آروم موهایدم آب مقابلم دست كشیوان لبه

 داشتنیشخوان شدم. چند نفر پشت پیره كه اونجا بودن خیی آدمای یهچشمام كنار زدم و به بق
 هم تك و توكیه. بقیدادن سفارش میدنی و دوباره نوشیكشیدن بود كه سر میلسی و گیخندیدنم

.یگفتن نمیزی بودن و چسته نشیزپشت م

یگردی؟ می خوشگله، دنبال كسی-آها

 جواب دادم: آره، چطور؟یسی دهن باز به دختره نگاه كردم و مثل خودش به انگلبا

 كه حدسینجور رنگ بود و اینی و جلوم نشست. پوستش دارچید مقابلمو عقب كشصندلی
ینجا گفت: تا حال ایظی غلی. با لهجه یخورد میكایی آمری دورگه هاین ش به ایافه قیزدم،م
 بودمت.یدهند

 اومدم.ینجا اید-آره، من جد

ی؟-اهل كجائ

-اا...

 زد: به من اعتماد كن.چشمك

.یران گفتم: ای كمی كه به سپهر زده بودم افتادم و با صدای حرفیاد

...ی باشی اسكاتلندیخوره بال انداخت: خوبه... بهت مابروهاشو

.یاد خوشم نمیا غرش كرد: از اسكاتلندبعد

ی؟ چی شد: برایدار رو لبام پدی كمرنگلبخند

ی بدجنسیلی. آدم خیه مرده هست كه اسكاتلندیه خورد و جواب داد: یش داخل بطریع كم از مایه
 اسم مستعارش رابرته.یشه،محسوب م

یرت گرفتمش و درستش كردم. با حیع سریزه، بریز می روینكه خورد و قبل از ایوانم به لدستم
اكاندیشناسی؟: تو رابرتو میدمپرس ی؟ رابرت 

یشناسی؟ گرد شدن: تو هم اونو مچشماش

!یگردم-من دارم دنبالش م

ی؟ داریكارش كرد: چیز رچشاشو

 مادر و عموم رو.ینطور-اون... اون خواهرمو كشته. هم
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 مقدمهی حالت نشون بدم... بی مو بیافه كردم قی نظرم گرفت. سعیر كرد و زی بازیش بطربا
.ی جسیگن همه بهم می. ولیكاسدستشو به سمتم گرفت: اسم من جس

 صدام كن!ی دوست داری تو هر چی زدم و دستشو فشردم: من الهامم. ولی گرملبخند

. از ملقات با تو خوشحالم.یزابت الیگم: من بهت مخندید

.ین. هم چنیه-اسم جالب

ینجا؟ ای اومدی چی برای-خب، نگفت

.یگردم دختر میه: دنبال یدم خندموذیانه

یه؟-اسمش چ

!یدونم-آ... نم

ی؟ كنیداش پیخوای می خنده سرشو تكون داد: پس چجوربا

.یشناسمش مینمش. اگه دوباره ببیدمش بار دیه-

 دادم.یح راجع به اون روز توضیزایی چیه مشخصاتشو خواست كه همه شو براش گفتم و ازم
 پسریه كه با ی اوهوم... پس تو همونی؟ اومده بودینجا بار ایه: تو ید شد و پرسیقبه صورتم دق

...ی اومده بودیقد بلند مو قهوه ا

 سرمو تكون دادم: آره من همونم!یجان هبا

 بود...ی ایافه: پسر خوش قید دست كشی به بطردوباره

.ینطوره فقط جواب دادم: آره همی شعله ور شد، ولیم حسودیفش تعراز

یی؟ دفه خودت تنهاین-ا

-آره.

یدونستی؟ میه، خطرناكی جاینجا-ا

 بود. رابرتیس اسمش آلی كه دنبالشی گفت: اونیینی پایلی خی بال انداختم كه با صداشونه
كشتش.

اكوا ی؟ رفتم: 
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.ین ملقاتش كردینكه دو سه روز بعد از ایكنم غنچه كرد: فكر ملبشو

 شدم دستمو گرفت:ید نا امی حسابید دی وقتیخورم؟ می... چرا من انقدر به بد شانسلعنتی
.یكنمناراحت نباش، من كمكت م

 كردم شانس دوباره بهم رو كرد.احساس

یشناسی؟ نمیق تو كه منو دقی؟ چی آخه برای-واقعا؟ ...ول

.یرم ازش انتقام بگیخوام برادرمو كشته، میش انداخت: رابرت چند وقت پیین پاسرشو

 بود؟ی-برادرت شخص مهم

ی ماه بعدش، بیه دعوا كرد و یا سازمان سی نفر از مامورایه مهم. با ی از سناتورایكی-آره. 
 بندازم.یرش تا گیشم میكصدا كشته شد. از اون موقع تا حال دارم آروم آروم به رابرت نزد

 الن كجاست؟یدونی به سمتش انداختم: تو می نگاهنیم

.یسه تو پاریدم، كه با كمك دوستم فهمینجور-ا

یس؟ زدم: پاریغ جیار اختی دور فرمون قفل شدن و بدستام

.یویورك نیگرده فردا هم دوباره بر میدیم كه ما فهمیزایی-اوهوم. طبق چ

 بود... خودش بهم گفت كهیار بدون شك كامیدم دیس. اونم كه تو پارینجا ایومد داشت مپس
 دادهیت هوییر كردن به كشتن تغیر از دستگیتش كردن رابرته. حتما ماموریر دستگیتشمامور

. دندهینم براقش ببی با اسلحه یارو كامیگه بار دیهبود. حاضر بودم تموم دار و ندارمو بدم و 
ی؟ رابرتو بكشیخوای: پس تو میدم كردم و پرسضرو عو

 جواب بمونه.ی خون برادرم بیخوام كشته شدن خودم تموم بشه. نمیمت اگه به قی-آره. حت

 خوشمیلی با اراده خی بود. لبخند زدم: من از آدماین و مصمم بودنش واقعا قابل تحسشجاعت
.یادم

ی همكارایتونیم. ما می با اراده و محكمیلی زد و گفت: به نظر من كه تو هم خی لبخندمتقابل
.یم بشیخوب

 داد زدم: هستم همكار! تا آخرش باهات هستم!!ی فارسبه

...یدم من نفهمی؟ گفتی كج كرد: چسرشو
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.یم ببرین تا رابرتو از بیكنم زدم: گفتم منم بهت كمك می آرومی دست به بازوش ضربه با

 ترجمهی دادم تحت الفظیح! ترجیشه؟ می اصطلح تا آخرش باهات هستم چیدونستم نمخداییش
 و به ساختمونا و برجا چشمید خندی بود... با خوشحالی تحت الفظیادی زیگه دینش كنم. البته ا

یرون بردم و فشنگمو بیبم و من دستمو داخل جیم چراغ قرمز منتظر شدیكدوخت. تو تراف
 بودیم. خوش شانسیاری دوختم و به زبون خودم گفتم: تو واقعا برام شانس مچشم. بهش یدمكش

 دختره به پستم خورد.ینكه ا

یه؟ چین-ا

-گلوله س.

یداری؟ با خودت نگه ش می چی: براید نشونش دادم كه باز پرسبهش

 شانس.ی زدم: برانیشخند

 برات آورده؟ی-تا حال هم خوش شانس

 بار.یه كردم. فعل یداش بال انداختم: تازه پشونه

 رو خوابوندم: حواسم نبود...ی بلند شد كه با عجله ترمز دستی عقبینای بوق زدن ماشصدای
چراغ سبز شده...

.یبینمت شد. از پنجره نگام كرد و گفت: دوباره میاده پیكا بالتر ترمز زدم و جسیابون تا خچند
 شمارمه.ینا

...ی شركت معروف تجاریه گرفتم و نگاش كردم. یزتشو وكارت

یكنی؟ شركته كار مین-تو ا

.یسم گفت: من معاون اول رئی لبخند كمرنگبا

 معركه س!ین گفتم: اوه دختر ای لبخند گل و گشادبا

 رده بالی كرد كه رابرت به شكارایل رفت مغزم تحلی كرد. وقتی بال انداخت و خدافظشونه
 رابرت با سماجتی شركت خودمون بودم، ولیس داره... هر چند من فقط رئیبی عجیعلقه 

.یا سنگم كه شده منو بفرسته اون دنیرقصد داشت ز

ی گروه تجسس براین همی زنگ زدم و اون بهم گفت كه امروز كار داره. برای به جسصبح
 لپیت نداده بود. با عصبانی هنوزم جوابیوا هی چك كردم، ولیمیلمو... ایشد نمیلرابرت تشك

 كه تلفن خونه زنگ خورد.یكردم خونه نگاه میوارتاپو بستم و كنار گذاشتمش. داشتم به در و د
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-بله؟

یم؟ بریی جایه با هم یای... امروز میزابت-ال

-اا... كجا؟

 مختلف.ی گفت: چند جای با خونسردجسیكا

 بهتره.یلی متر كردن خیوار خودم فك كردم كه از خونه موندن و در و دبا

-باشه.

...یشه اصرار نكن، نمی-جس

ی؟ دقت نگام كرد: تو مسلمونبا

-آره!

 ندارن!ی مشكلیزا چینجور كه با ایدم مسلمون دیلی من خی-ول

 بپوشم!ی تو مهمونیزی چینجور ایتونم من اصل نمین،... ببیادی زینا لباسا اشاره كردم: ابه

...ی. بهتره عجله كنیرسه به ذهنم نمی بال انداخت: من فكر بهترشونه

یلی خی هایقه زدم. همه شون بدون استثناء ید لباسا رو دی كج كردم و با اكراه از سر تا پالبمو
 پارچه هاشون اوضاعوی بلند رویلی چاك خیه اگه دامنشون بلند بود، ی داشتن و حتیباز

 مهم كه قرار بود امشب برگزار بشه دعوت داشت.ی مهمونیه به ی. جسیكردخراب م
 به رفتنی به اجبار منو با خودش به صورت همراه ببره، هر چند من اصل راضیخواستم

 شد. دامنیره از مانكنا رفت و به دقت به لباس شبه كه سبز رنگ بود خیكینبودم. طرف 
 انگشتموید بود! با تهدیع ضایلی نداشت. خیقه ی زانو بود و به كلی داشت كه تا بالیكوتاه

 نگاه نكن!ینجوری بهش ایخودی بیپوشم، لباسو نمینتكون دادم: من ا

 خودم انتخاب كردم.ی براینو: من اخندید

 كهیرفتم و جلو میزدم مانكنا قدم مین شدم. بیره و دوباره به اطراف مغازه خیدم كشی راحتنفس
 دفه...یه

 من...ی-آخ خدا

 اونیر عالمه مانكن سبز شد و من محكم بهش برخورد كردم. البته تقصیه مرده از پشت یه
. نتونست تعادلشو حفظ كنه و به حالت نشستهیكردبود، چون داشت به سمت مخالف من نگاه م

 جفت كفش پاشنه داریه و دار پاش خورد به من و منم كه یر گین افتاد. تو این زمیرو
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 ولو شدم. با تعجب بهمین زمیده بودم، تلو تلو خوردم و مثل خودش رویوحشتناك بلند پوش

 و منم شوكه شده بهش چشم دوخته بودم. ازیكرد كنجكاوش نگام می اون با چشمایم، شدیرهخ
ی فرق داشت و قهوه ایار كامی! فقط رنگ چشماش با چشمایزد مو نمیار با كامیافهنظر ق

 مغروره.یی جورایه حس كنم نگاهش یتونستم بود و مداشته بسته نگه یمهكمرنگ بود. پلكاشو ن
 خنده.یر زیم زدی پقیار اختی بیم، متوجه حالت افتضاحمون شدی و وقتیمبه خودمون نگاه كرد

یشد كه خودشو از اون حالت نجات داد اون بود. بلند شد و دستشو به سمتم گرفت. نمی اولینفر
ی. دستشو گرفتم و با كمكش بلند شدم و رویشد موب محسی ادبی بیی جورایهدستشو رد كنم، 

.یستادم خطرناكم محكم ایپاشنه ها

-من واقعا متاسفم خانوم. حواسم به اون طرف پرت بود...

 پسر؟ی برداری دست از چشم چرونیخوای می تو كیچارد،-ر

 چونیكنه، می بود نگاه كردم. معلوم بود داره با مرده شوخیده كه كنارم رسی تعجب به جسبا
!یكا من... جسی: خداید تا پس كله اش باز شده بود. مرده بلند خندیششن

یكنی؟ چه كار مینجا بودمت. ایده وقت بود كه ندیلی گفت: خی به هم دست دادن و جسی گرمبا

 لباس خا ص انتخاب كنه.یه امشب ی-با نامزدم اومدم. اصرار داشت كه واسه مهمون

 رو دارم؟ی با چه كسی افتخار آشنائید، حرفشو قطع كرد و صاف به من زل زد: ببخشبعد

.ینگزلی كیزابت من گفت: الی به جای دادم كه جسیلش تحوی خجالت زده البخند

یچارد گفت: ری محكم و قاطعی دست دادم با صدای دستشو به سمتم دراز كرد و وقتدوباره
پاسكال.

 گفتم: از ملقاتتونی آرومی. با صداینداخت بابام می صدایاد خش دار بود و منو صداش
خوشبختم.

.ین زد: هم چنچشمك

 انقدر خوشگل و جذابن؟یشه تو همی گفت: دوستای به جسیطنت شبا

 مودب باش!یچارد سرشو تكون داد: رجسیكا

 از خنده منفجر شد.ی با خوشریچارد

 اوضاع رو به راهه؟یزم،-عز

 حالت داد و باییر تغیع سریچارد از پشت سرش ظاهر شد. ری دختر مو بلوند و چشم آبیه
.یزم گفت: البته عزیخشك
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 منوی كه جسیكرد با دختره دست داد و خوش و بش كرد. دختره با تعجب به من نگاه مجسی
اچریكول كرد و دختره هم دست داد و گفت: خوشبختم. نیمعرف ...ی 

 نه،یا یلسه همون گی سوال بپرسم كه منظورش از چریلش خواستم در مورد اسم فامتا
.یرینه شیلس مثل گیكول دستشو دور گردن نامزدش انداخت و گفت: نی با حركت فرزیچاردر

 هولش داد و گفت: تو واقعای الكیكول. نیم ش خنده م گرفت و همه مون به خنده افتادیه تشباز
!یچارد ری نزاكتیب

...یزم شرورانه ابرو بال انداخت: منظورم اخلقت بود عزریچارد

 بچه پررو؟!ی بگی چی نگینو دلم گفتم: اتو

 از شدت خنده نفسشیچارد نامزدش گرفت. ری از بازویشگون نیه لبشو غنچه كرد و نیكول
 بایچارد كه ریم زد. همه مون جا خوردیغ مقدمه جی سرشو بال گرفت و بیكول كه نیومدبال نم

یبینمش؟ رابرت اومده؟ كجاست؟ چرا نمیه؟: چیدترس پرس

یشناسین؟ اومد: شماها هم رابرتو میین پافكم

!یره نظی لباسه بین... ای و داد زد: واید سمت دویه با عجله به نیكول

.یكشه میغ جی شونه بال انداخت: عادتشه... از خوشحالیچارد و ریم سه تا بهم نگاه كردما

یه؟ رابرت چین ای: ماجرایدم پرسدوباره

 آروم به شونه ش زد: نگران نباش، اون خودشم دنبالی لبشو گاز گرفت كه جسریچارد
رابرته.

 شونه م سری قرمزم روی كم كج نگه داشتم. موهایه به خودم گرفتم و سرمو ی مظلومی قیافه
 و گفت: حال كه خبرید به گردنش دست كشیچارد به خودش گرفت. ریخورد و حالت جالب

 سازمان ازكانادایه. از طرف یگردم م كه دنبال رابرت می مامور مخفیه. من یگم بهت میدار
اومدم.

ین؟ هستیی-پس شما كانادا

 تكون داد: درسته.یت با جدسرشو

 كه دنبال رابرته.یستین نی زدم: از قرار معلوم شما تنها كسیمی عظلبخند

 كرد: چطور؟تعجب
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 هم... ااممم... از نظریی جورایه. یگرده كه اونم دنبال رابرت میشناسم رو میگه مامور دیه-من 
 به شما شباهت داره.یظاهر

 نه!یا بدونم همزاد دارم یخواست دلم میشه دستاشو به هم زد: واقعا؟؟ من همی خوشحالبا

...یدیم و غرغر كرد: بازم ما بهم رسید كوبیشونیش به پجسیكا

ی؟ چی: برایدم زدم و ازش پرسپوزخند

یچ شوخه. هیادی زین: ایكرد زد كه شرورانه به اطرافش نگاه میچارد ری انگشتش به بازوبا
ی؟ شده مامور مخفی چجوریكنم اوقات بهش شك می. گاهیست نیوقتم جد

ی مزه ی زدم و كنار رفتم. اوه... بیغ برداشت كه جیز مقدمه با سرعت به سمتم خی بریچارد
ی جسید دفه كه بهش رسیه. یرفت! نامزدش پشت سر من بود و داشت به سمت اون میوونهد

! فكرشم نكن.یچاردهشدار داد: نه ر

 انجامی چه كاریخواد میدم تر شد و من تا فهمیك نزدیكول كه انگار كر شده بود بازم به ناونم
!!یچارد: رید غریر مثل شی. جسیدم چرخیگه سمت دیه به یعبده، نفسم حبس شد و سر

 پاك كردم و بایشونیمو خنده ش از پشت سرم اومد و دوباره ساكت شد. عرق پی خفه صدای
 كه داشت بدویشنیدم رو می جسی پاشنه های مغازه رفتم. صدای یگه به سمت دی تندیقدما

ین از ایچارد)، ریزابت (مخفف الی بتین و نفس زنان گفت: ببید. رو به روم رسیكردبدو م
 مطمئن باش.یه، آدم خوبی. ولیاره مدر یاد زیامسخره باز

 من...ی چشمای خوبه! داشت جلویلی لبم غرش كردم: آره، خیر زیت عصبانبا

!یكرد كه نمی گرفت: كار بدبازوهامو

یكرد؟؟ می: مثل داشت چیدم توپبهش

 زنشوی و محكم گونه یزنه اوقات به سرش می. بعضیكوله عاشق نیچارد چرخوند: رچشماشو
!ین. فقط همیكنهماچ م

یفش داره با كیكول نیدم. به سمتشون برگشتم، دیدم دفه از خنده تركیه نگاش كردم و خنثی
 انقدریچارد. ریزنه داره قهقهه میچارد و ریكنه میغ جیغ و جیكوبه میچارد ریمحكم به بازو

 آدما چقد بایفهمه تازه میبینه رو میگه دی جاهای بود كه صد رحمت به سپهر! آدم وقتیطونش
ی. دستم بین باحالی آدمایدم فهمی بودمشون، ولیده هم نبود كه دیقه دارن. هنوز دو دقوتهم تفا

ی شانس بود. سرم به سمت جسینا لباسم رفت و فشنگمو لمس كرد. شانس... ایب تو جیاراخت
!!ین پشت سرتو ببیكا گفتم: جسیجان كه با هیدچرخ

.یزم عزی كردیدا پیخواستی رو كه می و لبخند زد: فك كنم لباسید به عقب چرخیرت حبا
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...یبایی زی-اوووه... چه دخترا

 كه روشیچاردم گرفت. ریچارد آبدار از دست ریشگون نیه ی رحمی غرولند كرد و با بنیكول
 بشر ذاتا مرضین! اصل ایخندید صدا می و بیگرفت سنگ پا بود، لبشو گاز میمثل رو

ی، مهمونین سقلمه زدم: تو ای صاف كردم و آروم به جسیمو لباس طوسینایداشت!! آست
رابرتم هست؟

.یدونم گفت: نمیجوید می حالت عصبیه كه داشت لباشو با همونجور

ی برداشتن. وقتیدنی نوشیوان لیه ینی جلومون ظاهر شد و هر سه تاشون از سیشخدمت پیه
یلس گیه. یشی مطمئن باش مست نمی گل كرد: بتیطنتش شیچارد برنداشتم، ریزی من چیدند

 نداره!یكه اشكال

.یخورم نمیدنی وقت نوشیچ جواب دادم: من هی خونسردبا

-چرا؟

.یاد فرستادم: ازش بدم میرون بگه به تو چه! نفسمو با حر ص بیست نیكی آخه

 شد.یره دست از سرم برداشت و به نامزدش خخوشبختانه

یكی؟-ن

یه؟-چ

ی؟-تو چرا امشب انقدر خوشگل شد

 بازیكول. نیم رو گرفتیدمون شدی خنده ی و جلویم با دست محكم دهنمونو بستی و جسمن
 بس كن!یچارد: ریاوردداشت جوش م

!ینجایی دختر این! تو خوشگل تریگم-من كه دروغ نم

 دست من سپرد. دستشو گرفت ویكولو و مال خودش و نید شو از دستش كشیلسی گیهویی بعد
...یزدم شونه بال انداخت: حدس می رقص. جسیستبردش به سمت پ

 ویم سرمونو بال گرفتی. بعد با جسیشخدمته پینی رو برگردونم داخل سیوانا كنان لخنده
 عشقیتونستم از همونجا می ولیذاشتن، میگه مرتب سر به سر همدینكه. با ایمنگاشون كرد

 لحظه هم ازش چشمیه حلقه كرده بود و یكول دستشو دور نیچاردخالصشون رو احساس كنم. ر
 دركش كنم. اون مدلیتونستم نامزدش غرق شده بود... می كه تو چشمایكولم. نیداشتبر نم

 بهشیشتر و هر لحظه بیكرد میریت زنجیوونه... دیذاشت آدم روح و روان نمی برایافهق
یار دلتنگ كامیشتر بیكردم، نگاه میچارد به ری. هر چی زنده بمونی تا بتونیكردی میدا پیاجاحت
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 رو گروگان گرفته بودن ویكول با هم آشنا شدن. نیات عملیه كنار گوشم گفت: تو ی. جسیشدمم

 بود.یچارد رو كتك زد، ریرا گروگان گی تنه همه یه كه خودشو جلو انداخت و یتنها كس

 كرد.یف برام تعریكی كه خود نیزاییه چینا: البته اید دهن باز نگاش كردم كه خندبا

 چكارس؟یكول! مگه نیزی انگیجان هیی جالبه، چه آشنایلی بال انداختم: خابرو

-دانشمنده.

!یشنوم و میبینم میزایی چه چیا تازگیا. خداخندیدم

ی؟ آشنا شدی تو تا حال با كسی؟-تو چ

 دوست داشتم.یلی نفرو خیه ی كردم: نه... ولی انگشتام بازبا

است داشت؟یدونست؟ هم خوشگل بودن نگام كرد: اونم میلی درشتش كه خی چشمابا  اونم دو

.یدم وقت نفهمیچ كه هیزیه چین. ایدونم-نم

 بهی نفر شدم كه... اصل توجهیه عاشق یش وقت پیلی. منم خیفهممت گفت: خوب می همدردبا
من نداشت.

ی ازدواج كرد و من كل دور همه چیگه دیكی با ی بود. ولیسم اومد: اون رئیین صداش پاولوم
.یدمرو خط كش

 انداخت. سرمو به سمت مخالفیین زد و سرشو پای جانی تو دستام گرفتم. لبخند بدستاشو
ی افتاد. به فارسیین سر خورد و پای جسی دستاین شدم. دستام از بیخكوبچرخوندم كه كامل م

 اونجاس...یارتته پته كردم: كا... كام

 رفتم. خودش بود! صورت گرفته و خونسرد،یار به سمت كامیگم می خواست بپرسه دارم چتا
 راهی داشتم چه مدلیدونم نمی چار شونه و قد بلند. از شدت خوشحالی، مخمور طوسیچشما

 صحنه مقابل چشمام به وجود اومد و نذاشتیه ی بود... ولیار به كامیدن. تنها هدفم رسیرفتمم
 رفت ویشش پی آبی و چشمایتونی زی با موهاید، دختر سفیه تموم بشه. ینمون بیفاصله 

یار وقت عكسشو كه تو لپ تاپ كامیچ بود!! هیا حلقه كرد. اون نادیار كامیدستشو دور بازو
 بود كه فوق العاده كوتاه و تنگ بود.یده پوشیغی جی نارنجی. دكلته یكنم رو فراموش نمیدمد

 كرد و... اون صحنه رو كهیك صورتشو به سمت صورتش نزدزد، لبخند یدنش با دیاركام
 رفت. لحظه آخر در حال سقوط بودمیج نتونستن وزنمو تحمل كنن و سرم گیگه پاهام دیدم،د

 و محكم منو تو هوا نگه داشت.ید رسیب دست از غیهكه 

 دفه چت شد؟؟یه حالت خوبه؟ تو یزابت؟-ال

 دور كن.ینجا دستور دادم: منو از ایجی گبا
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یدی؟؟ دی افتاد؟ تو چی چه اتفاقی؟ چی-برا

 دور كن!!ینجا فقط منو از ایكا تحكم تكرار كردم: جسبا

 ولو شدم و خفقون مرگ گرفتم. هری صندلیه ی و رویگه سمت دیه زحمت همراهش رفتم به
 قفلی نداشت. زبونم به كلی ایده بكشه، فایرون كلمه حرف از دهنم بیه یكرد می سعی جسیچ

یه شده بودم كه فقط حس كردم یج كرد و برام آورد. انقدر گیدا آب برام پیوان لیهكرده بود... 
. صحنهیدم سر كشیوانو لی لبم قرار گرفت و من به صورت خودكار همه ی روك خنی یشهش
 كهیار به من بود و صورت كامیا... پشت نادیشد چشمام تكرار می بودم مرتب جلویده كه دیا

 الن رابرتوین همیا لبم گفتم: خدایر شد. چشامو بستم و زی صورتش مخفی جلویبه آهستگ
 نكبت نجات بده!ی زندگینبفرست تا منو از ا

!یفهمم من زبونتو نمیزابت؟ الیگی می-چ

!یست نپرس. اصل حالم خوب نیزی چیكنم خواهش می-جس

 خونه؟ی الن برگردین همیخوای شد: می جدصورتش

 تر ازیع بمونم! منو سرینجا هم ایه ثانیه ی حتیخوام نمیگه ببر! دینجا... فقط منو از ایدونم-نم
 ببر...یرون بینجاا

ی فقط مال خودم باشه، ولیار كامیخواستم بود؟ من میدنی چه مدل دین! ایدیمش كاش نماصل
 افتضاح بود!! اون لحظهیادیاون... چشمامو با درد بستم و پلكامو بهم فشار دادم. حالم تا حد ز

ی كه تا پای كسینی كه ببینه ایا، دنی صحنه ین قابل تحمل تریر و غین كه وحشتناك تریدمفهم
!ی. حال به هر نحویكنه ابراز علقه میگه نفر دیه چشمات به ی جلوی، هم دوستش دارجونت

.یم پله ها نشستی آزاد، روی هوای رفتم و تویرون بی همراه جسیجهبا سر گ

یدی؟ دی چی بگیخوای نمی؟-بت

.یدم منم همونو دیدی، دیست كه تو با رئیزی طعنه گفتم: همون چبا

 حركت شد.ی بآروم

-كدومشون بود؟

 بار همراهم اومده بود.ی-همون پسره كه تو

 نگفت.یزی محكم تر گرفت و چدستمو

ی؟؟ خوردیلسی گیه و یاوردی بالخره طاقت نی،-بت
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.یست حالم واقعا خوب نیچارد، فرستادم و به سمت راستم نگاه كردم: نه ریرون آروم بنفسمو

 زانوهاش گذاشت.ی نشست و دستشو روكنارم

.یرفتی مستا راه مین مثل ای داشتی ولیا،-ناراحت نش

یزدی؟ مید ما رو دیا یرقصیدی میكی با نی: تو داشتید بهش توپجسی

 لبشو غنچه كرد و شونه هاشو بال انداخت.ریچارد

یدم نداشتم، دی گذاشت و رفت. منم كه كاریدن وسط رقصیخته، بهم ریشش گفت آرایكول-ن
.ینجا اینشماها اومد

ین. اون لحظه بهتریدادم تاب میسمو كله گی انداخته بودم و با انگشت موهایین سرمو پامن
 نعرهیچارد ریرم، و تا خواستم سرمو بال بگیدم خودم بود. آه كشیع مردن سریآرزوم، آرزو

زد: نـــه!

 وید مسلسل به گوشم رسیك شلیز تی حركت كنار انداخت. صدایه زد و منو با یرجه سمتم شبه
 دراز بكش!ین زمی داد زد: رویجس

 سرعت براورده شده بود انگشت به دهنین و از آرزوم كه به این بودم به زمیده چسبمحكم
ی بالیدونستم. اصل نمیدن قطع شد و دو سه نفر همزمان داد كشیراندازی تیمونده بودم. صدا

یسی به انگلی دوری از جای آشنائی با صدایكی اومد و یدن دوئی. صدایگذره میسرم داره چ
!یدمش بود، من داونجا زد: یادفر

!ی كه بود بالتر رفت. نزن لعنتینم به نسبت به صداش واكنش نشون داد و ضربانش از اقلبم
 به شونه م ضربه زد و گفت: بلند شو، خطر رفع شده.یكینزن اون منو دوست نداره... 

 داشتیچارد گذاشتم و به زحمت بلند شدم. كنارم جهنم به پا شده بود... رین زمی رودستامو
ی و صورتش از درد جمع شده بود. دست لرزونمو جلویگرفت لبشو گاز میزد،نفس نفس م

 جمع شده بودن،یچارد ریش كه پیتی. از اون جمعیدم كشیغ جی خفه ایدهنم گرفتم و با صدا
...ی غرق خون بود... داد زدم: جسیچارد گوشه. ریه بلند كردن و بردن وسه چهار نفرشون من

!یكاجس

 نبود.یداش پولی

!!یكا ...جسی؟ به خاطر خدا... كجا رفتیكا،-جس

...ین نشده، آروم باشیزی زنه محكم نگه م داشت و گفت: خانوم چیه

!یــكا؟ بغلش دست و پا زدم: نه! دوستم كو؟ ...جــســتو
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 حواسمو بهیغ جیه گوشخراش ی كه صدایگشتم شد. داشتم با چشم دنبالش میب كامل غجسی

.یرفت به سمت نامزدش میزان و افتان و خیخراشید داشت صورتشو میكولخودش جلب كرد. ن
 ویگفت میزایی چیه نامفهموم یكول تر بره. نیك دو تا مرد جلوشو گرفتن و نذاشتن نزدیول

 دوریگه شده بود. از اون طرف چند تا مرد دیس خیس از اشك خورتش. صیزد میغدوباره ج
یش چند لحظه پین جمع شده بودن و منتظر بودن تا آمبولنس سر برسه. اونجا كه همیچاردر

ی جسی شلوغین حال هپر شده بود از آدم. معلومه تو ایم، نشسته بودیچارد و ریفقط من و جس
 آغوششی تویكی. یدم دویچارد نجات دادم و به سمت ریم! خودمو از دست ناجیارم نمیررو گ

 و بهید. با ترس عقب عقب رفتم كه همون مرده منو دیخورد تكون نمیچاردگرفته بود و ر
 شده.یهوش فقط از شدت درد بیست، نیزی خانوم، چینبغلش اشاره كرد: نگران نباش

!یاد داد زد: آمبولنس داره میكی

ی گردونش از دور با رنگای و چراغایشد داشت به مرور واضح تر میرش ناهنجار آژصدای
ی و با شدت ترمز كرد كه جاید مقابل ما رسی. با سرعت سرسام آوریزد چشمك میقرمز و آب

یكول رفتن. نیچارد ریش و با برانكارد پیدن پریین موند. دو نفر ازش پاین زمی رویكاشلست
 رفتم و بغلش گرفتم.یشش. به سرعت پیكرد میه بار گریه یخندید، بار میه و د شده بویستریكیه

یمیره؟ به بازوهام چنگ انداخت و به زحمت گفت: اون... میبا درموندگ

.یاره گفتم: نه! اون طاقت میت قاطعبا

یتو داشتن جمعیسا شده بود و پلیدا سر و كله شون پیسم پلینای اطراف نگاه كردم كه ماشبه
یكشید، زنه داد میه. داشت بلند بلند سر یدمش بازم دیت لحظه تو جمعیه. یكردنمتفرق م

 زنه همیچاره. بیكرد سمت خا ص اشاره میه به یت و با عصبانیداددستاشو تو هوا تكون م
 حرفمیار كامیت جرات داشت موقع عصبانی. آخه كیگفت نمیچی بود و هاخته اندیینسرشو پا
 برم،یشش كرد. تا خواستم پید پامم ازش تقلیكی پام خود به خود تكون خورد و اون یهبزنه؟؟! 

ی رفته بود كه چیادم چوب خشك شدم. یكه تیه اومد و سر جام مثل یادم اون صحنه یرتصو
 هق هقاشی بوسه زدم. صدایشونیش چرخوندم و به پیكول نسمت سرمو به ین همیشده... برا

.یكرد نگاه میگرفت و دوباره سرعت میشدكمتر شده بود و داشت به آمبولنس كه دور م

 كجاست؟ی-جس

 زد!یبش كجا غیدونم كردم: نمنگاش

 تویكول؟؟ شد. به زحمت نگه ش داشتم و صداش زدم: نیهوش دفه تو بغلم بیه و ید كشآهی
ی؟خوب

! بایشد نمینجوری بخوابونن. ایمكت نیه ی رویكولو نفر به سمتم اومدن و كمك كردن تا نچند
یشش گرفتم. دوباره پیل تحویفمو داخل سالن و از خدمتكاره كیدم افتضاحم دویزحمت با كفشا

!ینبرگشتم و داد زدم: چند نفر كمك كنن تا من دوستمو برم داخل ماش

 كجاست؟ین: ماشید رو بغل گرفت، بلندش كرد و پرسیكول مرده بدون فوت وقت نیه
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یلی خیچارد بود. ری كمك بزرگیلی خین همی جا خوردم، ولیعش از حركت سردرسته

 كردم. در عقبو باز كردم و مرده بایدا پینمو رفتم و به زحمت ماشینگمتاسفم... به سمت پارك
 گفت: لطفا مراقب خانومید عقب كشی گذاشت. وقتین رو داخل ماشیكولمهارت خم شد و ن

.ینپاسكال باش

یشناسین؟ رو... میكول كردم: شما نتعجب

.ین مراقب باشیلی خیكنم مید برم، تاكید بایگه تكون داد: نامزد دوستمه. من دسرشو

یره رفته بود خیدم دی كه از جلویی برداشت. چند لحظه به جایز خیكی گفت و به سمت تاراینو
شدم.

-باشه...

 بهید افتاده بود كه بایادش دستام فشردم. باز سردرده ین كردم و سرمو بیه تورنادو تكی بدنه به
 بمونم تا بهیشش دادم فقط پیح كنم. ترجیكار چیكول با نید بایدونستم بزنه! نمی سریهالهام 

گله شدم و به انبوه ستاره ها زل زدم. همون ستاره خوشیره سرم خی. به آسمون بالیادهوش ب
 همه تون تنگی. آروم زبون باز كردم: دلم برایزد چشمك می كه داشت با بدجنسیدمرو بازم د
 حالمو گرفت...ی نه. بدجوریار كامی برای بابا... مامان... الهه... عمو... ولیشده... برا

 بهتر ازیلی خیری، به دست محبوبت بمینكه. ای نوشته بودی تو چیفهممبدجور. الهه... تازه م
 تو احساست دستی بشه و خراش برداره. رابرت تو رو كشت... ولی كه احساست زخمینها

یكار قلب شكسته و احساس نابود شده... تو بگو من چیه با ی موند. من زنده م... ولینخورده باق
كنم؟

ی؟-بت

 و منگ نشسته بود و بروبر منو نگاهیج گیكول نگاه كردم. نینو و داخل ماشیدم عقب چرخبه
یكی؟: حالت بهتره نیدم. جلوش زانو زدم و پرسیكردم

یزدی؟ حرف می با كی: تو داشتید آشفته شده ش دست كشی موهابه

 من من افتادم: اا... با خواهرم.به

!یست نینجا كه ای كسی شد: ولیره و به پشت سرم خید كشگردن

 اونجاست.یست، نینجا... ایدونم گوشه لبم ظاهر شد: آره. می كجلبخند

 نگفتم. سرشو تكون داد: متاسفم.یزی سرم اشاره كردم و چی بالبه

همرده؟یش وقت پیلی: خید بال انداختم كه دوباره پرسشونه  

 كشته شد.یش-نه. چند ماه پ
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 گرد شدن: چرا؟چشماش

 همون بود كه خواهرمو كشت.یشناسی؟. رابرتو كه میدونم-نم

 تو هم رحم نكرده؟ی غصه گفت: رابرت به خونواده با

: تو هم؟یدم شده پرسشوكه

 و محرمانه كاری سریز چیه ی دانشمند باهوش و ذكاوت بود. داشت رویه كرد: پدرم تائید
 كردن.یدا و چند وقت بعد جسدشو تو بوستون پیدنش كه دزدیكردم

. مادرم و عموم رو هم كشته!یه روانیه-اون 

!یكنم؟ چه كار مینجا من ای: راستید مقدمه پرسی نگفت و به پشت سرم نگاه كرد. بچیزی

.ینجا آوردمت ای، شدیهوش-ب

یخته بهم ری؟ پاك شده؟ موهام چیشم و گفت: آراید موج دارش با وسواس دست كشی موهابه
س؟؟

!ی تو واقعا وسواس داریكنم من احساس میكول خنده: نیر ززدم

.یشم كلفه میلی خجالت گفت: آره... خبا

 درشت شده به پشت سرم اشاره كرد: اون آقا با تو كار داره؟؟ی چشمابا

 پشت سرمی كیعنی نداره... یان تو رگام جری خونیگه دیكردم ترسم فلج شدم. احساس ماز
 با نفس بند اومده گفت: ...الهام؟!یاربود؟ به زحمت بلند شدم و به مرده نگاه كردم. كام

... عشقم مقابلمیره تی شده بودن. طوسیره از كار افتاده بود و چشمام با ولع به چشماش خزبونم
 كهین باور كنم ایتونستم شده بود و هنوزم نمیده بریدهبود و من مثل مجسمه شده بودم. نفسام بر

ی كه از دستش دلخور شده بودم، ولین و توهم. با ایال فكر و خیه نه یه، واقعیار كامیهمقابلمه، 
یدم طبل بود... آروم براندازش كردم و دی. صداش به گوشم مثل صدایداد نمیتقلبم اصل اهم

ی به شدت جذاب و خواستنی و كراوات نوك مدادی با كت و شلوار رسمیشهكه بازم مثل هم
ی؟شده بود. به زحمت گفتم: ت... تو منو از كجا... شناخت

ی! حتیشناسم مینم زمزمه كرد: من صورت و چشماتو هر جا كه ببیمی آروم و ملی صدابا
 و چشمات سبز باشن.ی باشی دادیافه قییراگه تغ

 تو ذهنمیا دفه شكل نادیه ی. ولیرم نگیجه گرفتم كه دوباره سر گین خوردم و از در ماشیكه
 شدم.یمجسم شد و به سرعت طوفان

91



Goldjar.blogfa.com

 وقت دلش برات تنگ نشه؟!یه یشش،-پس نامزد جونت كجاس؟ بدو برو پ

یگی؟ می چی اومد: الهام تو داریین پافكش

 تو، تو هم...یش كه اومد پیدمش! خودم دیدم رو دیا كردم: انكار نكن! من خودم نادیغ ججیغ

 چندیا حرفمو خوردم و بهش چپ چپ نگاه كردم. بر خلف انتظارم انكار نكرد: آره. نادی بقیه
 از شوهرش جدا شده، حال هم نامزد منه.یشوقت پ

 نقشه س!ی ادامه داد: باور كن فقط برایار كامیدم دی شد روم! ولی سطل آب سرد خالیه انگار
 موندگار بشه، منم به اون بهونه گولش زدم و آوردمش.ینجا و ایاد بهونه بیه به یخواست میاناد

 اتاقامون تو هتل از هم جداس!ی! حتیم ایغهما فقط ص

...یفیه زدم: دروغ كثپوزخند

ی؟ كرد: باز شروع كردی ترسناكاخم

 خودم...ی چشمای بود، آره؟ خوبه جلوی تكون دادم: لبد اون صحنه هم الكانگشتمو

!یری تند میلی خی گرفت و دستشو مقابلم نگه داشت: صب كن صب كن، دارمنظورمو

 انكار كن.ینم-زود باش ا

 بدم!یح بذار ماجرا رو كامل توضیكنم: الهام ازت خواهش مید كشداد

 منتظر شدم.ینه كردم و دست به ساخم

!یشتر نه بیگفتم، میزی چیه-من فقط داشتم كنار گوشش 

 و بلند من قشنگن؟؟ی مخملی به نظر تو گوشایار، چرخوندم: كامچشامو

 شكنجهیه شكنجه س؟ اونم یه چرا حرف زدن با تو مثل ی: واید حر ص به صورتش دست كشبا
!ی؟ تموم نشدنی

 محكم رفتم سمت راننده.ی بستم و با قدماینو. در ماشیارم جمله باعث شد جوش باین

!یسا-الهام وا

 كج كردم: نه، آخه حرف زدن با من مثل شكنجه س!دهنمو

 نبود!ین سرم اومد: منظورم اپشت
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 برداشت كردم! حالیگه مدل دیه: من یدم كشیاد نشستن پشت فرمون فرین باز كردم و حدرو
 خوش باش!یابرو و با ناد

یرون بینگ من از پاركیره، خواست جلومو بگیار الفور استارت زدم. تا كامی بستم و فدرو
.یكردم میاومده بودم و به سمت خونه رانندگ

 بود؟ی آقا كین ای؟-بت

 هم همراه منه!یچاره بیكول افتاد نیادم تازه

 از آشناها.یكی-

یكردین؟ دعوا مین داشتیگفتین؟ می-بهم چ

 آره.ی آهسته تكون دادم: تا حدودسرمو

: من فك كردم شوهرته.خندید

 گفتم: اون خودش نامزد داره.ی تلخبه

یریم؟ كجا میم-الن دار

 هم كه...ی بردن. جسیمارستان كدوم بیچاردو ریدونم من. نمی: فعل خونه یدم كشآهی

 موهامو لمس كردم و غرولند كردم.یت عصبانبا

یدی؟-خوب خواب

 آلود سرشو تكون داد: آره...خواب

 صبحونه بخور.یا اشاره زدم: بیز مبه

ی؟ نشست و گفت: چه خبر از جسیز مپشت

 قلپ از قهوه خوردم و بعدش گفتم: زنگ زد.یه

یگه؟-د

. با آمبولنس همراهش رفته بوده.یچارده ریش-گفت پ

 كجاست؟یچارد ریدونی باز شدن: پس میاق با اشتچشماش
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 زدم: آره.لبخند

!یم شد: پس بربلند

ی؟ نخوردیزی زده نگاش كردم: آخه تو كه چبهت

...یكنم! خواهش میم فقط بریخوام،-نم

 اكراه بلند شدم: باشه قبول.با

 دوست داره. خوش به حالش... چونیچاردو ذوق زده بود. معلوم بود با جون و دل رخیلی
 لباس دادم:یكول. به نیدم كه من فهمیی اندازه دوست داشت. البته تا جاین اونو به همیچاردمر
.یم هستیكی و اندازه با هم یز رو بپوش. از نظر سایناا

یه؟ چشماش تكون دادم: موضوع چی مات و مبهوت به موهام زل زده. دستمو جلودیدم

-تو كه... تو موهات قرمز بود! تازه چشمات...

 نكنه!یدا كه رابرت منو پیدم چهره مییر خنده: من تغیر زدم زبلند

...یزدم توهم میشب لحظه نگران شدم دیه: اوووه... ید كشی راحتنفس

ی كه جسیمارستانی و من به سمت بینگ پاركیم گذاشتم، رفتینامو منم لنز اید لباسا رو پوشوقتی
 كردم.یآدرس داده بود رانندگ

...ی گرمی-چه هوا

!یپزم كنم از گرما میش همه آراین نگاش كردم. معلومه! منم اكجكی

 با اغراق ناله كرد: آه... آه ه ه...ریچارد

 به پرستار خبر بدم برات آرامشیخوای: مید كتفش دست كشی به زخم روی قراری با بنیكول
 كنه؟یقبخش تزر

!یاد خوشم میلی خینجا! من از پرستار ایه عالیلی: خید درخشیچارد رچشمای

 هم داشت از شدت خنده تكون تكونی. جسیدم گذاشتم و خندی جسی شونه ی سرمو رومن
!یری غرش كرد: اصل لزم نكرده! انقدر درد بكش تا بمیر مثل شیكول. نیخوردم

امرده، نگران نباش...یگه میچارد كه ری كرد: پرستاریونی پا در مجسی  
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 تریك نزدیچارد نشون داد. به تخت ری بازم ظاهرشو ناراحت و عصبانی آروم شد، ولنیكول

.یشدم و گفتم: واقعا ممنونم كه جونمو نجات داد

 ماست خانوم!ی یفه لبخند زد: نجات جون مردم وظی دست و دلبازبا

 به كتفش خورده بود... بازمیر بود! انگار نه انگار دو تا تیخیال و بیلكس آدم رین اچقدر
یدن. مبهوت دیزدن برق میومد نور آفتاب كه از پنجره داخل میر. چشماش زیخندید و میگفتم

یه بود، فقط رنگش... به خودم اومدم و به یب عجیار كامیچشماش شدم. شباهتش با چشما
 انداختم.ه نگایگهسمت د

 برات آورده؟ی گلو كین-ا

 جواب داد:ی با خونسردیچارد بود. ریز می كه رویكرد اشاره می به دسته گل بزرگنیكول
دوست دختر سابقم.

ی... آنچنان آخیچاره ضربه زد. بیچارد به زخم ریار اختی شعله ور شد و بیش مثل آتنیكول
.یشش داخل اتاق و آمپول به دست اومد پید شد. پریداشگفت كه پرستاره به سرعت برق پ

 شده؟ی-چ

یچی كه هیم هم خنده ش گرفته بود، هم دردش اومده بود. به زحمت به پرستاره فهموندریچارد
 گلو دوستاشین گفت: ای رفت جسیرون پرستاره بی. وقتیكرده مینشده و فقط داشته شوخ

براش اورده بودن.

 نگفت.یزی فرستاد و چیرون نفسشو بیت با عصباننیكول

ید؟-ببخش

 سرعت سرمو به سمت در چرخوندم.به

یكنی؟ چه كار مینجا-اا؟ الهام تو ا

ی؟ داریكار چینجا كردم: خودت ااخم

ی. اون لحظه بیكرد با دهن باز مونده تماشاش میچارد داخل اومد و به همه سلم داد. ركامیار
 بودشیده دیشب دینكه با ایكولم. نیكل چه از نظر هیافه، بهم شباهت داشتن! چه از نظر قیتنها

یار بود كامیده. فك كنم فهمیكرد براندازش می انتقام جوئی یافه با قیخشكش زده بود و جس
...كیه

 سوال از شما بپرسم.ی سریه ید پاسكال، من بای-آقا

 و منگ تكون داد: البته... البته...یج سرشو گریچارد
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.یرون بین برید به من دستور داد: بای به فارسیار كامبعد

 كج كردم: چرا؟؟لبمو

!یرون بین برید-چون با

 اعصاب!ی بی آقایرسیم كردم: بازم بهم میز رچشامو

.یرون بیم برید ما بایگه گفتم: می و جسیكول. به نیكرد نگام میشگیش همی خونسردبا

یه؟: علتش چید غرجسی

.یگه: نمیكرد میهوش رو بی امروزش هر دختریپ نگاه كردم كه تیار به كامی چشمزیر

یك تاریشب شباهت داشت!! دیچارد با تعجب گفت: چقدر به ریكول نیم رفتیرون اتاق كه باز
...یدم شو واضح ندیافهبود ق

 كه از نظر اخلق اصل به هم شباهتیدم مینان بهت اطمی شونه ش گذاشتم: ولی رودستمو
ندارن.

یلی! خیاد خوشم نمی مدلین ای داد و پشت سر هم غر زد: از آدمایه تكیوار به دجسی
!ینن زمی موجود روین بهتریكننمغرورن... فك م

 حوصله س انقدری كه بیی... وقتایست نی شكلین مرتب كردم و جواب دادم: نه. اصل اموهامو
.یشه میخشك و جد

یم اتاق رژه رفتیرون بی ایقه نگفت. چند دقیزی و بهم چید با اعصاب داغون خرناس كشجسی
ی محكم به سمت اتاق رفت و وقتی با قدمای اومد. جسیرون بالخره بیار تا كامیمو منتظر شد

 با لبخند سرشو تكون داد و پشت سریكولم گرفت. نیگه سمت دیه سرشو به ید، رسیار كامیشپ
 هنوز جلو روم بود،یشب دی كه صحنه ین... با ایار اتاق شد. فقط من موندم و كامل داخیكاجس
یستاده فقط به خودم تعلق داره. رو به روم ایار كامیزد میاد كنار گوشم فری احساسیه بازم یول

یشه كه همیشونی پری دسته مویه. موهاش مرتب بودن و از یكردبود و با دقت چشمامو نگاه م
یدن دی نبود. دهنش آروم باز شد: دلم برای بودن خبریخته ریشونیش از پت قسمیه یرو
...یندازن شب میاد چشمات تنگ شده. آدمو یاهیس

 كه گفت شوكه شدم و تا خواستمیبی عجیز از چین و گرمش، هم چنیاهو هی بی صدایدن شناز
. با حواسیشد داشت ازم دور میب دست تو جیار رو وسط بكشم، كامیا نادی یهدوباره قض

 چند صد برابر جذاب تر نشون بده. هر پرستاریشد مسئله باعث مین و همیداشت قدم بر میپرت
 كهیداد ممكن بود كه نگاش نكنه. دلم داشت بهم دستور میر غیشد، رد مارش كه از كنی زنیا

ین. نه... اون كه منو دوست نداره. ایكرد میستادگی عقلم با تمام قوا جلوش ایدنبالش برم، ول
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 فكرا بودم كه در اتاق دوبارهین! تو ایشتر نه بین،... همیفه جور تعریه فقط یزنه، كه میمحرفائ

 اومد.یرون بی جسطباز شد و فق

-اون رفت؟

 غصه گفتم: آره رفته.با

 چرخوند: خوبه...چشماشو

 كجاست؟یكول-پس ن

...یاد هم خودش میكی نیم، بریا تنها باشه. بیچارد-گذاشتم با ر

-هنوزم كه جواب نداده!

ید شده؟ بای چیعنی وجود نداشت... یوا از هیمیلی ایچ به لپ تاپم زل زدم. هی اوقات تلخبا
.یگفت بهم میار بود كامینجوری فتاده!! ...نه بابا اگه ای اتفاق بدید! شایداد بهم جواب میفور
 منو بترسونه.یخواسته فقط میوا هیدمشا

یزابت؟ الیای-تو با ما نم

 شدم.یره خی به جسیتور مانی بالاز

ین؟ بریخواین-كجا م

!یم؟ كردن رابرت داریدا هم جز پی دستاشو بال انداخت: مگه كارنیكول

.یم تاپو بستم: باشه برلپ

 تهیرام من تیریم، فشنگ بگیم برید داد: اول از همه بایشنهاد پی جسیم شدینم سوار ماشوقتی
.یدنكش

یكنی؟ نگام می مدلین با دهن باز نگاش كردم كه تعجب كرد: چرا امن

ی؟؟ چی-فشنگ برا

.ید كشیرون تفنگ از غلف بیه به كمرش برد و در كمال تعجب دستشو

!یگه فشنگ داشته باشه تا كار كنه دید باین-ا

یست؟ خطرناك نیادی زین كه این خاروندم: اا... مطمئنینیمو بنوك
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یكی ین زدم. دست ایغ دستشو از عقب دراز كرد و به شونه م زد. به سمتش برگشتم و جنیكول

 تفنگ بود!!یهم 

 چه خبره بچه ها؟ینجا-ا

یستی؟: مگه تو مسلح نید خندنیكول

 بخوامینكه چه برسه به ایرم، تفنگ دستم بگیه یستم-من؟؟ من اسلحه م كجا بود؟ اصل من بلد ن
 هم بكنم!یراندازیت

 ازشید خوب شد بایچارد حال ری! وقتیشه كه نمینجوری گفت: ایكول نچ نچ كرد و نجسی
!یری بگیاد یراندازیت

 كردم!یری عجب گیا گفتم) خدای-آخه... (به فارس

ی؟ گفتی: چید پرسیع سرجسیكا

 كردم!یر گی تو دو راهیگم-دارم م

.یگرده رابرت، مطمئن باش جنازه ت برمیش پی بری دست خالی بال انداخت: اگه بخواشونه

 به جون مردم!یفتم كم بود كه با تفنگ بینم صورتم گذاشتم و ناله كردم. همی رودستامو
 مای تند از جلوی شدم. آدما با قدمایرهانگشتامو از هم باز كردم و از ل به لشون به مقابلم خ

 درصد ازیه ی حتیعنی. یكردن پارك میناشونو ماشیا و یرفتن میناشون و سمت ماشیشدنرد م
 نشستن؟! دستامو برداشتم وینه ماشین ای بدبخت تویه داشتن كه دو تا زن مسلح با خبر یناا

 سكوتیكول و نی مقابلم نگاه كردم. جسی و من به برجایم زدیرون بینگاستارت زدم. از پارك
یخواستم من كه نمی بود... ولینا حق با ایدم. شایومد كدوم در نمیچ هیكمرگ گرفته بودن و ج

. تایبرد لذت می ایره زنجی بود كه از قتلی روانیوون حیهآدم بكشم! البته رابرت كه آدم نبود. 
یر از زیكی احسانم دم دست یاد منو كشته بود و به احتمال زی جاشم سه تا از خونواده ینهم

ی؟: پس چرا ساكتیدم انداختم و بهش توپی نگاهیم نی به جسیكردم؟ میكار چیددستاش بود. با

 ندارم كه بگم!یزی-چ

!یم كنیدا تا فشنگ پیم برید كجا بای: تو كه به من نگفتیدم كوبیشونیم پبه

ی؟ زده نگام كرد: تو مطمئنیرون از حدقه بی چشمابا

 الن خودموین ندارم! وگرنه همی ایگه دی تكون دادم و دنده رو عوض كردم: چاره سرمو
...یكشتمم

!یدم تو ندی به جالبی دختریچ به شونه م ضربه زد: تا به حال هی خنده و جسیر زد زنیكول
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ی داشت تند تند برایكول كردم. نی اس آدرس داد و من به سمت مقصد رانندگی پی به جبعد
 وسطین ایی بود كه ممكنه چه اتفاقاین حواسم به ای و من همه یكرد میف خاطره تعریجس

یداد من هل نمیچارد منو بكشن. اگه ریخواستن میشب. جون من در خطر بود چون دیاد بیشپ
 كهین. با ایرم بمیخواست هم دلم نمیی جورایه ی خسته شده بودم، ولیا. از دنم بودیاالن اون دن

 به دستیارو كامید بایگفت به من میزی چیه ی نامزد كرده، ولیا دوباره با نادیار كامیدمفهم
ی، بمونه. اونم كیا با نادیخواست نمیعنی یگفت، راست میار براش بجنگم! اگه كامید. بایارمب

 با اون سر و وضع افتضاح... اصلیا نادیشب دی به پوشش من حساس بود، ولش! خودیاركام
 بهش نگفت.یزیچ

!ی-حواست كجاست؟ رد شد

ید: ببخشیدم مقصدو پشت سر گذاشتم. آروم ترمز كردم و كنار كشیدم تكون دادم و فهمسرمو
حواسم نبود.

 داد زد: برو! بروی دفه جسیه كه یرفتم به عقب چرخوندم و دنده عقب گرفتم. داشتم مسرمو
زود باش!

!یگه دیرم دارم میكنم؟ می-پس من دارم چ

 برو! عجله كن...ینجا داد زد: از ایجان جلو اشاره كرد و با هبه

یزی چیه دفه یه برو! یگه حال میم اومدینجا و مبهوت نگاش كردم. منو گرفته دستگاه؟ تا امات
یك داشت بهمون شلیكی. یه چی منظور جسیدم اصابت كرد و من تازه فهمین ماشیبه بدنه 

 با قدرتین! زدم رو ترمز و با قدرت دنده رو عوض كردم. پامو گذاشتم رو گاز و ماشیكردم
یشه دفه شیه. یكنه داره به عقب نگاه میكول نیدم دیینه آی شد و پرواز كرد. از تونده كیناز زم
 زدم و كنترل تورنادو ازیغ تفنگش باعث شد بترسم، جی خم شد. صدایرون داد و به بیینرو پا

. فرمونیلغزید مین زمی داشت روینم چرخا بلند شده بود و ماشی ناله یدستم خارج شد. صدا
 دست كمك كرد فرمونو صاف كنم.یه و با ید به سمتم پری كه جسیخورد سر متباز دستم مر

.یم آروم شد و گفتم: ممنون... وگرنه الن منفجر شده بودینماش

!یدادی می هشداریه كردن یك: بد نبود اگه قبل از شلید توپیكول برگشت و به نجسی

!یرم اعتراض كرد: خواستم جلوشو بگنیكول

ی؟-الن جلوشو گرفت

 كرد: نه.غرغر

!!یریم بود بمیك نزدی؟ كارو كردین-پس چرا ا

 وگرنه الن به خاطرین: تمومش كنیدم كلفه شدم و با اعصاب مرتعش سرشون داد كشمن
!!یكنیم من تصادف میتعصبان
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یچ وار مارپیوونه كه دیدم رو دی قرمزیتسوبیشی میینه ساكت شدن و من از تو آجفتشون
 باد كرد و بهشونیوونگیم. رگ دیشد تر میك داشت به ما نزدینا ماشی و از ل به لیرفتم
.یم فرار كنید كه باینین دادم: محكم بشیشنهادپ

یكول قدرت تخت گاز رفتم. نین دنده رو جا زدم و با آخری، چی خواست بپرسه برای جستا
 شده؟؟ی: چید بلند پرسی گرفت و جسی جسی كنان از صندلیغ جیغج

 مطمئنم!یكنه، میبمون داره تعقیكی-

 دادم ویش چهارراه وجود داشت و كم مونده بود چراغش قرمز بشه. سرعتمو افزایه جلومون
 عمل كردم...یما مثل قدیم، از خط رد شدیوقت

!یار در نی بازیوونه-الهه د

!یم بزن بریشه، نمیچی فرمون محكم تر كرد: هی و دستاشو روخندید

 خورد. دوباره ترمزیچ پی به طرز خطرناكین و ماشید رو كشی ترمز دستید كه رسیچ پسر
 رو خوابوند و تا آخر گاز داد.یدست

 داده!یادم از دوستام یكی ینو-ا

 عمر به مامان جواب پس بدمیه یخوام! من نمیكنی كارو تكرار نمین ایگه: دیدم داد كشسرش
كه چرا حواسم به خواهر كم عقلم نبوده!

 نگفت.یزی آورد و چیین كرد، سرعتشو پااخم

ین عقب ماشی. چرخایدم رو كشی...حواسم به مقابل جمع شد. از خدا كمك خواستم و ترمز دست
هسر خورد. به زحمت فرمونو نگه داشتم و از ینقفل كردن و ماش  سریگه دیابون خیه 

 معركه بود!ین زد: ایاد زده فریجان هیكول. ترمزو خوابوندم و دوباره گاز دادم. نیمدراورد
...!ای دونه یهدختر، 

 شده بود. ها ها! حتما پشت چراغیب غینه نگاه كردم كه ماشیینه زدم و به آی عصبی خنده
 چهل و دوم!یابون تو خیچ دستور داد: زود باش بپی كرده... جسیرقرمز گ

-چرا؟

 كامل گمشون كرد.یشه شونزدهم، اونجا میابون تو خیم بریشه-از اونجا م

 دفه بهین رفتم و ایع دوباره سریچیدم، پی وقتی تر عمل كردم و راهنما زدم. ولیم دفه ملاین
 شانس!ی: بخشكیدم. به فرمون كوبیم خوردیكتراف
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ی؟؟ گفتی-چ

 رو اعصابم بودن!ی دو تا هم حسابین... اوای

.یم آوردی بد شانسیگم-م

.یم از روشون پرواز كنم تا زودتر بریخواست و من دلم میكردن آروم آروم حركت مماشینا
یم بودی اصلیابون خی. تویچیدم پیگه سمت دیه و من بازم به یدیمچند لحظه بعد به چهارراه رس

: فك كنمیدم كشی. نفس راحتیكردن میدامون وجود داشت كه عمرا پینو اونجا انقدر ماش
.ریم در بیمتونست

ی؟ نداری سلحیچ-فعل ه

 شوكر دارم.یه: یدم چونه م دست كشبه

 بهتره. مراقب خودت باش.یچی سرشو تكون داد: از هنیكول

 فروشگاه. راه افتادم به سمتیه ی فاصه گرفتن و رفتن توین كه از ماشیدم پلك زدم و دطولنی
 كردم و قدم زنان رفتمیدا جا پارك پیه یمو عوض كنم. ماشنیی هوایه گرفتم یمپارك و تصم

ی بار كسیه كه یكردم جمع میشتر حواسمو بید شلوغ بود و من بایمه. اونجا نینتداخل پارك برا
 اومد و همونجا نشستم.یرم گی خالیمكت نیه پارك ی به حسابم نرسه... وسطایت جمعخلدا

یال با خیست، اونجاها نی مطمئن شدم كسی به پشت سرم نگاه كردم و وقتیشتر بیاط احتیبرا
 بزرگ اونجا چشم دوختمی كردم. سرمو بال گرفتم و به درختایه تكیمكتراحت برگشتم و به ن

 داشتن. چشامو بستم وین زمی روی بزرگی هایه سرم باز شده بودن و ساایكه مثل چتر بال
 چشاموی حد و حصر اونجا حالمو چند برابر بهتر كرد و وقتی بیژن... اكسیدم كشیقینفس عم

 نگامی حالت خنثیه زده بود و با یه پاش تكیه مقابلم به یار شدم. كامیخكوبباز كردم، سر جام م
 سبز كرده؟؟ی سرم گلبی رویه؟. سرمو به خاطر قد بلندش بالتر گرفتم: چیكردم

!ی باشیخیال و بیلكس ریتونی كه تو چقد میكنم فك مین سر تكون داد: دارم به اینه به سدست

.یفهمم كردم: منظورتو نماخم

 كه تو جونت در خطره، تو باینه گفت: منظورم ایقی عمی نشست و با صدایمكت نی روكنارم
...!یكشی نفس می داری نشستینجا بسته ایچشما

.یدم دین و ماشیابون و موهامو تاب دادم: حالم بهم خورد انقدر برج و خخندیدم

 خودمو بندازم تو چاه.ی دستی بمونم تا دستی تو دود و دم باقیدادم میح تو بودم ترجی-من جا

 نه.یا زنده بمونم یست آب از سرم گذشته، برام مهم نیگه من دین، نگاش كردم: ببكجكی
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 دست كتك مفصلیه! با یخاره تو تنت مینكه كرد و به سمتم خم شد: نه... مثل ایبی مهاخم

ی؟چطور

 رفته مامانم و عموم رو چهیادم محافظ برندار! فك نكن یپ من تری برایخودی: بیدم توپبهش
 كشتن.یمدل

...یخوام معذرت میلی كه رابرت ما رو دور زد، خید زد: ببخشطعنه

.یبخشمت كردم: نمغرغر

 نگاه كرد كه ازیی شد و به آدمایره و دستشو داخل موهاش فرو برد. به مقابلش خید كشآه
.یرفتن و میشدن ما رد میجلو

 مادرت،ی-الهام باور كن من همه ش مراقبت بودم. برات همه جا محافظ گذاشته بودم، برا
ی كه برامون باقی قابل كنترله، تنها راهیر شد! رابرت غی چیدونم نمی... ولیلت فامیبرا

 كرد...یش كاریچ هیشه. وگرنه نمیمش و بكشیاریم بیرش كه گینهمونده ا

 چونیزدم، زدن ناخونام شدم. هر چند من داشتم خودمو گول مید نذاشتم و مشغول دمحلش
 تلخ ادكلنش دلتنگ بودم.ی بوین هم چنیك، از نزدیدنش صداش، دیدن شنیواقعا برا

 باشن؟؟ی كیشون-ا

 نفسشو با سریار پاشنه بلند مقابلم جمع شد و آروم آروم سرم بالتر رفت. كامی به كفشاحواسم
.یوا هیمی الهام خانوم، دوست صمیكنم، می فرستاد: معرفیرونو صدا ب

 گفت: خوشبختم، منم نامزدی زد. بعد با سردید مدل خا ص نگه داشت و منو دیه شو یافه قنادیا
 هستم.یاركام

!ی چرخوندم: چه سعادتچشامو

 هپو كنم وی هپلیارو كامیهویی من پاشم یترسید مید نشست. شاینمون بیع اومد و سرجلوتر
ین این بشیا خب بی؟ نشستینجا ای همه جا، جا كم بود اومدین ایا غر زد: نادیاربخورمش! كام

سمت!

 جا راحتم!ین سرشو تكون داد: نه. من همی با سماجت خاصنادیا

. با اخم و تخمیاورد خودش نی به روی ولید، منو دیار زدم و پامو رو پام انداختم. كامپوزخند
 آدم هر چقدرم كهیه كه ین كردم. ایری گیجه نتیزی چیهبلند شد و كنارتر رفت. اون لحظه 

 خودم نشستهیش پیقا بارزش دقی نمونه یه با باطنش نداره. ی ربطیچخوشگل باشه، ظاهرش ه
 رویراهنه پین كرد: تو باز ایله پیار به كامیره، داره حوصله ش سر مید كه دنادیابود!! 

!یاد؟ بهت نمی چند دفه بهت بگم كه رنگ آبیدی؟پوش
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 ازیكی یا بود یوونه دیا. نادینم بهتر ببیارو و به جلو خم شم تا كامیرم خودمو بگی جلونتونستم

 چشماشم به همون رنگی كه حتیومد میار به كامیتخته هاشو از دست داده بود؟ انقدر رنگ آب
 تویزه تو دهنش تا دندوناش بری دونه محكم بكوبیه ی برگردیگه میطونه... شیدادننشون م

ی شونه بال انداخت: من هر چی اخمیمچه با نیار خشن شدم! كامیا چقد تازگی! ...واقومشحل
 كهیه و احمقانه چیمه نصفه نی لباساین دادم ایر. هر وقتم اومدم بهت گیپوشمدلم بخواد م

.یر منو بگی پاچه یا اونوقت تو هم بیدی،پوش

یتونستم. نمیزدم و قهقهه میكوبیدم! از خنده منفجر شدم و با كف دست محكم به پاهام مپوووف
 كه بهیار قابل انكار بود. كامیر و تندش غی عصبانی نفسای صدای در چه حاله، ولیا نادینمبب

 خنده. به زور خنده مو تمومیر داشت، اونم صداش بلند شد و زد زیت من حساسی خنده یصدا
 نصفهی با نفسایار. كامیده تو دستاش ورز میفشو قرمز شده و از حر ص كیا نادیدمكردم و د

... جنبه همیكردم می داشتم باهات شوخیا نادیخیال... بیدم خدا چقد خندی... وای گفت: وایمهن
 به خدا!یزیهخوب چ

 تو رو هم ندارم!ی ...حوصله یه؟ چیدونی داد زد: من جنبه ندارم! اصل منادیا

.یدم لب گفت كه نشنیر زیزی چیه یار از ما فاصله گرفت. كامیعی سری شد و با قدمابلند

ی؟-با من بود

 منتتو بكشم!یام تا بین بشیگم اشاره كرد: دارم میا چشم به نادبا

 دوبارهیار اختی كه به خودش گرفته بود، بی بامزه ای ش نگاه كردم و از حالت تدافعیافه قبه
ی... وای به قهقهه زدن. به زحمت گفتم: وایم كرد و بازم شروع كردیمبه خنده افتادم. همراه

...یم ما مست كردیكنن الن مردم فك میم نخندیگه دیا... بیوا

 بودم...یده نخندی چند وقت بود درست حسابیدونی پاك كرد: بذار فك كنن... نماشكاشو

ین؟ پس چرا دوباره نامزد شدیاد، كه انقدر از هم بدتون میا-تو و ناد

 زد: گفتم كه نقشه س.چشمك

ی؟-چه نقشه ا

 شده!یشتر بیلی خیا اندازه بگم كه نفرتم از نادین. فقط همیه ایچیده پیز غنچه كرد: چلبشو

!یگی گفتم: آره تو راست مشرورانه

یگفتم باور كن فقط داشتم بهش می؟ مسخره بشی اون ماجرایخیال بیخوای كج كرد: تو نمسرشو
!یشمانقدر خودشو به من نچسبونه چون كلفه م

 سرم سبز شده؟ی رویا گوش مخملین گشاده! بازم از ای-آها... اونم با لبخند و رو
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!یایی دختر دنین دنده تریه-تو 

!یایی پسر دنین-تو هم بدجنس تر

.یاد... از كل كل كردنات خوشم می ایشه زد: هنوزم مثل هملبخند

 كه گفت باعث شد از خجالت سرخیزی و چید كشیش از تپش افتاد. لبخندش وجودمو به آتقلبم
 چون انقدرید از دوست داشتنش دست بكشم؟ شایتونستم. چرا من نمیرم بگیینبشم و سرمو پا

 دركیتونست اصل نمیا. نادیشد بود كه قلب سركشم فقط به دست خودش رام میدوست داشتن
...یه جواهر با ارزشه چیاركنه كه كام

...؟یا یشن محسوب میت اصلی موهاینا-الهام؟ ا

 باشم.یا دوست نداشت منم مثل نادید كرد. شامكث

 ازی چجوریس رفته اون دفه تو پاریادت ینكه باند. مثل ایمز جی-نه، از خودت آموختم آقا
.یمدست اون مرد گندهه فرار كرد

!ی باند شدیمز پا جیه خودت ی كش اومد: پس معلومه برالبخندش

 خود به خود ازی باند بوده باشیمز جیه دست یر زی. وقتیم چه كار كنیگه بال انداختم: ددستامو
.یشی میل به جاسوس تبدیسرئ

.یسی به نظر من تو هنوزم خانوم رئی تفكر سرشو تكون داد: ولبا

یس؟ رئیا-كدومش بهتره؟ جاسوس 

 دری اگه شركتی حتی، باشیس گفت: من دوست دارم تو بازم رئی حد و حصری بی مهربونبا
كار نباشه.

 ستاره هاین چقد دلتنگ ایا به نگاهش گره خورد و گره ش هر لحظه محكم تر شد. خدانگاهم
 فقط به من تعلقیار... كامیزدن می به آبیل رنگ خودم كه حال می طوسیبودم! ستاره ها

. نفسم به شماره افتادهیشد نمی راضی ایگه دیز چیچداشت! فقط و فقط به من! چون قلبم به ه
یه. دستش آروم به طرفم دراز شد و یرسیدم به مرز جنون میرش نظی بیبود و داشتم از چشما

 به سرش داد و از عوالم خودشیع تكون سریه! یكرددفه مكث كرد. مثل مسخ شده ها نگام م
 اومد.یرونب

 چم شد.یدونم لحظه نمیه ید-آخ ببخش

 انگشتیبش و از حركت عجیكردم. من بروبر به دستش نگاه مید عقب كشی با شرمندگدستشو
 بلندی... گونه مو نوازش كنه؟؟ با دستپاچگیخواست میعنی... یعنی به دهن گرفته بودم. یرتح
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ین تو ماشیا جمع كن. نادیشتر نشه، حواستو بیزیت خوشحال شدم. مراقب باش چیدنتشد: از د

ی؟ با من نداركاریمنتظرمه... 

 رفتهیا كه نادی كرد و به سمتی ندارم. با عجله خدافظی كاریچ نشونش دادم كه هیمو خالدستای
 حقید. شایكردم پنهان شد، بازم داشتم به همون سمت نگاه میدم دی از جلوی وقتی. حتیدبود دو

 بودی بگه. هر چیزی چیداد غرورش اجازه نمی منو دوست داشت، ولیار بود... كامیوابا ه
 مثل شمع آبیار كامی كنه كه از دوری روشن بشه و كاری ابدیش آتیهباعث شده بود تو قلبم 

بشم...

 كه گرفته بودم، سرحالم كه نكردهی. دوشیدم كشی بزرگیازه عوض كردم و خمیزیونو تلوكانال
 من حال تكونی و وا رفته شده بودم. تلفن شروع كرد به زنگ خوردن، ولیحال تازه بیچ،بود ه

 حالشو داره تای اتاق. كینور اونور اتاق بود و من ای. گوشیششخوردن نداشتم تا پاشم برم پ
! دوبارهی... انقدر زنگ بزن تا بسوزیخیال... اون همه راهو بره تا تلفن جواب بده؟ بااونج
 مبل درازی نداره! رویچی هیشه كه مثل همینم خاموش كردم. ایزیونو و تلویدم كشیازهخم
 هر چقدرم كهیدونستم محشرش جلو چشمام بود. می و به سقف چشم دوختم. بازم چشمایدمكش

 كهیار اون كامیف در كار نبود. حی شدنیر... اصل سیشم نمیر سیدنشون دزبهشون زل بزنم، ا
ین تحسی یسته با ابهتم شایار افتاده بود. كامیا مثل نادی دختر بد عنق و اعصاب خورد كنیرگ

! واقعایاد لباسه اصل بهت نمین و بهش بگه اینه بشیشش كه نامزدش پینكردن بود، نه ا
...یفح

یدادی؟ به تلفن جواب نمیشب-چرا د

 به خاطر خدا بس كن!ی مالوندم: جسچشمامو

 كردهیدا رد از رابرت پیه داشتم! ی و با حر ص گفت: من باهات كار مهمید كوبین به زمپاشو
.ید نشد از دستمون پریدات چون تو پی ولیم،بود

یكنی؟؟ می شوخی بازوش گرفتم: واقعا؟ داراز

...یمش-نه! به خاطر تو از دست داد

! انقدرین از اینم بلد بودم نثار خودم كردم. بفرما... این آسمون نگاه كردم و هر فحش و نفربه
 مثل بز نگاشونینی بشید بكشتت، تو هم كه بایخواد و میاره میرت گیكی كه هر لحظه یتنبل
 آوردم و برجا از مقابل چشمام گذشتن.یین! سرمو پایكن

 كجاست؟یكی-پس ن

.یكنن. امروز مرخصش میچارده ریش-پ

 خوب شد!یچاره رو شكر حداقل حال اون بخدا

یم؟ كجا برید-حال با
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 از دستمون بری شد: فعل كاریره خیك شلوغ و پر ترافیابون نشست و به خین كاپوت ماشروی
.یشه كارمون آسون تر میم، كنیدا پیچاردو رینكه. به محض ایادنم

-چرا؟؟

 هم به كارشون واردن...یلی جاسوس داره. خیقای رفیچارد-چون ر

 دلم گفتم: خدا كنه حق با تو باشه...تو

 نشستم و پاهامو مثل بچه ها تكون تكون دادم.پیشش

یكنی؟ می زندگینجا-چند ساله ا

 اومدم.یا جا به دنین گفت: من همی تفاوتی ببا

ی؟-اوهوم... چند ساله ا

 و هشت.یست-ب

!یم هم سنیی جورایه دور گردنش حلقه كردم: پس دستمو

 و سرشو تكون داد: خوشحالم.خندید

.یویوركه منظورم نیاد؟ خوشت مینجا كرد و اطرافشو نشون داد: از ای مكث طولنیه

یابونای برجا و خی گفتم: آره، دوستش دارم. با همه ی افتادم و با لبخند كش اومده ایار كامیاد
.یه باحالی... جایبش غریب عجی جور واجور و اتفاقایپهن و شلوغش... با آدما

ید خورشیدن دید شده. سرمو به امی برام تكراریز همه چیگه: خوش به حالت. من كه دید كشآه
 چند تا دونهیكنم، نگاه میابونو. تو خیشه میبم نصیشه مشت آهن پاره و شیه فقط یگیرم،بال م

 هوا رو هم كهی و آلودگینا بوق زدن ماشی! صدایمدرخت كاشتن كه بگن ما هم درخت دار
...یرم زنده م كه انتقام برادرمو بگید امیناصل نگو! من فقط به ا

 بایخوام زنده بمونم، فقط میست برام مهم نیگه. دینطور دستم به بازوش ضربه زدم: منم همبا
كشتن رابرت، روح خودم و خونواده م به آرامش برسه.

یه كه یكردم رو نگاه مینا. منم داشتم ماشیگفت نمیچی دوخته شده بود و هیابون به خچشماش
 قرمز!یتسوبیشی میهدفه... 

!یم برید زود باش بای-جس
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یه؟ خورد: موضوع چجا

 كارمون تمومه...یم س! اگه نرینه رو نشونش دادم: همون ماشینه ماشیواشكی دست با

 پشت فرمون نشستم و استارتیع حمله ور شد. منم سرین و به سمت در ماشید پریین عجله پابا
 ازی كاریدیدن، اگه ما رو می و حتیم مخالف بودین لی بود كه ما توین كار ایزدم. خوب

. راهنما زدمیم افتاده بودن و ما كامل رها و آزاد بودیر گیك ترافی. اونا تویومددستشون بر نم
 ویم از كنارشون گذشتی اونا بود... وقتین حواسم به ماشی اومدم. همه یرون جا پارك بازو 

 گفتم: انگار اشتباه گرفته بودم!ی به جسیفتاد، نیاتفاق

 بهی گلوله بهم فهموند كه من كامل درست گرفته بودم. جسیه یك شلی گذشت و صدایه ثانچند
 گاز بده، زود باش!یالبازوم چنگ انداخت: 

 مایان، به خودشون بیخواستن. تا اونا میچیدم پیگه دیابون خیه بال بردم و به سمت سرعتمو
ین. تو ایدادم میراژ وینا ماشین چشم دوخته بودم و بیابون. با دقت به خیمكامل دور شده بود

یه یه؟ كیگه دین: اید نالی. جسیداد.ام.و افتاد پشت سرمون و مرتب چراغ می بیه یری و ویره
 گمش كن!یجور

!یم كردم: باشه، بزن بریم رو تنظآیینه

 گاز دادم و موتور خوش ساخت تورنادو نعره زد.ناگهانی

یدا پی كردن، بدنه ش فرو رفتگیك كنه، اون دفه كه بهمون شلیك بهش شلی كسیذارم نمیگه-د
كرده.

 دفه رنگش باعثیه! یشیه سرین بود. چه ماشینه و حواسم به ماشیكردم نگاه میینه به آمرتب
ی بلندی افتاد. با صدایم به راننده ش دقت كردم، دو هزاری و وقتیاد خاطره تو ذهنم بیهشد 

!یه كه خودینقهقهه زدم: ا

!ینه؟: باز كه اید با تعجب برگشت و نگاش كرد. اخم كرد و غرجسی

 رنگ پشت سرم متوقف شدی.ام.و طوسی. بیدم پریین پاین توقف كردم و از ماشیابون خكنار
 شد.یاده ازش پیبیل و سیش با ریكل مرد درشت هیهو 

 بامزه شده!یلی ت خیافه قیار-كام

 منو نشناسه، بعدی دادم كسیافه قییر سرم تغیر گرفتم. اخم كرد: من خین و دستمو به ماشخندیدم
ی؟ نگاه منو شناختینتو با اول

 بودم. دو...یده دیس تو پاریش خوشگلتو چند روز پین. من ماشیك-

ی؟: دو چید ساكت موندم. كنجكاو شد و پرسی بدجنسبا
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 و چشماتی باشی دادیافه قییر اگه تغی... حتیشناسم مینم-من صورت و چشماتو هر جا كه بب
 باشن.یمشك

 چراغی هی: كارم داشتیدم زدم و پرسی زد و دهنش آروم باز شد. لبخند آرومخشكش
یدادی؟؟م

یكرد؟ میك داشت به سمت تو شلینه-ها؟؟ ...آهان! آره... اون ماش

یدی؟؟-تو از كجا فهم

 تو رو نشونه رفتهین اون مرده ماشیدم دیستم، زد و كراواتشو درست كرد: خنگ كه نپوزخند
بود!

یكردی؟ میب ما رو تعقی... تو داشتیعنی-

 كردم.یدات پی كه نه... شانسیبا-از اون تعق

.یه خالیش كناری كه صندلیدم نگاه كردم و دینش به ماشسریع

-پس نامزد جونت كجاست؟

 بلند نخنده.ی گاز گرفت كه با صدالبشو

 چون من باعث افتیدونستن نمیز خودشون جایش كنن، وجود منم پید-خانوم پرنسس رفتن خر
!!یشدم میشونبا كلس

یخوری؟ چرا حر ص میه: چید متوجه شد و خندیار كردم كه كامی وحشتناكی قروچه دندون

!!یدم تر به عمرم ندی از نامزد تو مزخرف تر و از خود راضی ولیا،-ناراحت نش

 منو درك كرد!یكی بالخره یشم وار باز كرد: چرا ناراحت؟! اتفاقا خوشحال میب صلدستاشو

 و پشتیرم تموم بشه، میتم مامورینه اعتراف كرد: به محض ایار و كامیم به خنده افتادجفتمون
ی و متعلقاتش به كلی زجرم داده كه از زندگی مدت به قدرین تو ایا! نادیكنمسرمو نگاهم نم

 شدم...یرس

ی؟ بریخوای میی-الن جا

.یا دنبالم بی-آره، اگه دوست دار

!یام بیشه از تو نداره. نمی هم دل خوشیلی دوستم همرامه، خین اشاره زدم: اینم چشم به ماشبا
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 كردم؟یكارش گفت: عجب! مگه من چیگم میو كید نگاه كرد. تا فهمیكا به جسیواشكی شد و خم

!ی مغرور و از خود متشكریلی تو خیكنه-فك م

یارم؟ الن برم از دلش در بید. لبد بایم افتادیر گی بابا عجب بدبختی-ا

.یس خنده روده بر شدم: نه لزم ناز

 برو.ی و نشد، هر جا خواستی اگه نخواستیا،-حال تو دنبالم ب

 شدم و از پنجره نگاش كردم: تو جلوتر برو.سوار

ی بفهمیخوای پس از كجا می؟ گفتیب به كمرش زد و چشماشو چرخوند: چشم بسته غدستشو
یرم؟؟من دارم كجا م

 بچه پررو!یزی زبون بریخواد: نمیدم اخم كردم و بهش توپالكی

یداد داد و بی از مقابلم گذشت. تا پشت سرش رفتم صداینش و چند لحظه بعد ماشید خندموذیانه
 اعتماد ندارم!یارو ین من اصل به ایری؟ كجا می بلند شد: صب كن... صب كن! داریكاجس

 بهش اعتماد كامل داشت.یشه كه میه تنها آدمیار نگاش كردم: اتفاقا كامكجكی

 اسمشه؟ی كه گفتین ...ایار؟ تكرار كرد: كامیرینی حالت شبا

-اوهوم.

!یدونم من تو رو مقصر میاد، بیش پی بال انداخت و گفت: اگه مشكلشونه

.یگیرم رو گردن میزا چی-باشه قبوله. من همه 

 كه داخلشیابونی. خیچیدم به سمت راست روشن شد و منم همراهش پیار كامی راهنماچراغ
.ی وار شروع كرد به رانندگیوونه دفه زد به سرش و دیه یار نسبتا خلوت بود و كامیمبود

!یاتم بازیوونه گفتم: عاشق دیسرمو كج كردم، دنده رو با قدرت جا زدم و به فارس

یش و به سرعت پیدادم میراژ وینا ماشی از ل به لیار و من مثل كامیكرد میغ جیغ ججسی
.یرفتمم

 كجاس؟ینجا-ا

: بار.ید دست كشیش مصنوعیش ربه
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 ندارم!ی حس خوبینجا: من نسبت به اید غرجسی

 غرغرو خانوم!ید نظر تو رو نپرسی گفت: كسی نگاش كرد و به فارسكامیار

 گفت؟ی الن چین: اید و بهم توپید منو دی جسی دهنمو گرفتم كه نخندم، ولی سفت جلومن

-گفت غر نزن.

!ی هستی بدجنسی: الهام تو دروغگوید خندكامیار

!یپرسه بس كه سوال میكنه م میوونه حرف نزن، الن دی فارسین ای چرخوندم: جلوچشمامو

.یشه نمیخیالم كه ازم آتو گرفته و حال حالها بیدم از لبخند شرارت بارش فهمولی

 گفت؟ی-چ

یز بس كن اعصابم خورد شد! چی كردم: جسیك نزدی به علمت خفه كردن به سمت جسدستمو
 نگفت.یخاص

-بهش بگو فقط خفه شه!

 صحبت نكن!ی گفتم فارسیار-كام

!یزنی حرف می فارسی-خودتم كه دار

 خل ص كن!ینا خدا سرسام گرفتم! منو از دست ای كردم: وایغ جیغ دستام گرفتم و جین بسرمو

 حرف بزن!یسی به انگلیگی؟ می چی تو داری-بت

ی حرفامو ترجمه كنم خودم دو دستی ازم بخوایگه بار دیه ی: جسیدم حر ص تو سرم كوببا
 به رابرت!!یكنم میمتتقد

 سفارشی متصدی و وقتیم رفتیشخوان. به سمت پید خندیركی زیر زیار ساكت شد و كامجسی
 سفارش داد.یموناد لی و جسیم به آب بسنده كردیارخواست، من و كام

ی؟ تو از خواهرت خبر نداریار، كامی-راست

ی؟ چی كرد: نه براتعجب

 جوابمو نداد.یگه دیدم پرسیزی چیه ازش ی وقتی فرستاده بود، ولیمیل-به من ا

 كنه.یتت اذیخواسته گفت: زده به سرش می فارسبه
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 گفت؟ی-چ

!!یكا-جس

 رفته بود.یادم عجله سرشو تكون داد: اوه با

 حرف نزن!ی: به تو هم صد دفه گفتم فارسیدم توپیار كامبه

 سه دفه.یشه-نه، با الن م

 ها؟؟یكنه، میادی سرت به تنت زینكه شده گفتم: مثل اید كلی دندونابا

!یدم ترسیدش خدا جون چقد از تهدی: واخندید

. من واقعاین حرف بزنیسی به انگلیكنم خواهش میشه گفت: بچه ها اگه می با سردرگمجسی
!یشم میجدارم گ

.یكنم دارم دعواش میست، نی مهمیز بهش جواب دادم: چی خونسردبا

!یكنیم با هم دعوا میم بگو داریگی؟-چرا به دختر مردم دروغ م

 حرف بزن!یسی انگلیكنم التماست میار: كامیدم صورتم كشی با حر ص رودستمو

یطون چرا انقدر شیدونم. نمید بزرگ سر كشی جرعه یه آب خنكش یوان و از لید خندی خوشبا
 لرنس؟ی كنارش نشست و گفت: آقایع مقدمه و سری مرده بیهتر شده بود؟ 

 دفهیه اسم صداش زد. ین دختره به ایه مسخره ی بودم. تو اون بالماسكه یده اسمو قبل شناین
ی؟ شد و گفت: خبرو آوردیحالت صورتش كامل جد

 بهی با كنجكاوی و جسیداد سرشو تكون میار گفت. كامیزایی چیه شد و كنار گوشش خم
ی... ولیگن میگه به هم دی بدم كه دارن چیح و منتظر بود من بهش توضیكردسمتشون نگاه م

 پچ پچ كردن و مردهی ایقه چند دقیه. یدونم نمیچی منم هیعنیمن فقط شونه بال انداختم كه 
 رفت.اشت گذیبدون خدافظ

یار؟ بود كامی كین-ا

 جاسوس.یه جواب داد: یش آرامش ذاتبا

... كامر...یار... كمی به زحمت تته پته كرد: آقاجسی

اكوی به زحمت جلوكامیار  صدا كن.ین لرنس هستم. منو كوین انفجار خنده شو گرفت: من 

111



Goldjar.blogfa.com

ی؟... تو هم دنبال رابرتین-خب كو

-اوهوم...

!ی دعا كرد: موفق باشیرت كمال حدر

 چرخوندم و اسم مستعارشو تو ذهنم هزاران بار تكرار كردم. ازیار دوباره به سمت كامسرمو
 خوشم اومده بود!یلی خیناسم كو

یرسم؟ شلم شوربا به نظر میلی از فرم درومده؟ خیبیله و سیش ریكنی؟ نگام می مدلین-چرا ا

...ی شده زمزمه كردم: نه، رو به راهمسخ

 پسر؟ی: چطورید كوبیار كامی ظاهر شد و محكم به شونه یب دست از غیه

 از جاشی بدون معطلیار و من دهنم باز موند. كامیم سه تامون به صاحب دست نگاه كردهر
: به به شرلوك هلمز!یدبلند شد و به سمتش پر

!یدن ساله همو ندیست رو بغل گرفته بودن كه انگار دویگه هم دطوری

یه؟ كین-ا

ات... اا... دوست كو .ینه-دوس

 دل؟یر نگام كرد: چه خبرا خانوم شسپهر

 و گلوله و توپ ویر تفنگ و تی! با هر چیگذره كج كردم و طعنه زدم: شكر خدا... ملبمو
!یگذره میزاس چینخمپاره و نارنجك و ا

 دارم.ی كار مهمیی برم. جاید بایگه كنار گوشم گفت: من دی خنده و جسیر ززدن

 بود؟ی خوش اخلقه كین كرد و رفت. سپهر اخم كرد: ای خدافظباهامون

 باشه؟ رابرت؟ی كیخواستی-دوستم. م

:ید بروز نداد. به سپهر توپیزی چی با سپهر ناراحت شد، ولیم لحن خودمونیدن از دكامیار
 نبود تحتین مگه قرارمون ایكنه؟ میكار چینجا ای بود مراقب بودنت؟ خانوم مالكین ایراست

 بمونه؟یران تو ایطیهر شرا

یا تعهد داده! بیشون گذاشت: ایار و تو دست كامید كشیرون بیبش الفور كاغذمو از جی فسپهر
خودت بخون.

112



Goldjar.blogfa.com

ی و با سرعت نور همه شو خوند. فقط چشماش به سمتم سر خوردن و بید نامه رو قاپكامیار
 بود.یبه غریش مشكی نظرم گرفتن. نگاهش به خاطر لنزایرحرف ز

ی؟ خانوم مالكین كارو كردین-چرا ا

یتی شده بود! دستپاچه شدم و به من من افتادم: آخه... من برام اهمیبه رفتارشم غرحتی
نداشت...

 نداشت؟یتی اهمی: چید پرسی خشكی صدابا

!یمیره مطمئنه كه میگفت وسط و گفت: مید لحظه سپهر پرهمون

 فكیار كامی به سپهر رفتم و دستامو مشت كردم. حال اگه تو حرف نزنینی آتشی غره چشم
ییر تغین ایدونستم و من خوب میشد داشت عوض میار كامی حالت چهره ی؟ زبون نداریكنهم

 انفجار بود!ی... مثل كوه آتشفشان آماده یداد میحالت چه معن

یگه؟-سپهر داره راست م

... ااممم...یزه-چ

!!یگه؟ سپهر داره راست میدم-پرس

 وگرنه توجه همه بهیرسید، شلوغ بود و صدا به صدا نمیت نهای خدا رو شكر اطرافمون بفقط
یادش فری و صداش دو رگه شده بود. صدایزد نفس نفس میت كه از عصبانیشد جلب میاركام
 جوابیمی فرستادم و با حالت تسلیرون بلند بود و باعث شد شوكه بشم. نفسمو آروم بیلیخ

دادم: آره.

! اگه دلتیمیری میكنی كه فك می داری چه اصراریدونم نمی؟ شد: باز تو شروع كردمنفجر
 كنم!!یت تعارف نكن، بگو تا خودم راهیا اون دنی بریخوادم

یار نكن كامیف خونتو كثیخودی... گذشته رفته. بیخیال محكم به بازوش ضربه زد: بابا بسپهر
جان!

 از من دراورده!ی چه پدرین ایدونی خون گرفته نگاش كرد: اد آخه تو كه نمی با چشماكامیار
یگیره طرف راه مین از ای بكشتش! شكر خدا كله شقم كه هست، هیاد بیكیهر لحظه منتظره 

 اونم بدون خبر!یره،به اون طرف و هر جا كه دلش بخواد م

یكی ید خونه تا شای گوشه ینم همه ش بشیتونم و اعتراض كردم: من كه نمیاوردم نطاقت
...یگیره و كارشو بسازه! خب منم دل دارم، تو خونه دلم میاره بیررابرتو گ

 گفت: ل اله ال ال!یت خواست دوباره بهم بپره كه مكث كرد و با عصبانكامیار
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 موندم.یره خین اخم كردم و به زمینه به سدست

 خونه.ین بریاین،-حال الهام خانوم شما هم كوتاه ب

!یشیا میمی زود صمیلی! خی-الهام خانوم نه، خانوم مالك

یز. سپهر جا خورد: من كه چیداد میر كنه، به سپهر گی خالی سر كیشو مونده بود دق دلكامیار
.یاری نگفتم كه زود جوش میبد

!یشتر نه كمتر، نه بی، خانوم مالكیگی كه گفتم، فقط بهش مین-هم

 خوب وی بچه ید بایرسه به من كه می، خودت باهاش راحتیه كرد: اا؟ چجوری قاطسپهرم
!یدونم باشم؟ من الهام خانومو مثل خواهر خودم میمودب

 گرفتم:ینشون گرفت و به سمت سپهر حمله ور شد كه دستمو بیارو چشم كامی جلوخون
 كه سرش دعواتون شده!یست پسرا! حال اسم من كه انقدر مهم نینتمومش كن

 من مهمه! مفهومه؟ی به خودش اشاره كرد: براكامیار

 دستور صادر كرد كه بگم: تو كهیزه تا زهرشو بریگشت دنبال فرصت میم اینه كه عقل كمنم
 تنگ و كوتاه نامزدت بنداز، اون وقت واسه منی نگاه به لباسایه برات مهمه، برو یزا چینا

 شو!یرتیغ

 بخواد به منیار رفتم. تا كامیرون راهمو باز كردم و بیت جمعین و از بیدم پاشنه چرخروی
.یروندم خودم می سرعت مجاز به سمت خونه یشترینبرسه، من داشتم با ب

 روی قرمزی و من موهایپیچید موهام مین. باد بیدم كشیقی شدم و نفس عمیره دور دست خبه
یویورك رو از نی قشنگی منظره ین. پل بروكلیشن و آشفته میرقصن چشمام می كه جلویدیدمم

یومده؟ منظره خوشش مین پل اومده بوده؟ از این ای روی زمانیه الهه هم یعنی... یدادنشونم م
 و هوا كم كم در حال خنكیكرد داشت غروب مید زدم. خورشیه تكیش فلزی و به بدنه یدمآه كش

 مسخره م، به تنها بودنم، به شركت ازیت به خودم فكر كردم. به وضعیار اختیشدن بود. ب
 متحول بشهیار كه كامیترسیدم مین بود. از ایا كه حال بازم نامزد نادیاریدست رفته م، به كام

 امكان داشت...یزی شده. هر چیا نادعاشق كه ینهو بب

یگردی؟ می دنبال چین پل بروكلی روی، دختر شرقی-ه

 آخر نجاتی خورده كه جونمو لحظه یر مرد تیه لبخند زدم: دنبال یدم صاحب صدا رو دوقتی
یچارد؟داده. حالت بهتره ر

 سر حالم.ی نشده بود. الن حسابیزیم داد: چیه و مثل من به پل تكید رسیشم زنان پقدم
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 كجاست؟یكی-ن

.یكردن نگاه كرد كه با سرعت عبور مینا ماشبه

 خسته بود، فرستادمش هتل.یلی-خ

-هتل؟؟

 نگام كرد: پس كجا؟كجكی

.یكنین می زندگینجا من فك كردم شما ایچی-ه

.یكنه می زندگینجا ای-نه، جس

 شد؟یدات طرفا پین شد از ای تا مرتبشون كنم: چیدم سركشم دست كشی موهابه

.یاد خوشم مینجا ای-از منظره ها

 زدم: منم باهات موافقم!چشمك

 منه!یه شبیلی بال انداخت: از همزادم چه خبر؟ همون كه خشونه

 خودمو زدم اون راه:ین همی نه، برایا اسمشو بهش گفته یار مطمئن بشم كه كاممیخواستم
یه؟؟منظورت ك

.ینه منو ببیمارستان كه اومده بود بین لرنس. همین-كو

 اومده.یرشون هم گیی سر نخایه یكنم-دنبال رابرته. فك م

 باهوشه؟ كارش چطوره؟ی كارآگاهاین-از ا

 هر چند كه رابرتیاره، بیر بار كه تونست رابرتو گیه ی. ولیدونم خاروندم: اا... نمینیمو بنوك
دوباره فرار كرد!

 و ذهنم خود به خود رنگیدرخشیدن نور آفتاب می خورد و با بهت نگام كرد. چشماش تویكه
 حرف زد حواسمیچارد ری وقتی فرو رفتم. ولیا روی داد و من توییر تغیچشماشو به طوس

 ممكنه؟؟ی شده؟ چطوریر بار دستگیهدوباره جمع شد: رابرت 

 بود منم بهیومده و منو نجات داد. اگه اون نید سر رسین منو بكشه كه كویخواست-رابرت م
...یشدم رابرت اضافه می مقتولیستل

ی؟ كنیداش برام پیتونی مینمش؟ دوباره ببیشه می! چطورینه زده گفت: كارش قابل تحسذوق
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. خبر ندارم فعل تو كدوم هتله.یگم بهش میدمش-اگه د

یاد یراندازی تیخوای به من گفت كه تو میكول نی، تكون داد و گفت: راستیت با جدسرشو
 هوممم؟یری،بگ

!یترسم! در ضمن، من از تفنگ میرم بمیخوام ندارم، چون نمی ایگه دی اكراه گفتم: چاره با

 آموزشت بدمی... طوری بشی فكرم كه تو چه دانش آموزین خنده روده بر شد: واقعا؟؟ تو ااز
 ندارم دختر!یر نظیراندازی باشه من تو تی. هر چیارن كم بیشت ها پیكه حرفه ا

ی؟ اومدیاده... پیدوارم-ام

-نه.

.یبینمت خوشحال شدم، بعدا میدنت-خوبه. از د

!ین مثل سربازا به سمت سرش گرفت: همچندستشو

 از پاركی پل رفتم تا با تورنادو برم پارك. بدجوری یگه زنان ازش دور شدم و به سمت دقدم
 خوشم اومده بود!ینتبرا

یری؟ می شكلین چرا ای منفجر بشی نكن... نه!! الهینجوری ایوونه-نه... نه زود باش! نه د

 صفحه نوشتهی دفه منفجر شد و رویه برخورد كرد. یوار زردم دور گرفت و محكم به دآئودی
 - اوریمشد: گ

over Game 

!یت زپرتین ماشین-برو گمشو! تو هم با ا

 وجودیمیلی رفتم. همه جور ایمیلم اومدم و بازم سراغ ایرون بیوترم كامپی مسخره ی بازاز
 چرایعنی ازش خبر نداشت! یارم كامی داشتم. حتیبی عجی. دلشوره یوا هیمیلداشت جز ا

 نگاش كنم جوابینكه داشته باشه؟ تلفن زنگ خورد و بدون ایتونست می چه علتیداد؟جواب نم
دادم: الو؟

! زود!یا بیگم آدرس كه بهت مین به ایع-الهام سر

ی؟؟ كردیدا پی رو چجورینجا ای كردم: سپهر تو شماره اخم

 كن...یادداشت! زود باش یست حرفا نین-الن وقت ا
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یام؟ كردم و گفتم: الن بیپ تایوتر كامپی توآدرسو

 شصت و سه.ی طبقه یا! زود باش. بیگه شد: آره دی عصبصداش

 تا خواستمی ولینگ، آماده شدم به سرعت رفتم پاركی بال انداختم و تلفنو قطع كردم. وقتچونه
 و بروبر نگاش كردم!یسادم ظاهر شد. مثل چغندر واینا از ماشیكی مرده از پشت یهسوار بشم 

. با تعجب نگامیاره سر من بیی بلیه یخواست میا بود و ینهمونده بودم مرده صاحب همون ماش
 رفتم. دست راستموینم وسرشو تكون داد. منم با شك سرمو تكون دادم و به سمت ماشكرد
 با شوكر بزنمش. تا درویع سرش بود، سری تویالی آماده نگه داشته بودم كه اگه خیفم كیكنزد

 كنار منیقا. مرده دقیدم كشیغ كنارمه. سرمو چرخوندم و ناخودآگاه جیكیباز كردم، حس كردم 
 بود...یع سریلی جنه؟ خنهبود!! نك

 آقا؟یاد از دستم بر می-كمك

ین؟ آچار دارینتون زد: شما تو ماشیبی عجلبخند

 گفتم: آره دارم.یاط احتبا

 و دكمهیدم كشیرون دست به كار شدم. شوكرو بیع و سریدم كش اومد كه من ترسیشتر بلبخند
 وارد شد و از شدتش به عقب پرت شد.ی. بهش شوك بزرگیدمشو فشار دادم و به بدن مرده كوب

 كشتمش؟؟ جلوش زانو زدم ویعنی ولو شد و من با اخم به سمتش خم شدم. ین زمیرو
 مطمئن بودم كهی ولیزد، نامحسوس میلی گذاشتم. نبضش خدنش پوست گریانگشتامو رو

 شده بود. بلند شدم و از شجاعتم خوشحال و ذوق مرگ شدم. سوار شدمیهوش. پس فقط بیزدم
 و دستامیزد میع قلبم سریجان فرار كردم. هنوزم از هینگ از پاركیو با سرعت وحشتناك

 كهیزی! چین؟ جنبه ای شما دو تا انقدر با. محكم دور فرمون قفلشون كردم: اد چریلرزیدنم
!ین كردم... همیهوشش نفرو بیهنشده، فقط 

 تورنادو، من بالخره تونستم ازیم لبخند زدم: بزن بری. با خوشیشد ته دلم داشت قند آب مولی
!!یام نفر بر بیهپس 

 ویرفتن اون اطراف میادی زی كه كنارم بود نگاه انداختم. آدمای بلندیلی شدم و به برج خپیاده
 بود و منی سازیل اتومبیم عظیلی شركت خیه... شونه بال انداختم و رفتم داخل. یومدنم

 داشت؟؟ به سمتیكار اصل با من چیكنه؟ میكار چینجا به دهن گرفتم. سپهر ایرتانگشت ح
 مردهیه یكیشون رفتم و تا درش باز شد، رفتم داخل. چند نفر كنارم بودن و آسانسورا از یكی

 آنچنان پچیگه. دو تا زن هم كنار گوش همدیخوند و دار داشت روزنامه میربود كه تو اون گ
 پسره بود كه ازیه هم ی زنبور... آخری! مثل صدایگرفتم كه داشتم سردرد میكردن میپچ

 مشغول كردم و دنبال فشنگم گشتم. همونیفم شده بود. خودمو با كیره خیرونآسانسور به ب
 وجودمو در بر گرفت.ی همه یار كامیاد لمسش كردم و یع آوردم سریرش گیجاها بود... وقت

 طبقه با مقصدم فاصله داشتم.یست زدم و دوباره سر بلند كردم. هنوز حدود بیلبخند نا محسوس
 شصت ویك؟ شصت و چند بود؟ شصت و یا رفته!! خدایادم طبقه ی افتاد شماره یادم دفه یه

 اومد.یرون شصتم بی و پسره طبقه یستاد.آسانسوره آروم ایومد نمیادم یچی... هیچهار؟... وا
 كردم و همراهش رفتم. من رفتم سمتت راه پله ها و خودمو به زحمتییمنم دو دو تا چهار تا
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 طور.ین نبود. شصت و دو هم همی كه خبریك و ت شصی عبور دادم. طبقه یت جمعیناز ب

.یاد از اون بال میبی عجی كه متوجه شدم صداهایرسیدم شصت و سه می داشتم به طبقه یول
 شوكر...یه زد. من بودم و یخ. خون تو رگام ی و كتك كاریری درگی مثل صدایی جورایه

. فوقشیا و دلو زدم به دردادم به طرز استفاده ش وارد نبودم! سرمو تكون یلیتازه اونم خ
 همون گوشه ها گذاشتم و به سرعت ازیفمو. كیست نی كه رنگیاهی! بالتر از سیگه دیمیرمم

یغ خود به خود جیدم رو دی واقعی و صحنه یدم اونجا رسی به راهرویپله ها بال رفتم. وقت
 افتادهی دو نفركامیار! سپهر و یاورد شاخ در میدنش بود كه آدم از دی زدم. بزن بزنیآروم

 از مردا به سمتیكی كنم... یكار چیخوام رفته بود میادم گروه چهار نفره. یهبودن به جون 
 بهی پرته، با نامردیار حواس كامید تا دی دومی داد، ولی جا خالیار برداشت و كامیز خیاركام

 به سقف!بچسبه و آمپرم یارم بود تا من جوش بی زد. اون صحنه كافی محكمیپاش ضربه 
 آروم به سمتش رفتم و قدمام به مرور شتاب گرفتن.ی فرستادم... با قدمایروننفسمو با حر ص ب

 گوشه افتاد. بایه ش چسبوندم. محكم پرت شد و ینه و شوكرو به سیدم عربده كشیتبا عصبان
ی. سومیدم به خدمتش رسی اولیب حمله كردم و اونم به همون ترتی خون گرفته به دومیچشما

 بودن، چشمشون به من افتاد و به سمتم حمله ور شدن. همونیر كه با سپهر درگیو چهارم
ی جلوم سبز شد و ضربه یار شوكر بزنم، كامیكی اول به كدوم یگرفتم میملحظه كه داشتم تصم

 هم كه چونی هجوم بردم و از پا دراوردمش. آخریكی زد. منم به اون یكیشون با پا به یمحكم
 كارم تموم شد به سپهر وی نداشت. وقتی كردنش اصل كاریهوش ولو شده بود، بزمین یرو
 گرفتهیوار از دیار نشسته بود و كامین زمی. سپهر رویزدن زل زدم كه نفس نفس میاركام
بود.

...یدی رسی بده دختر! خوب وقتیرت-خدا خ

یگه؟؟ به جون هم دین مثل پسر بچه ها افتاده بودیكشین اخم كردم: خجالت نمیار كامبه

یادش شازده ین خودشون افتاده بودن دنبال ما! تازه ایم، جواب داد: ما كه كارشون نداشتسپهر
 بود!ی. دستمون خالیارهرفته بود اسلحه با خودش ب

 رفتهیادت كه یگی می چیگه تو دیارم، رفت تفنگمو بیادم شد: آره من ی ش شاكیافه قكامیار
!ی جناب نابغه؟ تازه تو هم تفنگ نداشتی بدیافه قییرتغ

 بهینا تا ایم برین به جون هم؟ زود باشیفتین! حال نوبت خودتون شد بیگه رفتم: بسه دمقابلشون
...یومدنهوش ن

!یام جا نمیچ دهنشو كج كرد: من هسپهر

 به سرت زده؟یهوشی به سمتش گرفتم: هوس بشوكرو

 ممنون قبل سرو شده!یلی تند گفت: نه ختند

 مقابل اون بدبخت كه از ترسیدی پری! طوریا؟ واردیلی الهام تو هم خی: راستید خندكامیار
 شد...یهوشتو ب
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!ینیم به خودم گرفتم: ما ای ااابر قهرمانژست

 افتاد و غرغر كرد: آها! مگهیادش یزی چیه برداشتم. سپهر یفمو و من كیم رفتیین پله ها پااز
ی؟ خانوم مالكیمقرار نبود به الهام خانوم بگ

 مشت وی كافی ها به اندازه یوونه دین! ایخاره بازم تنت مینكه چشماشو چرخوند: مثل اكامیار
یزم؟مالت ندادن عز

 اون احمقا رو بهیرم مین، تون رو تموم نكنیجه نتی كردم: اگه بحث مسخره و بی بلندغرش
 به جونتون!یندازم و دوباره میارمهوش م

 نگفتن.یچی فرستادن و هیرون با هم نفساشونو با سر و صدا بهمزمان

 اصل توین؟ آوردیر منو گی شماره ی بده چه جوریح توضیكیتون یشه،-اگه بازم دعواتون نم
ین؟ به من زنگ زدیاون هبههبهه چه مدل

.یگرده داشتم. به اون مسافرته برمیش وقت پیلی خونه رو از خی گفت: شماره كامیار

 نجات دهندهیتونه كمك ساده هم میه یم اونا به ما شك كردن، گفتیدیم دی ادامه داد: وقتسپهر
باشه!

ینه و انبار اسلحه دارم، ای كمربند مشكیست زدم: چقدرم كه من بلدم بجنگم! نی گنده اپوزخند
!یخواستینكه از من كمك م

 آدم قحطیگم؟ كرد. سرمو تكون دادم: مگه دروغ میش از خنده منفجر شد و سپهر همراهكامیار
ین؟بود به من زنگ زد

 كس!یچ هیم، كسو نداشتیچ هـــی-شماره 

.یدمتون... بخشیه خوبیل-هممم... دل

یگه؟ دی خودت اومدین با ماشی: راستید ازم پرسی با نگرانیار آسانسور كامتوی

-پس با فرقون اومدم؟

!یاوردین؟ با خودتون نینم كه ماشین كه با شك نگاشون كردم: نگید كشی نفس راحتسپهر

 بهمون شك نكنه!ی كسینجا ایایم بی سپهر منگله! گفت با تاكسین ایر-همه ش تقص

 من كه توش موندم... حالیارین، بیر گی رابرتو چجوریخواین: شما دو تا میدم كوبیشونیم پبه
یكردین؟ می چی سازیلتو شركت اتومب
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.یشه محسوب مینجا گردن كلفت ای از سهامدارایكی-رابرت 

 خر پوله!یلی-واقعا؟؟ پس خ

 اون ورتر...یزی چیه سوت زد: اوووه... خر پولم سپهر

. با اخم و تخم راش انداختم:یم من شدین و سوار ماشیم رفتیرون بعد از آسانسور بیقه دو دقیكی
یم؟كجا بر

 به بعدینجا و با سپهر مشورت كرد: از اید من نشسته بود به سمت عقب چرخیش كه پكامیار
یرفتیم؟ كجا میدبا

 نه به من!یرسه،! خبرا به تو میدونم-من چه م

ین؟ انقدر با هم تفاهم داریرسین بهم می وقتیشه: شما دو تا همخندیدم

 سرد شده بود، وگرنهیاهش سی براندازم كرد. البته نگاش به خاطر لنزای با نگاه سردكامیار
.یكشید میش قلبمو به آتیشه همیار كامیرنگ چشما

!یز به همه چیزنه و گند میكنه گل میش باشه، سپهر مسخره بازی مهمیت-هر وقت مامور

 بود؟یاورده من بود با خودش تفنگ نی! عمه یم شو با هم بریاده عمو، پینم! صبر كن ببی آی-آ

 من بود!ی-نه عمه 

 ساكتیكنم میه به موهام چنگ انداختم: من امروز اصل اعصاب ندارم، پس توصیت عصبانبا
!ینبش

ی؟ چیم شروع شد: اگه ساكت نشدیطنتش شسپهر

!یابون داخل خیشین جفتتون پرتاب میچی، غنچه كردم: هلبمو

. سپهر به سمت جلو خم شدیدن خندی خنده م بلند شد، با خوشی صدایدن دی كردن و وقتمكث
 شده؟ی چی خبر داریچ هیارو گفت: اوه اوه اوه... كام

 شده؟ی-نه، چ

!ی همونجا جاش گذاشتی، بهمون حمله كنن... كتتو از تنت دراوردیخواستن می-وقت

یباش داخل جیزی رفت! اشكال نداره، چیادم... ی به خودش نگاه كرد: اا ك هیع سركامیار
نذاشته بودم.
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 از اونم كه قبل بود چار شونه تر شده. فك كنم اون همهیدم بهش نگاه كردم و دی چشمزیر

...یداد میجه اول صبح داشت نتیورزشا

ان-خب، خب، خب. آقا  بهتون بگم، شما دو تای باند و شرلوك هلمز... بدون رودرواسیمز جیو
!ین بود رو بردیس پلی هر چیآبرو

یه كه یخندیدیم میم. هنوز داشتیم برداشت و پشت چراغ قرمز متوقف شدینو خنده ماشصدای
دفه...

!!!یار-كام

 سمتی شد؟! از پنجره یداش از كجا پیا... نادید و خنده هامون خشكیم مجسمه خشك شدمثل
. لبخندیرفت میار به من و كامی وحشتناكی به سمتمون خم شده بود و چشم غره هایاركام

 زد.ید رو دیا مخصو ص خودش نادی با خونسردیار به لبام شكل داد و كامیمضحك

!یت ماموریگین می شما به كارناوال شادیدونستم... نمیته مامورین-پس ا

 خنده شو گرفت و صداش قطع شد.ی به سرعت جلوی ولید، خندسپهر

 الن از...ین ما همی؟ باز شروع كردیا-ناد

!یخورم حرفا گول نمین! من با ای بتراشیل دلیخواد بال رگفت: نمدستشو

یشد داشت دور می شد. وقتیاده پین غرولند كرد و از ماشیت با عصبانیار گفت و رفت. كاماینو
ی؟ صب كن... بازم كله شق شدیا: نادیزد رو صدا میا كه داشت نادیدمشد

 زد و نفسمو بند آورد.ی سختی حسادت بهم ضربه یرفت، كه داشت دنبال نامزدش میدنش داز
!! دندونامو بهم فشار دادم و دستمو محكم دور فرمون حلقه كردم.یكردمداشتم از حسادت دق م

.یكرد چشمم به سپهر افتاد كه داشت به من نگاه میینهاز آ

 الهام؟؟ی شدی-چرا عصبان

 نشون داد:ی به خوبیتمو موتور، مقدار عصبانی پدال فشار دادم كه ناله ی مقدمه پامو روبی
من حالم خوبه.

...یگی زد: باشه... تو راست مپوزخند

 مثلیا. نادیرفت داشت دنبال نامزدش میار كه كامیچیدم پیابونی سبز شد و من به سمت خچراغ
یز ریه داشت یارم. كامیرفت می كوتاه و تندی تخس سرشو بال گرفته بود و با قدمایبچه ها
 شروعیابون از كنار خی. با سرعت كمیكرد دنبالش می بلندی و پشت سرش با قدمایزدغر م

 خواست سوار بشه، معطل نشه.یار تا اگه كامیكردم و همراهشون حركت منندگیكردم به را
 حرفاشونو نشنوم.ی رو بال فرستادم كه صدایشهش
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!یشه میرمون داره دیم، زودتر بریاد بیار كامین-الهام بوق بزن ا

. منم كهیفتاد نی بازم اتفاقیگه، دیكی حواسش پرت مقابلش بود. یار كامی زدم، ولی كوتاهبوق
 بوق گوشی به فرمون و نگه داشتم. صدایدمناجور به سرم زده بود، كف دستمو محكم كوب

یز چشمش به من افتاد و به سمتم خیا به ما زل زدن. نادیت بلند شد و كل جمعینمخراش ماش
 بدهیلت چقد كره تحویتونه من ماست میه جلو تا بهت بفهمونم یا خودشه... بهبرداشت. آر

جوجه!

...ین نكنیداد رفت! انقدر داد و بیثتمون-بسه، آبرو ح

 ویجوید لبشو می داشت با كلفگیا كردم. نادیك ابروهام انداختم و چشمامو باری رویظی غلاخم
 شده بودن.ی رنگیظشدندوناش به خاطر رژ لب غل

 سرشون داد بكشه. النمیا كنه ی محلی به آشناهام بی-حواست باشه، من اصل خوش ندارم كس
 سر جفتمون آوردم!یی بلیه زدم یدی بار دیهبدجور قاط زدم و 

!!یده حرفا از شما بعین! ای؟ چشماش گرد شد: خانوم مالككامیار

 نگو!یچی: تو هیدم توپبهش

 بگو!یزی چیه پررو ی دختره ین به ایار كرد: كامیغ جیغ دوباره دور برداشت و جنادیا

 تو هم ساكت!یا دستشو محكم گرفت: نادكامیار

!ین از اینم عقب از خنده روده بر شده بود. ای صندلی كه رویدم جلو دی یشه از شسپهرو
 و اصلنمیرم بسم ال، وگرنه من میشین خوشه به خدا... به سمت فرمون رفتم: اگه سوار میلیخ

!ین شماها جا بمونیستبرام مهم ن

.یم كردیر دی كافی به اندازه یم، گفت: باشه بریار كامی كرد، ولیه غرش بهم هدیه نادیا

ی بیلی! خیار؟ نگاه كرد: كامیار به كامیزون آوی جا خورد و با لب و لوچه یا دفه نادیه
!یم با هم قدم بزنیخواستم... من میاحساس

 نهیت، شونه بال انداخت: من اومدم ماموریار گشاد شده به جفتشون نگاه كردم. كامی چشمابا
. خودت برو قدم بزن.یخوش گذرون

یار گم شد. كامیت جمعین رو رفت و بیاده به سمت پی محكمی دستاشو مشت كرد و با قدمانادیا
 رو آروم كنه؟یا نادیخواد می حال كی؟ بذاریگر دندون رو جیتونی نمیقه: تو دو دقیدبهم پر

یخواستم من كه میف نگاش كردم: حیی خنثای یافه كه گفت به شدت بهم برخورد. با قیزی چاز
 در خدمت شماس!ی اختصاصی راننده یم،. سوار شو بری تر به كارات برسیعسر

122



Goldjar.blogfa.com

 نبود الهام...ین شد و گفت: من منظورم اناراحت

 هم حرف نزن.یگه دی كلمه یه باز كردم: فقط سوار شو و درو

!ین جنگ نباشی خسته یز، سپهر با خنده گفت: سربازان عزیم، سوار شدوقتی

!یداریم شكسته هم خری غرق شد؟ كشتیاتون كشتیه؟: چید پرسیدیم، كدوم نخندیچ هید دوقتی

 ازت داشته باشم؟ی خواهشیه یشه و با آرامش گفت: سپهر، مید به سمتش چرخكامیار

-آره چرا كه نه؟

!!یكنم دهنتو بكش و خفه شو. ازت خواهش میپ-فقط ز

ی بهش بفهمونم وقتیخواستم خودمو گرفتم. می جلوی خنده م گرفت، ولیش لحن آروم و جداز
 من حقیدم. البته... شایكنن از آدم تشكر نمی مدلین نجاتش دادم، ایریششاز دست نامزد س

ی به من تعلق نداشت! من تو كارشون فضولیار نداشتم. در هر صورت كه كامیو كارینچن
 بهمی خشكی با صدایار تو خودم فرو رفتم. كامیشتر گرفت و بیلی حالم خر فكینكردم... از ا

 كردم.یگفت كه مقصدشون كجاس. فقط سر تكون دادم و به سمت اونجا رانندگ

 به پستتون نخورده؟ی دردسریچ تا به حال هینجا، این از اون وقت كه اومدی،-خانوم مالك

ی چند باری، هرمزی چشمام صف بستن: بله آقای جلویعی طبیر و غیعی طبیای بلی همه
جونم به خطر افتاده.

 شد؟ی خورد: واقعا؟؟ اونوقت چجا

 كردن.یك... اا... تو شب بهم شلیه بارم تو یه دنبالم كردن، ین-دو سه بار با ماش

ین؟-عجب... عجب... خودتون تنها بود

-نه، دوستامم همراهم بودن.

 انجامی بزرگی دوستم داره كه فداكاریه زد: آره... یش نی به حرف اومد و با زبون تلخكامیار
 خورده!یرداده و به جاش ت

ات من نیع شدم. سرشوكه ات جسیست، جواب دادم: دوست؟؟ نه بابا اون كه دوس .یكاس دوس

 پاسكال با ابهت و با جذبه!یچارد ری كج كرد: آره... آقالبشو

یه؟ خردمند حال شما خوبه؟؟ منظورتون چی به سمتش انداختم: آقای نگاهیم نیه دهن باز با
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 رو بگه؟یچارده رین ای یه به من قضیشه میكی گفت: سپهر

 ن!ی نگهبان خانوم مالكی پاسكال فرشته ی آقایست، نیچی بازم طعنه زد: هكامیار

یه؟ حرفا چین...؟! ایار زمزمه كردم: كامیادی زی و با غصه یاوردم نطاقت

 واضحیار نداد دوباره گفتم: كامی جوابیدم دی موند. وقتیره بال انداخت و به مقابلش خابرو
حرف بزن!

.یفهمی... خودت منظورمو بهتر میست-لزم ن

 بود!یه و كنایش پر از نلحنش

!یریا اعصابم می روی باز داریار-كام

.یدونم-م

: پس به سرت زده!یدم فرمون كوببه

: آره به سرم زده!!ید كرد و به داشبرد كوبی تلفاونم

 ها...یه امروز روز دعوا و كتك كارینكه گفت: شما دو تا چتون شده؟ مثل ایاط با احتسپهر

: تو دخالت نكن!!یم با هم سرش داد زدهمزمان

 خانومین بد اخلقه و ایار كامین اعصاب... خدا به دادم برسه كه با ای-باشه... باشه چه ب
 برم دنبال رابرت...یخوامجنگجوئه م

 مقصد.ینم محكم ترمز زدم: ایگه برج دیه ی و من جلویم ساكت بودیمون سه تائیر آخر مستا
خدافظ.

یب غیدم دی كرد و با هم رفتن داخل برجه. وقتی سپهر مفصل خدافظی غرغر كرد، ولكامیار
ی هنوزم رویعنی یكرد؟ مینجوری هدف راه افتادم. چرا ایشدن، عاقبت شونه بال انداختم و ب

 چهین ای با خودش براش عذاب آور بود... ولیچارد شباهت ریدمن تعصب داشت؟؟ آها... شا
 كرده بودم كهیكار چیش بودم. آخه مگه من با نامزد جون جونیر دستش دلگاز داره؟! یربط

ین كه كار داشت؟ بشكنه ایی كردم به موقع رسوندم جای بد كاریكرد؟ باهام رفتار مینطوریا
دست كه نمك نداره...

... خوبه... شونه هاتو بده عقب.یر-دستتو بالتر بگ

 به حرفم گوش كن!یزابت: الید بهم توپیت با جدیچارد چرخوندم و غرولند كردم. رچشامو
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 و به دستورش عمل كردم.یدم كشیقی عمنفس

 به هدف.ی. اسلحه رو محكم تو مشتت نگه دار تا بزنیر-حال چونه تو بال ببر و نشونه بگ

 و اصلیكرد می مرتب داشت سخنرانیچارد خورد شد. ریشتر چشم دوختم و اعصابم بیبل سبه
 همی. جسیكرد میراندازی خودش تی و برایخندید میواشكی یكول نداشت. نی شوخیحوصله 

نبود...

یدی؟؟ گوش می با توئم! داریزابت-ال

 گفتم: آره.ی كمی صدابا

 كن.یك-حال نشونه برو و شل

 وید غریبی مهی تفنگه با صدایدم، ماشه رو كشی دقت كردم. وقتیشتر چشممو بستم و بیه
 كارمو نگاه كرد.ی یجه و نتید به سمت خودش كشیبلو جلو رفت، سیچارد پرتاب شد. ریرشت

...یرسید به نظر نمی راضیلی گفت خیشهااممم... م

 چه وضعشه؟؟ین-مگه نگفتم تفنگتو محكم تو دستت نگه دار؟ ا

 كرده بود و سرشو تكونی اخم ترسناكیچارد شروع كردم به تلو تلو خوردن. ری كلفگبا
!ی نداریادگیری یال. تو اصل خیشه نمینجوری: ایدادم

! من...یست نینطور شدم: اشاكی

یاد یچی باشه، هی فكریر كه ذهنت درگی. و تا وقتیست نینجا تكون داد: تو حواست ادستشو
.یشه مرتبا افتضاح تر میراندازیت و تیگیرینم

 دادم: حق با توئه! حال من برم به كارام برسم...یلش تحوی با خوشحالتفنگو

. اومدم از اون سمتش برم، بازم جلوم ظاهر شد.یستاد كج كرد و جلوم البشو

 برم.یخوام بكش كنار من میشه اگه میچارد-ر

.یرش! بگی داشته باشیشرفتو پین امروز اولین همید تكون داد: حرفشم نزن. تو باسرشو

 مقابلم گرفت كه بروبر نگاش كردم: نه.تفنگو

!یرش گفتم بگیزابت لب غرش كرد: الزیر

 كردم: نه!اخم
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 نكن به زور متوسل بشم!ی مخصوصش براندازم كرد: كارینك پشت عاز

 بشم و بهی دادم دختر خوبیح! ترجیه چیدونست كه محرم نامحرم نمین كه گفت خشكم زد. ااینو
حرفش گوش كردم.

 كه بهت گفتم رو دوباره انجام بده.ی-حال درست شد. هر چ

یه یكنم، می دارم چه غلطینم نگاه نكردم ببی مقدمه نشونه رفتم، حتی و بیدم از دستش قاپتفنگو
 شده بود وی مثل بمب ساعتیچارد كه زده بودم شدم! ری و منتظر گندیدمراست ماشه رو كش

... پنج... چهار... سه...یگفتم من داشتم شمارش معكوسو تو دلم مینه، ببیبلو سیخواست میوقت
... بوووم!یكدو... 

 فوق العاده س!!ین-واو!! ا

یق دقیق به دهن گرفتم و جلو رفتم. دقیرت به حالت مثبت. انگشت حی... منفجر شد، ولدرسته
 زده بودم وسط خال! انقدر تعجب كردم كه گفتم: جل الخالق!یقدق

 كارمی یجه از نتی گفتم، چون به قدری نكرد كه چیچم سوال پی بر خلف جسریچارد
ید دیبلو هم كنجكاو شد و به سمتمون اومد. تا سیكول. نیزد دست میار اختیخوشحال بود كه ب

ین من هنوزم كه هنوزه نتونستم به ای؟؟ كارو كردین ای تو چطوری من! بتیشوكه شد: خدا
!!یرمدقت نشون بگ

 شد؟!ی چیدونم كج كردم و شونه هامو بال انداختم: خودمم نملبمو

! حال دوباره تلش كن.ی حسابیشرفت پیه یگن مین-به ا

 افتاده بود. چرا منیرم سمج گی چشم قهوه ایار كامیه نگاه كردم. انگار یچارد چپ به رچپ
 م كنه؟ واقعا چرا؟؟ی سرم باشه و امر و نهی بالیكی ید حتما بایرم،هر جا م

 باز شدن نداشت.یال اشتهام خیكردم، می شدم. هر كاریر سیشتر مقابلم نگاه كردم و بی غذابه
 ویدم كشی به حالم نكرد. قاشقو برداشتم، آهی فرقی به سرم زد و اومدم رستوران، ولیحت

 برامیچی هیكرد، سرگرمم نمیچی كردن. واقعا خسته شده بودم. هیشروع كردم به باز
یار هنوزم عاشق كامید بایدونستم نمیگه دی. حتیبردم لذت نمی از زندگیگه نبود، دیندخوشا
 وی رسمیپای مردونه ش... عاشق تی نه؟ عاشق اون ستاره ها... عاشق رفتارایاباشم 

 اشكامو با انگشتام مسدود كردم. لعنت بهیزش محل ریمرتبش... چشامو با درد بستم و جلو
یدونستم. اصل نمیبخشید پناهم آرامش می به جسم و روح بم فكرشیمن... لعنت به دل من... حت

 براش كم بود. قلبمیتم نهای بی حتیت؟ نهای كهكشان؟ كل جهان؟ بیه یا؟ دنیهچقد دوستش دارم. 
 مالیار كامیدونست مینكه. با ایدنش به عشق دیتپید، شده بود. فقط به عشق اون میارمال كام
یفتی؟ ش... آخه چرا از حركت نمیهوده. به كار بیداد مامه بازم به كارش ادی ولیست،خودش ن

 كه انقدری دختر غرغرو و مزخرفه؟ به مردیه كه صاحبشون یی به چشمای؟ خوشیبه چ
 سرمو بال گرفتم و به اطرافم نگاهی؟ نه؟ به چیا هست ی عاشق كسیستمغروره معلوم ن
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 گردنم به همون حالت خشكگیرم، سرمو به سمت بشقابم بیخواستم كه می آخریكردم. لحظه 

 گفتم. آخه چرا من هر جایراه. به شانس مسخره م فحش و بد و بیا با نادی... ولی! ولیارشد. كام
یا. انقدر سرش با نادیخندید داشت میار از من فاصله داشتن و كامیلی هم هستن؟؟؟ خینا ایرمم

 ویدم نفرت داشت؟ غریا از نادینجوری ایگفت؟ كه میزایی بود چین... ایدیدگرم بود كه منو نم
بهش چشم غره رفتم.

... ازت متنفرم!ین-همه تون مثل هم

ی شد. كامل بیخكوب لحظه كه اون حرفو با خودم زدم، چشمش به من افتاد و سر جاش مهمون
 و آروموی دوست داشتنی خورده بود و من همون چشمای محكمیحركت! نگامون بهم گره 

. با كت و شلواریزد پلكم نمی خودشون كردن. حتی یفته كه اونشب از پشت نقاب منو شیدیدمم
 و معركهیپ باند به شدت خوشتیمز جیه ی ولیرسید، باند به نظر میمز جیه ل شكیقا دقیونو پاپ
 دستمو دراز كنم و نگاه آروم و زللشویتونستم بود. كاش میده وقت به خودش ندیچ هینماكه س

یا دنی فقط تو رو تویار عاشقته... كامیار كامی بفهمی چه احساس داره وقتینمنوازش كنم تا بب
یكرد داشت بهش اعتراض میا نگاه كرد. فك كنم نادیا دفه تكون خورد و به نادیهدوست داره... 

 دوبارهی چشمیر. با اكراه سر تكون داد و به غذاش نگاه كرد. زیستكه چرا حواسش به اون ن
ی، چیدونم گفت. نمیزی چیاحواسش به من جلب شد و ظرف غذاشو به جلو هل داد و به ناد

 بهشونیشتر به سمتش تكون داد. بید منفجر شد و دستشو با تهدبمب مثل یا بود نادی هر چیول
 زد: برو گم شو!یغ جی به فارسیا گفت. نادیزی سرشو تكون داد و بازم چیاردقت كردم. كام

... فقط... گم شو!یاركام

 تر شدن. دستمیك نزدیا به نادی زدم. پاهام به طور اتومات راه افتادن و به شكل خطرناكقاط
 اتفاق افتاد،یه برخورد كرد. همه ش تو چند ثانیاخود به خود بال رفت و محكم به صورت ناد

 بهت زده سرشو بال گرفت ویا... نادید آخر، چند قرن طول كشیم من كه زده بودم سی برایول
یش و با نگاهش سلخیكشید نفس میده بریده مواجه شد كه بریبا دختر مو قرمز و چشم سبز

ی لب با صدایر. زیومد كس در نمیچ هی رستوران ساكت شده بودن و صدای. همه یكردم
... بعد بایشی الن... پا مین دادن: خودت... همیح براش شروع كردم به توضیرعب آور

!!یرون بیبرمت مینجا. وگرنه به روش خودم از ایكنی مم گینجازبون خوش گورتو از ا

 قدرتیه شدن. تا خواست اعتراض كنه، مچ دستشو گرفتم، با ی زده ش طوفانیخ ی آبچشمای
.یرون بردمش بی محكمی كه مطمئنم مال خودم نبود پشت سرم راش انداختم و با قدمایبعج
 چشمام دور شو،ی: حال از جلویدم كشیغ توانم سرش جین در دستشو رها كردم و با آخریجلو
 الن!ینهم

 كهی تند كسی نفسای مقاومت كردن، دستاشو مشت كرد و پا كوبان از من دور شد. صدابدون
ی نگاش كنم گفتم: دختره ینكه بود. بدون ایا سمفونین گوشم مثل بهتریش بود پیدهتازه كنارم رس

 نذاشت...ی باقی برام اعصابیگه دیكبیریا

!ی خشن... رفتار كردیلی... خیلی-الهام... تو خ

 سوال، تویه از رفتارش؟ از اخلقش؟ ...اصل یاد؟ دختره خوشت مین ای: تو از چیدم توپبهش
ی؟؟ داریوبصبر ا
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! چقدر نگاه گرفتهیزد نظر گرفت. قلبم داشت براش پر پر میر نگفت و با اخم چشمامو زچیزی
 قابل تحمل بودیر... برام غیش نگاه جدی یوونهو اخمو شو دوست داشتم. عاشق ابهتش بودم، د

 و افاده بهش بگه بره گم شه.یس دختر پر فیهكه 

 نامزدمه.یا باشه نادی هر چی ولی، شدی عصبانیلی كه... تو خیدونم-الهام م

 منم اخم كردم: هریداد؟؟ می شكلین همه تو ذهنم قربون صدقه ش رفتم، جوابمو این رفتم. اوا
!!یاد كنه، اصل خوشم نمین به تو توهی كسیاد باشه، من اصل خوشم نمیخواد میك

ی؟ چی چار تا شد: براچشاش

 ویدم دست كشینم به شلوار جی شده بودم! با دستپاچگی احساساتی بدجورینكه اوه... مثل ااوه
 داشت.یبآرزو كردم كاش ج

!یگه دیاد-چون... چون خوشم نم

 كه نشد جواب؟!ین شو بال انداخت: ایده كشابروهای

 بلد نبودم كه بهت بدم.ین بهتر از ای-من جواب

...یكشت نگاهش داشت منو مینی موندم و بحثو ادامه ندادم. سنگیره كتش خی یقه به

ی؟-تنها اومد

 قل دادم: اوهوم...یم رو با نوك كفش كتونیزه سنگ ریه

 همراهته.یچارد ریكردم-من فكر م

یچارد ری؟؟ قفل كردیچارد ری با شتاب بال گرفتم و با اعصاب نابود گفتم: تو چرا روسرمو
!یرم سر قرار شام نمی وقت با نامزد كسیچنامزد داره، همون دختر مو بلونده! من ه

 اشاره كردم:یشخدمت شد. به پید به خودش گرفت و خط اخمش ناپدی حالت معمولیه صورتش
.یمهنوز حساب نكرد

 وید كشیرون پول بیاد زیلی خی دسته یه پولش یف ازم چشم برداره از كینكه گفتم بدون اینو اتا
 خانومم با منه.ینبه سمتش گرفت. بهش گفت: حساب ا

 كرد: آه و ناله ممنوع!یدم شدم تهدی شاكتا

یای؟ دنبال كله شق خانوم. میم بریا خنده افتادم كه گفت: ببه
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یام؟ كه دنبالشم بیاد ازش خوشم میلی چرخوندم: خچشمامو

یای؟؟ اصرار گفت: به خاطر من. مبا

.یام كرد: آره میپنوتیزمم ش هجمله

یم. نسیرسیدن معلق به نظر میكی تاری برجا نگاه كردم كه توی راه افتادم و به چراغاكنارش
.یكشیدم هام میه داخل ریومد میم تلخ عطرشو كه همراه نسی بویاق و من با اشتیوزید میمیمل

 اسپرته. ازیپت: خوش به حالت كه تید مرتب كرد. غریونشو مقدمه دستشو بال برد و پاپیب
!یخوره حالم بهم میفاتتشر

...یزدم بچه سال میادی رستوران زی لباسا توین خنده: اتفاقا من با ایر زدم زپقی

ی از همه یدمت، دی. وقتیست نینطوری. بعدشم، اصل ای كه راحتینه كرد: مهم ابراندازم
.یدادی كه اونجا بودن پخته تر نشون مییدخترا

ی كرده، من كیش سرخ شدم و نفسم به شماره افتاد: نه بابا اون همه دختر آرایفش تعراز
...یشدمتوشون معلوم م

یت صورت ارجحی رویدن كشی به نقاشیلو اصیبایی آراسته شد: من زی به لبخند جالبنیمرخش
.یدمم

ی... ولیف كم تعریه مگه نه؟ اون كه منو دوست نداشت... فقط یكرد، میف فقط داشت تعراون
 سرمو به سمتش چرخوندم،ی. وقتید دوباره بخشی جونم انرژی ساده به قلب بیف تعرینهم

 نقصی تر شدم... صورتش بیوونه دیشه. مثل همیزد میدسرشو بال گرفته بود و ستاره ها رو د
ی كمرنگ ولی قوس دار، خطای خمار، ابروی. چشمایزد و وقار موج مهتبود و توش اب
 برومده ش با چالی و چونه یدادن كه مغرور نشونش میك باری چشماش، لبایجذاب گوشه 
ی. دسته یریخت بهمشون میطنت و با شیكرد می بازیش قهوه ای با موهایمكمرنگش. نس

 داشتم.یبی احساس عجیدنشون دز شده بود و ایداشون بازم پیشونیش پی رویموها

یار؟-كام

 به سمتم چرخوند: جانم؟سرشو

ید: ببخشید خندیكنم، نگاش می چه مدلید دی كه گفت كامل هنگ كردم! جانم؟؟؟ وقتیزی چاز
ی؟ بگیخواستی میزیحواسم نبود. چ

-اا... من...

است دارم! خوبه به خودم اومدم... چشماشویخواستم دفه زبونمو گاز گرفتم! میه  بگم من دو
.ی گفتی چیدم اصل نفهمی؟ حرفتو كامل كنیشه كرد: میكبار
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 رفت.یادم نبود، یزی گفتم: چی شرمندگبا

ی شكرش باقی... باز جایشد كه آدم از خجالت آب میكرد میی كارایه بود! ی قلب منم رواناین
. دستاشیزد قدم میخیالی و با بیكرد بازم به مقابل نگاه میاركه حواسم به موقع جمع شد. كام

 بهمیه ی بود. ولیخته بهم ریپش كارش تین بودن و با ایباش داخل جیشگیشمثل عادت هم
 بردم و سرمویسه كله گیر زیاط كننده! شونه بال انداختم و انگشتمو با احتیوونه دیختگیر

. چشماش گردیدم و دست از كارم كشیستادم ایع مكث كرد، منم سریار دفه كامیهخاروندم. 
 لحظه گفتم سرم خورد به كفیه زد. یرجه رو شیادهشدن، بدون هشدار بغلم كرد و به سمت پ

.یفتاد من نی برای اتفاقیچ بود كه هیده پری طوریار كامی شدم، ولزی رو و ضربه مغیادهپ
 دور و برم چهیدیدم. من كه نمین ماشیه ی غرش عصبانی بلند شد و بعدش صدایك شلیصدا

 رو به سمتیزه اون چی. وقتید كشیرون بیزی از كتش چیارخبره، فقط احساس كردم كام
 ضامنشو بایا جنگیلم فین...؟؟! مثل انارنجك بست. یخ كرد، خون تو رگام یكدندونش نزد

ی پرتاب كرد كه صدای شد و نارنجكو به سمتیز خیم انداخت. نیگه سمت دیه و به یددندون كش
!ین كرد: بچسب رو زمی. دوباره به سمتم اومد و منو تو آغوشش مخفیومد میكشل

یار لرزوند و كامینو زمی انفجار وحشتناكی بعد، صدایه و چهار پنج ثانین به زمیدم چسبمحكم
یه از هوا رو حس كردم كه موهامو تكون داد و بعدش ی موج قویهمنو محكم تر گرفت. 

یم و من تازه دو هزاریكرد هنوز حركت نمیار پوست صورتمو سوزوند. كامید شدیلی خیگرما
 كنم،ی گرفتم. تا خواستم كاریجه منو... از فكرشم سر گیار بودم؟؟ نه! كامكجاافتاد... من... 

 به اطرافم نگاهی. منم بلند شدم و با سردرگمید دوی به سرعت بلند شد و به سمت خاصیاركام
یش تو آتین كرده بود! دو سه تا ماشییر نگاهم صد و هشتاد درجه تغینكردم كه بعد از آخر

 هنوز سالم بود. البته هنوز... چون اونم... بوووم! دوباره به صورتماشینا از یكی و یسوختنم
 بودم... نكنه رفته وسط انفجار؟ از شدتیار. نگران كامیدم دراز كشین زمیخود جوش رو

 و هرینداخت اعصابم خط می مردم رویغ جی گشتم. صدایارترسم بلند شدم و سر پا دنبال كام
 و بایدم كشیقی. نفس عمیشد میرم دستگیزی كمتر چیگشتم، مش درشتیكل با چشم دنبال هیچ

یی؟ تو كجایار كامیــار؟؟ زدم: كــامــیغ جی لرزانیصدا

 نرسه. دستامو مشت كردم و زدم بهیی من به جای سر و صدا اونجا وجود داشت كه صداانقدر
... چشمام فقطیچی هیگه كلفه كننده بود و چون شب تابستونم بود، دینا ماشیدل طوفان. گرما

 انگشتامیدم دی دهنم گرفتم و وقتی. دستمو جلویدیدن رو نمیچی و جز اون هیخواستن میاروكام
یزی... من خونریدم! دستمو با وحشت عقب كشیكردم؟ نمیه تعجب كردم. من كه گردن شیسخ

ی و گوشه یدم كشیرون دستمال بیفم. از كیومد لبم پاره شده بود و داشت خون میداشتم! گوشه 
یی؟ كجایار!! كامیارلبم نگه داشتم. دوباره صدا زدم: كام

.ینجام از پشت سرم صدام زد: الهام من ای بمی دفه صدایه

 و هق هقید م گرفت. بغضم تركیه گریدنش سالم دی و از خوشحالیدم عجله به سمتش چرخبا
 نشده؟یزیتكنان گفتم: تو... تو چ

!یم دور بشینجا ممكن از ای تا جاید گرفت: نه، زود باش بادستمو
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 دستمو محكمیجان كردم. دستش كامل داغ بود و با هید و منم ازش تقلیدن كرد به دوشروع
 مچش احساسی ساعت رویدن دفه از دیه زده شده بود. یجان هیادی. فك كنم زیدادفشار م

 كردم. خودش بود... یدا پیبیعج

 دستم له شد!یار-كام

...ید به سمتم انداخت: آخ ببخشیعی نگاه سرنیم

 و منیومدن! اشكام مرتب میدم مو شنیچاره دست بیدن نفس كشی شل كرد و من صدادستشو
 هر دوتامونیار من و كامیدیدم كه مین. نه ناراحت بودم، نه كلفه. از ایكردم میدی شدی یهگر

 از شعلهیار كامی از ته قلبم خوشحال بودم! اشكامو با دست آزادم پاك كردم و پا به پایمسالم
 دور و دورتر شدم...اشینا میها

 شده...ی چینم-دستمالو بردار بب

یاد زیزیش... فقط خونریست نیچی سمت صورتم خم شد و با دقت به زخمم نگاه كرد: هبه
.یكهبوده. زخمش كوچ

ی؟-خودت سالم

 پاره شده.ین زمی رویدم پری م وقتیچاره: آره فك كنم، فقط كت بید صورتش دست كشبه

.ی گفتم: ازت ممنونم كه نجاتم دادیمت مبهوت كننده ش چشم دوختم و با ملی چشمابه

 بود...یفه نكردم... وظی وضوح جا خورد: اا... من كه كاربه

 چندیدونم نمی كه حتی و نجاتم دادی. تا الن انقدر مراقبم بودیونم-باور كن من جونمو به تو مد
دفه شده!

...یست هم نینجوریا: نه بابا اخندید

 نامزدین اعتقاد دارم. حال برو ببینجوری بگو. من كه ایخوای می گفتم: هر چینه به سدست
 نه؟یا یكنی میداشجونتو پ

ههری اخمآنچنان  خونه!یرسی مطمئن بشم تو سالم مید: من بایخت ری كرد كه دلم 

.یرم می-با تاكس

.یرسونمت-حرفشم نزن! خودم م

 باحالش اونجا پارك بود.ی.ام.و ی اشاره كرد. بیابون سمت خبه
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!یكنم خوشم اومده قبول میلی خینت-خب... از اونجا كه از ماش

یمز جیكنن سوار بشم بهش گفتم: الن همه فكر مینكه برام باز كرد. قبل از اینو و در ماشخندید
 هم به وجود اومده! گفتم حواست باشه ها...یویوركیباند ن

 دختر انقدر شلوغ نكن!ین بشیر-بگ

 همرنگ چشماته.ینت كنارم نشست از دهنم سر خورد: ماشی. وقتیخندید مولی

ی؟؟ شدی مالش داد: الهام... نكنه موجیرت با حگردنشو

.یبستم انقدر لق شده بود رو به فحش و ناسزا میا تو ذهنم مثل مسلسل داشتم دهنمو كه تازگمن

!ین-نه خوبم. فقط نظر دادم، هم

 خودمی رو براینه ماشین زد به سرم و به ستاد گفتم اید بود، شای جالبیف زد: تعرچشمك
 و برش دارم...یخوامم

 خودت ساخته شده...ی. انگار برایدی انجام می-مطمئن باش كار درست

 هزار تا دنگ و فنگ داره!یگه، دیه باندیمز... جیم كنیكار-چ

 با!ینیم بیشین جمع كردم: بدهنمو

 شده بودی. انقدر خواستنیشدم ش میفته شیشتر بیكردم زد و گاز داد. هر بار كه نگاش مقهقهه
اخبره... وقتیه جاسوسه! اونم یزد داد میلومتریكه از دو هزار ك  افتاد بغلم كردیادم ی جاسوس 

 و دوباره مثل لبو شدم.ید خون به صورتم دویاد، سرم نییو منو محكم گرفت كه بل

 و به خودم كش و قوس دادم. با هریدم كشیازه كه تنها نباشم! خمیشم بازم اومده بود پی خواببی
 و دلم براش پریكرد لباسم نشسته بود رو حس می عطرشو كه روی بوینیم بیكشیدم، كه مینفس

 تا داخلیابون خیر مسیدم به من انداخت كه نفهمی آنچنان نگاه سوزانی. وقت خدافظیكشیدم
 م به وجود اومد و لبام از هم باز شدن:یانه فكر، لبخند موذین اومدم. با ایخونه رو چه مدل

 باند من...یمزدوست دارم پسر جاسوس... ج

!!یشه بدتر نمین دستاش گرفت: افتضاح!! از این سرشو بریچارد

 انداختم. فكرم ازیین نخورده بود... با خجالت لبمو به دندون گرفتم و سرمو پایبل به سی حتتیرم
!یاد ساده هم از دستم بر نمیك شلیه درهم برهم و مخلوط شده بود. معلوم بود یشبد

 حواستو جمع كن!یكنم... خواهش میكنم ازت خواهش می-بت

 تكون دادم: باشه.سرمو
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. فقط با دقت!یر-حال دوباره هدف بگ

 زد به هدف؟ من كه شكیروز دی بتین: شماها مطمئنیدم رو شنیكا پوزخند بلند جسصدای
دارم...!

 نداره! فقطی و دوباره نشونه رفتم. كاریستادم لبم غرش كردم. به حالت معمول ای گوشه از
 از شكستن شاخ غولم سختی كار فسقلین... كه این... همیاهه وسط اون نقطه سی بزنیدبا

! خود به خود لبخند زدم و ماشه رویكنه كچلت میچاردتره... خدا به دادت برسه الهام... الن ر
 نگاه كرد.یبل غرغر كنان به سیچارد رها شد و ریر. تیدمكش

 بهتر شد...یلی-خ

 لبشوی در هر حال كارم بد نبود! جسی كم با وسط خال فاصله داشت، ولیه كه كردم، نگاه
یزم؟؟ عزی سقلمه زدم: حال مطمئن شدی كردن. به جسیقم تشویچارد و ریكیغنچه كرد و ن

...ی خوش شانسیلی بود. تو خی-نه جانم، شانس

 ازی نه، ولیا یشد خرافات محسوب مین ایدونم لمس كردم. نمیبم جی زدم و فشنگمو توپوزخند
...یاوردم شانس میشتر همراهم شده بود، واقعا بی فسقلین ایوقت

 مقداریه... از نظر ما یكا دختره... جسیارو ین. این مراقب باشیشتر بید شما بای-خانوم مالك
.یزنهمشكوك م

.ی هرمزی آقاین: شما كامل در اشتباهخندیدم

 كرد: حق با سپهره. منم بهش شك دارم.ید حرفشو تائكامیار

ی اتفاقیچ پسرا! هیگیرین سخت میادی زین بابا... شماها داری تو حدقه چرخوندم: اچشمامو
...یفته من نمیبرا

 نشده؟یچیت تا الن هیست گفت: نیانه موذكامیار

... نه. فعل زنده م!یریم از اون اتفاقا فاكتور بگیم كج كردم: اگه بخوالبمو

!یكنیا؟ شروع می كرد: الهام باز دوباره داراخم

یرم؟ شماها رو بگی دعوای بازم جلوید كرد: حال من بای بازیوانش با لسپهر

 انداخت: نه لزمیمكت و داخل سطل كنار نید از دستش قاپیوانو كه اعصاب نداشت، لكامیار
...یشهنكرده! ما دعوامون نم
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 من بودم ویكشیدن، هم خط و نشون می براین-آها... پس اون دو تا كه اونروز داشتن تو ماش

خواهر دوقلوم!

!یگیرما؟ سپهر مشت زد: بس كن سپهر، حالتو می به بازوكامیار

 دعوا و كتكیرسیم،. تا به هم میم داری زدم: ما سه تا به هم آلرژیه تكیمكت و به نیدم خندمن
!یگیره بال میمونكار

!یگه نمیراهم بین شونه بال انداخت: همچسپهر

 پسرونه ش باعث شده بود دخترایپ شد. تیره غرش كرد و به مقابلش خیت با عصبانكامیار
... موهامویكرد جذابش می سبز به طرز خاصیشرت و تیكی چریروش قفل كنن. شلوار ارتش

 نگاش كردم.ی چشمیراز صورتم كنار زدم و ز

.یم متحد باشید... ما بایشه نمینجوری-بچه ها، قبول. ا

ی؟ دهنم نگه داشتم: تو بگو چه طوری و دستمو جلویدم كشخمیازه

یم سیه. بازش كرد و از ل به لش ید كشیرون دفترچه بیه شلوارش یب نكرد و از جمعطل
 به سبز بودن بهم زل زد:یل كه الن مایش طوسی كرد و به طرفم گرفت. با چشمایداكارت پ

 خونهی چون ما فقط شماره یم، رو داشته باشیگه هم دی شماره ید. ما بایلت بنداز تو موباینوا
.یمتو دار

ی؟ تو چی كارتو از دستش گرفتم: شماره سیم

 شده.یره سپهر داخلش ذخی من، هم شماره ی-هم شماره 

 كارتم.یم مقاومت كنم و جنگ و دعوا راه بندازم، شروع كردم به عوض كردن سینكه ابدون
 داشته باشم.یگه دی شماره یه نداشت ی فرقیچ هین همی برایزد، بهم زنگ نمیمن كه كس

 دختره داشت با دوچرخه از مقابلمون ردیه یگرفتم، می كشتیلمهمون لحظه كه من با موبا
ید، جذبش كرده. به ما كه رسیار كامی مطمئن بودم چهره ی ولیدمش،دی نمینكه. با ایشدم

 دور شد سپهری عابر تصادف كنه. وقتیه اومد و كم مونده بود با یین پایادیسرعتش تا حد ز
 كرد: بپا شست پات نره تو چشمت!یهتوص

 حق به جانب گفت: اد آخهی یافه كردم. سپهر با قیش از خنده منفجر شد و منم همراهكامیار
 دخترایزنی میابون، تو كوچه خیای میزنی میپ تی مدلین دخترا هم دل دارن. اینبرادر من، ا

!یدیو مردم رو به كشتن م

 شدم؟ی: الهام من شكل خاصید به خودش گرفت و از من پرسی معصومی قیافه

 بگم وال...ی م گرفت: چخنده
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.ی مبهم گفتیلی خی؟؟ جمله تو ترجمه كنیشه: مید شرارت پرسبا

ی؟ از نامزد جونت بپرسیری ندارم. چرا نمی: خب... نظریدم به موهام دست كشیفی بلتكلبا

 ن؟ی اینه دخترا چرا انقدر كین ایا خدایا؟ به نادی دادیر رفت: باز تو گوا

.ین: چون شما پسرا موذمارخندیدم

.یشیم ما هم موذمار نمین، نباشی اینه گفت: شماها كینه دست به سسپهر

 منم باور كردم!ین،-آره... شماها گفت

. فقطیه ایده فای بچه ها، بحث بیخیال تك خنده زد: باز كه جنگ و دعوا بال گرفت؟؟ بكامیار
.یكنیم وقت تلف میمدار

یست؟؟ پارك وقت تلف كردن نیم نشستیم ما الن اومدیعنی اطرافم اشاره كردم: به

. به قول تو، حالم بهم خورد انقدر برج ویم عوض كنیی آب و هوایه یم گفته؟ ما اومدی-نه، ك
!یدم دین و ماشیابونخ

 مونده بود!یادش كه بهش گفته بودم رو یزی دگرگون شد. اون هنوز چیبی به طرز عجحالم
 هست!ینم زدم: آره... ایلبخند كج و ماوج

یكنی؟ الهام، هنوزم به خونوادت فكر می-راست

.یبینم: معلومه كه آره... هر شب خوابشونو مید لبام ماسی رولبخندم

ی؟-هنوزم بد خواب

 آره.ی-تا حدود

: تو از بدید توپیار. سرشو خاروند و به كامیكرد مشكوك بهمون نگاه می یافه قیه با سپهر
ی؟ از كجا خبر داری خانوم مالكیخواب

 باریه بحثه... اا... ین... ایزه افتاد به تته پته كردن: چیار و كامید از رخسار جفتمون پررنگ
خواهرم...

یه وسط حرفش: یدم هنگ كرده بود. زود پریشتر بیار و كامیشد تر میظ سپهر هر لحظه غلاخم
 وید شنی شانسیارم. آقا كامیزدیم حرف میم خواهرش داشتیوابار بحث خواب افتاد، من و ه

...ینباهامون وارد بحث شد. هم

...یگین: باشه شماها راست مید به موهاش دست كشسپهر
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 سرم نگاهی و به درخت بالیدم كشی شده. نفس راحتی كه راضیداد ش نشون میافه قولی
 به خودش گرفته بود. دوستی زده بود و شكل جالبیرون شاخه ش بیكردم. نور از ل به ل

.یومدن گناه می پاك و بیلیداشتم دستمو دراز كنم و نورا رو نوازش كنم... به نظر خ

یكنی؟ نگاه می-به چ

 فقط دارم بهیچی! هیچی: هیخت شده، ضربان قلبم بهم ریق حركاتم دقی رویار كامیدم دوقتی
!یكنمآسمون نگاه م

!یست كه آسمون معلوم نینجا-ها ها ها! از ا

: حال...!! من اشتباه گفتم، منظورم درخته بود.یدم سپهر توپبه

 نشده؟ی از رابرت خبری بحث انداختم: راستبعد

.یویوركه نین تو همیی جایه سرشو بال انداخت: نه. فقط مطمئنم كامیار

 اون شركته؟ فكر كنم همون مرد قد بلنده كه ازیم رفتیار، كامیدی-آره احتمالش هست. د
كنارمون گذشت خودش بود.

 ش دقت كردم.یافه-نه اون نبود. من به ق

.یكرد به تو نگاه می شكل خاصیه من مطئمنما؟ اون ی اصرار كرد: ولسپهر

 به من نگاه كنه، حتما رابرته؟؟ی شكل خاصیه هر كس كه یعنی: خندید

 رابرتن.یشن، كه از جلومون رد میی دخترای زدم: پس همه چشمك

 دخترای... همه یگفتم خنده! دروغم نمیر زیم زدی از حرفم ماتش برد و من و سپهر پقكامیار
 هم از دستم ساخته نبود. اگه از منی كاری ولیشد، میم. هر چند به شدت حسودیكردننگاش م

 كه نسبتیداد بروز نمیزی چیار كامی ولیكردم، از آن خودم میشه همی برایاروبود، قلب كام
یا نامزدمه! نادیا! نادیا نادیگفت میع سریومد، میش داره. تا حرفش پی احساسهبه من چ

 بشه سپرشیا نادیخواست بود. انگار مین بهمان... همه ش كارش همیا فلن، نادیاهمراهمه! ناد
یار و كامیا بود، كامل مطمئن بودم كه نادی. هر چیرهو خودش پشت سپر بلش سنگر بگ

ره. از جام بلند شدم و بهشون نگاه كردم: خب... دو تفنگدار... تفنگداری جوب نمیهآبشون تو 
 بره.ید بایسوم

 برسونمت؟یخوای: مید پرسیار حرفم پوزخند زدن و كاماز

.یرم می-نه با تاكس
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 شما رو بدزدن!ید خطرناكه، شای نه! تاكسی معترض شد: تاكسسپهر

 مثل منو بدزده!ی اعصاب و بد اخلقی مغز خر نخورده كه بخواد آدم بی احمقیچ: هغریدم

!یستی اعصاب و بد اخلق نی اخم كرد: تو اصل بیار كامی ولید، خندسپهر

 نفرو فرستادمیه زدم برجك یش دو شب پیكی باشه من ی گفتم: هر چیطانی لبخند شیه با
آسمون!

یال ش هنوزم خونسرد بود و خیافه كل قی اخمش شدت گرفت. ولیاس، منظورم نادفهمید
 نداشت.یدنجنگ

 خودم اومدم، منین نره، بعدشم، با ماشیادتون-خدافظ، حواستون جمع باشه مثل اون دفه اسلحه 
 دارم...یف تنبل تشری كافیبه اندازه 

.یدن به كمربندشون دست كشهمزمان

.ینم تونو نبیه بار اعلمیه-خوبه، گفتم 

 بهم چشم غره رفتن كه از خنده روده بر شدم و به سمت تورنادو رفتم.جفتشون

!یریشه چقدرم سی-لعنت

ی كنه. مرتب برایراندازی كسم همراهم نبود تا بهش تیچ قرمزه افتاده بود دنبالم! هین ماشباز
ید چهارراه! بایه. یدادم میراژ وینا ماشین بی و با سرعت سرسام آوریزدم مقابلم بوق مینایماش

ادم پدال فشار دی پامو تا آخر رویدی دفه چراغ زرد شد و من با نا امیه ی ولیشدم،ازش رد م
 زدم: تو رو خدا قرمز نشو!یغو ج

 ول كنینه ماشی از خط عبور كرد، چراغ قرمز شد. ولینم ماشیك كه لستی آخری ثانیه
.یرسید كارم داشت به آخر خط میگه شتاب گرفت. دیشترنبود... از چراغ قرمز عبور كرد و ب

. هریبخشید مید بهم امین موتور ماشی صدای! ولیمیری رو بخون الهام، تو میغزل خدافظ
یشه كم بود! میلی خینم رفت... بنزیاهی افتاد، چشمام سین بنزی عقربه ه چشمم بیچند كه وقت

 نجاتتین، مو نابود كنیگه دین ماشیه یذارم نمیگه شده بود... نعره زدم: دی خالیباگفت باكم تقر
 پسر!یار تورنادو، دووم بیدمم

یینه. با غصه به آیكردم گمشون مید مثل من نعره زد و با قدرت شتاب گرفت. فقط باموتورش
!یشم میدوار امی نجاتم بده، من تازه دارم دوباره به زندگیاچشم دوختم و گفتم: خدا

یكی ها از داخل یوونه مثل دیشمی جگوار یه معلوم شد. یینه لحظه دردسر دوم از داخل آهمون
... گفتم كمكم كن نهی شرمنده م ولیا، و اونم افتاد دنبالم. چشمام گرد شدن: خدایچید پیابونااز خ

 اوضاعو به حالت قوز بال قوز ارتقا بده!ینكها
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 ویرفت میچی مارپیبی به پشت سرم. جگواره به شكل عجیا بودم به جلو نگاه كنم مونده

 به عقب دقتیشتر بیینه به جلوم انداختم و از آیعی. نگاه سریداد می جا خالی هیتسوبیشیهم
یدا كم انحراف پیه اومد، ینه ماشیكی آور بود! كنار اون یرتكردم. رفتاره جگواره واقعا ح

!ین به زمید خفنش فكم چسبیلی. از حركت خید كوبیكی خودشو محكم به بغل اون فه دیهكرد و 

 بود؟ی چیدم دینكه-جل الخالق! ا

ی فرقیچ اكشن هیلم فیه نگاه كوتاه به جلو و نگاه كردن پشت سر... صحنه هاش با یه دوباره
 دفهیه یكنن؟ می برداریلم كم داشتم! نكنه پشت سر من دارن فیل كاسه آجیهنداشتن، اونجا فقط 

 روشن شد و من زهرهین كه چراغ هشدار بنزیدمچشمم به جلو روم افتاد و با جفت چشام د
!یار دووم بی دوست داری چنگ زدم: تو رو جون هر كیدا بدید ندین! فرمونو مثل امترك شد

 بدنهی كه رویدیدم فاصله مین از ای و حتیكوبید هم چنان داشت خودشو به دشمن من مجگواره
 دست از پنجره شیه یدم باشه؟؟ دقت كه كردم، دیتونست می كیعنیش پر از خط و خش شده. 

ین... ای با منه؟؟ دستش مردونه بود و عضلنیعنی من اشاره كرد. ی به جلوی اومد و هیرونب
 تكون داد و بایشتری بیت!! دستشو با عصبانیچارد ابروهام از هم باز شدن. ریكه... گره 

 تكون دادم كهیروزی بردم و به علمت پیرونانگشت به مقابل اشاره زد. دستمو از پنجره ب
یچید پینه مقابل ماشیچارد لحظه اتفاق افتاد، ریه تو یز دفه همه چیهبهش بگم منظورشو گرفتم. 

ی عالمه سر و صدایه بهم گوشمو پر كرد. پشت سرش ین برخورد محكم دو تا ماشیو صدا
 درست شده. گاز دادم و دور شدم، ازی ایره هم به وجود اومد كه شك نداشتم تصادف زنجیگهد

 وسط راهینم ماشیگه، دیلومتر كیه سر دراوردم... هر چند كه حدود یگه دیابونهزار تا خ
ی شدم و غرغر كردم: عالیاده. پیابون خی گوشه شوندمش راهنما زدم و كیعخاموش شد. سر

 محشر به تمام معنا!یه یعنیشد! 

 رفت، در صندوق عقبشو باز كرد و گفت: حداقلیار كامی.ام.و ی بیش و پید خندسپهر
 دنبال دردسر!ی بگذره، بعد بریدارمون از دی ساعتیه یذاشتیم

!یشه سر من خراب میه بد شانسی اوقات هر چی لگد زدم: بعضینم حر ص به چرخ ماشبا

 نجاتتیچارد كه رین اومد: همینم از دست سپهر گرفت و به سمت باك ماشینو گالن بنزكامیار
ی وقتینت و ماشیشد نمیداش درصد احتمال بده اون پیه درصد... فقط یه! یلیهداده خودش خ

 مطمئن باش در جا كشتهی؟ ها پشت سرت بودن، اون وقت چیوونه كه اون دیكردخاموش م
!پاس خانوم نا سیشدیم

...یگی پوف كردم: خب... آره ها... راست مآروم

 كرد صدام بلند شد:یك گالن گذاشت و سر آزادشو كه به سمت دهنش نزدی تویلنگو سر شیه
یكنی؟ نمی راست داخل باك خالیه چرا گالنو ی؟؟ خودتو به كشتن بدیخوایم

.ید بكشه كه از خنده تركیق نفس عمیه میخواست
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 قطره شم از دستیه یخوام كارو انجام دادم، تا حال هم نمردم! مین-دختر جان من صد دفه ا

نره.

 كرد.ی خالین كه بود داخل باك ماشی به هر مكافاتینو ش تموم شد و بنزخنده

 نمردم ترسو؟یدی-بفرما، د

!یشدم خوشحال میلی خیمردی با حر ص به كمرم زدم: اگه مدستمو

 بهیزنه الن میم، دوباره به خنده افتاد و به سپهر گفت: روشن كن بریتم شدت عصباناز
 دختریه ینكه نه ایرم، بخورم و بمیر تیات عملی آرزو داشتم تویشه ها! من همیدهكشتنمون م

 م كنه!یكه تیكهت

!ی بخوریر خدا نكنه تو تیر، زبونتو گاز بگیار: كامیدم كوبین به زمپامو

 تریره سپهر چشماش تیزد، لبخند میانه موذیار فرق كه كامین شدن. با ایخكوب دو تاشون مهر
 شد.یرمون زود باش دیار هم كه تكون خورد سپهر بود: كامی كسین. اولیشدن تر میو عصبان

 امروزیكنم و چشمك زد: فك نمید خندیركی زیر زیار پشت فرمون نشست. كامی معطلبدون
!یق واسه تحقیی برج زهرمار برم جاین با اید حوصله داشته باشه. برام دعا كن، چون بایلیخ

!ی زدم: موفق باشنیشخند

 خونه ت،یام من شب مینكه. دوم این الن برو پمپ بنزین همینكه ایكی نره، یادت یز-دو تا چ
باهات كار دارم.

 گذاشت.ی شده سر جام باقیخكوب كرد و منو مخدافظی

. حالیكشیدم طرف خونه به اون طرف سرك مین و از ایخوردم داشتم. مرتب وول ماسترس
 بار اون نامزدین ای شده بودم! ولی روانینجور بود و من ایشم همه ش پیارخوبه اون دفه كام

یعنی النشم سرم نبض داشت، ین. همیگرفتم من سردرد میومد، همراهش میاداشت و اگه ناد
 زنگ در اومد. آب دهنمو قورت دادمی بتركه! صدای مثل بمب هسته ایشد مده داشت آماینكها

 دار و آرومشویتم ریدن نفس كشی صدایو جلو رفتم. آروم گوشمو به در چسبوندم و وقت
 گفتم: سلم!!ی مطمئن شدم خودشه. درو به سرعت باز كردم و ضربتیدم،شن

: ترسوندمت؟یدم. از عكس العملش خندید چشماش گرد شدن و سرشو عقب كشكامیار

 موندم!یرون حیشتر بیلی،: سلم... نه خید گردنش دست كشبه

 راهرو اعتماد ندارم!ین داخل. به ایا-ب

 همه جا رو برانداز كرد.ی نگاه اجمالیه اومد و با داخل
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 مال تو شده؟ینجا كه ایدم-شن

 درستن!یشه فضولچه خبراش همیوا-درسته. ه

 نداده؟یمیلتو از مبل نشست: هنوزم جواب ایكی ی و روخندید

 بال انداختم: نچ.سرمو

... كارت دارم.ین بشیا-ب

 باند؟؟ی آقای رو فراموش نكردیزی چیه شرارت به سمت آشپزخونه رفتم: با

 منظورته؟یا نادی؟ متعجب بود: چصداش

 بهم فشار دادم: نه جناب عقل كل! منظورم قهوه بود!دندونامو

 وقته قهوه رو ترك كردم.یلی زد: من خقهقهه

 تو هوا معلق موند. واقعا ترك كرده بود؟! بایرفت كه داشت به سمت قهوه جوش مدستم
یگی؟؟ سمتش و ذوق زده گفتم: راست میدم دویخوشحال

ی باز شدن: وای به سمتم چرخوند و مات و مبهوت نگام كرد. لباش به لبخند گرمسرشو
 ازی! مخصوصا وقتینمت ببیاه سی دوباره با شال و مانتو و چشمایخواست چقد دلم میدونینم
.یشی خوشحال میزیچ

 گرفتن. با خجالت گفتم:یش وجودمو گرفت و حس كردم لپام آتی همه ی دستپاچگموج
.یدیخوشحالم از عادتت دست كش

.ی از تو ممنون باشم كه منو به خودم آوردید گفت: بایخیالی ببا

ی نتونستم. نگاه خاكستری كردن لبمو به حالت لبخند نشون بدن، ولی صورتم سعی هاماهیچه
 تو هوا تكون داد:یگوشی. دستشو با بازیكرد روم بود و به عمق چشمام نفوذ میش پیقا دقیاركام

 كارت دارم دختر!ین بشیا! گفتم بیر نظر بگیر و منو زیسانگفتم سر پا وا

 كنان به سمت مبل مقابلش رفتم و روش ولو شدم.ی افسون شده ها تاتمثل

 دارم.یاج همكار با دل و جرات احتیه من به ی؟ همكار من باشیخوای-الهام، هنوزم م

ی؟ تو كه با دوستت اومدی آروم باز شد: ولدهنم

 كه وقت عمل در جا نزنه.یم داریاج احتیكی همكار زنه. ما به یه كرد: منظورم ی كمرنگاخم
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یكردم می كه سعیی صداشو بشنوه. با صدایار كامیترسیدم كه میكرد تالپ تولوپ می طورقلبم
ی؟ اومدیا با نادی چیمحكم باشه و نلرزه گفتم: پس برا

 اسلحه قراریه بخواد مقابل ینكه چه برسه به ایترسه، موش ساده میه از یا زد: نادی تلخپوزخند
.یرهبگ

 مثل اون دفهیتونی. اگه هنوزم می زد: تو امتحانتو پس دادیه سمتم خم شد و به زانوهاش تكبه
.یتم منتظر همكاریل من با كمال می،كمكم كن

 انجام ندادم!ی كاریچ من كه اون دفه هی خنده: ولیر ززدم

 تا الن چند بار از دستینكه شجاعتت نظرمو به خودت جلب كرده. ایشتر. بی-نه... انجام داد
 شده! از جمله خودم...یلیا باعث تعجب خی،رابرت جون سالم به در برد

 روی هر خطرینمش، باشم و ببیار كامیش پینكه ای انداختم و تو فكر فرو رفتم. برایین پاسرمو
 تنگ شده بود.یجان هی هم از حق نگذرم، دلم برایی جورایه. ...ااممم ...یخریدمبه جون م

یراهن شدن. با پیره خیار! چشمام بال رفتن و به كامیفته باكم اتفاق بی بیار كامیش كه پیجانیه
 و منتظر بودیزد شده بود... آروم پلك میافتنی چقدر دست نید و سفی سورمه ایچارخونه 

جوابشو بدم.

 فقط...یست، نی حرفیام بیخوای-اگه تو م

ی؟: فقط چید پرسیاق اشتبا

یشه؟... ناراحت نمیا-آ... ناد

... كارشویست جزو نقشه نیگه شو؟ اون دیا نادیخیال بگم بی كرد: الهام من به چه زبوناخم
انجام داده و رفته!

 من... نگو نامزدیش خان اومده پیار دفه لبشو گاز گرفت و ساكت شد. پس بگو چر كامیه
 كه مثل من كلهین نكردیدا كسو پیچ كردم: آها! پس هیغ جیغ جیتجونش رفته! با عصبان

خراب باشه!

 زود قضاوت نكن!یست، نینطوری-نه الهام ا

 هان؟؟ زود باش جوابمو بده!یه؟-پس چطور

. بعدشم، من تو رویده كنار كشیات بود از عملین نرفته، منظورم ایا تر شد: نادیظ غلاخمش
یت عصبانیگه كه دین. ای رد كنیا كه درخواستمو قبول ی نكردم! تو آزادیمجبور به همكار

نداره!
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 جنگیه قلبم به التماس افتاده بود كه قبول كنم. ی رد كنم، ولیشنهادشو كه پیكشید سرم داد معقلم
یپنوتیزم هیار. نگاه كامیكردم نگاه میار راه افتاد و من هنوز داشتم بروبر به كامینشون بیحساب

 حركت كردیك. زبونم اتوماتیكرد معركه ش داشت منو رام میكننده بود و آرامش و خونسرد
 رفتن و از هم باز شدن: هستم. تا آخرش هستم مامور دو صفر هفت...یاریشو لبام به 

 ازینم آورد: جز ایین پایادی آرومش ضربان قلبمو تا حد زی و صداید كشیشم به آتلبخندش
!یسازت انتظار نداشتم خانوم رئ

ی جاسوس خونسرد، محكم، مقاوم... تا پایه جاسوسه! یه حركاتش معلوم بود كه اون واقعا از
 شد: توی مقدمه جدی. ابروشو بال انداخت و بیگرفت جلوشو نمیچیمرگ سر هدفش بود و ه

.ی داریزات به تجهیاجاحت

 گرفتم!یاد رو یراندازی گفتم: من تسریع

اكتعجب ی؟؟ كرد: 

 گرفتم...یاد یزایی چیه یچارد بازم گفتم: با كمك ری داره، ولیت به همزادش حساسمیدونستم

 اسممو صدا زد) الهام.یبی... (با تحكم عجیچارد پاسكال، نه ری شد: آقای ش خنثچهره

.یاد بدت میب از رقیدونستم زدم: باشه... نمیشخند نموذیانه

 ندارم.ی: ازش دل خوشغرید

 برات باشه.ی كمك خوبیتونه! میست نی باور كن آدم بدی كنم، ولیت عصبیخوام-نم

 شد: مثل از چه نظر؟مشكوك

 به دردمونیی جایه یه قضین اید. شاین بهم داریادی پاسكال شباهت زی... آقایچ-خب... تو و ر
بخوره...

 تو حالتیار؟ و صداش كردم: كامیدم ثابت موند. ترسیز مجسمه شد و نگاهش به سمت ممثل
خوبه؟

 نداشت. انگاری حركت اضافه تری ولیزد بهش دقت كردم، پلك میشتر نداد. بی جوابهیچ
 تكون خورد و سرشو بال گرفت. به شدت تكون خوردم وی ناگهانیلی. خیكردداشت فكر م

یكنم؟؟ من سكته میگی نمیار قلبم گذاشتم: كامیدستمو رو

ید؟؟! چرا زودتر به فكرم نرسی اعجوبه ایه زد: دختر تو داد

ی؟ بدیح واضح تر توضیشه... میبخشید كردم: میز رچشمامو
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 به من بده!یچاردو. آدرس ریست تكون داد: فعل مهم ندستاشو

!یچارد پاسكال، نه ری كج كردم: آقالبمو

 الهام!ی هستی اینه فرستاد: تو واقعا كیرون بیت با عصباننفسشو

 همكار!یگه دینیم-ما ا

 نه؟یا ی سرشو چرخوند: حال آدرسشو داری صبری ببا

 مشتاقه باهات ملقات داشته باشه.یلی پاسكال خی اتاقشو بهش دادم: آقای هتل و شماره آدرس

 گذاشت: فردا ساعت پنج بعد ازیبش نداد. بلند شد و كارتو داخل جی كرد و جوابی وریه لبشو
 چهره!ییر ملقات استاد تغیم بری دسته جمعیخواییمظهر آماده باش. م

...یكردن همه دنبالم نمین ایشناخت. اگه نمیشناسه منو می یافه زدم: اون قپوزخند

 كت و شلواریه از همون استفاده كن. ی داری ایگه عوض كن، اگه لنز دیستو-رنگ كله گ
 بپوش و منتظر من باش.یرسم

 سر تكون دادم: باشه.یت جدبا

 قدم برداشت.ی و به سمت در خروجید ش دست كشیقه به

.یبینمت-فردا م

...یبینمت: باشه میدم خندی كمی با صدای آخرش عاشق ترم كرد. با خوشنگاه

 سرد شده بود. انگشتمویگه مونده بودم كه دیره مقابلم زل زدم. انقدر بهش خی فنجون چابه
یه؟ ...مثل بقیمیرم؟ من میشه؟ می و گفتم: آخرش چیدم لبه ش كشیرو

 كه من وین و به گذشته ها فكر كردم. به ایدم كشیقی نبود كه بخواد جوابمو بده. آه عمی كسولی
. انقدر بل و دردسر به سرمیم داشتی آروم و خوبی ماه نسبتا زندگیه تو اون ی بیمامانم و ب

 وخوبیا. انگار تموم یكنم فكر میش قرن پیه بود كه دارم به یناومده بود كه اون وقت برام مثل ا
.یدیدم میش وقت پیلی خیلی مال خیگه بود... خاطرات الهه و بابا رو كه دیما فقط مال قدیاخوش

یا. مثل بابا از چیومد نمیادم رو اصل یزایی چیه و یداد اوقات حافظه م اارور می بعضیحت
یكردیم؟ میكار من و الهه چیگشت اون وقتا كه بابا از سر كار برمی؟ الهه چیومد؟خوشش م

 اول شدمی شناسیست زیشگاهی مسابقات آزمای من توی بود؟ وقتی مورد علقه ش چیغذا
یی م چه نقشه هاینده شغل آی كرد برایقم تشوی پزشك بشم، وقتیخوام گفتم می گفت؟ وقتیبهم چ

 بود دو سهی. هر چیومد نمیادم یچی هیگه كرد؟ ...لعنت به حافظه م! دیی و چه آرزوهایدكش
یری ظاهر بشن. البته پیواشكی یخواستن میری پی ساله بشم و علمتای قرار بود سیگهسال د

ید سفی موهام تار موی بودم كه اگه ل به لیدهزودرس، چون من انقدر زجر و عذاب كش
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 كهیدیدم زن پا به سن گذاشته میه داخلش یرفتم، میینه مقابل آی! وقتیكردم تعجب نمیشدظاهر م

 حدش هپر شدهین تا آخریش زن كه كوله بار تجربه و رنج و سختیه. یكردبا تعجب براندازم م
... چشمامو بستم و با نوك انگشتام ماساژشون دادم. انقدرینبود. خسته... دل شكسته و غمگ

 عشقین و آخرین اولیار، كامی! حتیومد از خودمم بدم می كه حتیكردم مینجوری اییفكرا
 بایار... مطمئن بودم كه كامیكشید مواقع شانسم ته مینجور كه ان. میشد مال من نمیگه دیمزندگ

ی اسباب شكنجه یشن مشت خاطره كه تا آخر عمر میه و یمونم و من میكنه ازدواج میاناد
 آسوده بهیال و حداقل با خیكردم میرون از قلبم بیاروروحم. اگه دست خودم بود، عشق كام

یرفت نمیرون دوونده بود و از قلبم كه بیشه رجودم تو ویار عشق كامی. ولیرسیدم میزندگ
...یزم لحظه هم زنده نمونم و در جا فرو بریه ی بدون عشقش حتیشد باعث میچ،ه

 عوض شده بود! لنزام هنوزم سبزی م به كلیافه. قیدم دست كشیاهم كوتاه و افر سی موهابه
یار كامی. به خاطر چشمایرسیدم به نظر می كامل رسمی رنگیبودن و با كت شلوار طوس

 صورتمو در بریمی ملیش شال گردن، گردنمو پوشش داد. آرایه بودم. یده پوشیاون رنگ
 تق تق صدایاهم پاشنه دار سی قدم برداشتم و كفشایرون. به سمت بمگرفت و من آماده بود

یار كامین و دنبال ماشیستادم... دم در ایشن میدا اونجا پیا كیگه دینم. دوست داشتم ببیكردنم
 سامسونتم قفل كردم ویف كی دستمو دور دسته ی بود. با كلفگیومدهگشتم. پوف... هنوز ن

 از مقابلمی هر از گاهیبه غرینای نبود و ماشینی ماشیابون تو خیومده؟؟. پس چرا نیدمگردن كش
ی رانندگیاد... ید افتادم و دلم واسه چند ماه قبل پر كشیار ماجراهام با كامیاد. یشدنرد م

ی افراریه خودم بودم كه ی كردنش... تو فكرایراندازی سوزانش... تی... نگاهایاروحشتناك كام
 در سمت راننده باز شد و فكیه؟ كیگه دین خدا! ایا پام ترمز زد. وی جلی مدل قرمز لكینآخر

ی قهوه ای كولك كرده بود! با لنزای بازم با كت و شلوار مشكیار اومد. كامیینمنم همراهش پا
 چشمش به من افتادی مرتب كرد و وقتیاهشو. كراوات سیداد خونسرد نشون میلی ش خیافهق

 شما آمادهینگزلی، تفاوت شد و به سمتم اومد: خانوم كی ش بقیافهابروهاش بال رفتن. دوباره 
ین؟ا

 لرنس.ی سرمو تكون دادم: بله آقای! با ناباوریزد حرف میسی با من انگلحتی

 لحظهیه برام باز كرد و منتظر موند. وقت سوار شدن پشت چشم نازك كردم و ینو ماشدر
 نثارش كردم ویمقابلش مكث كردم. نگاه خمارش كامل مغرور و با اعتماد به نفس بود. لبخند

سوار شدم.

 مال توئه.ین-ا

 ازش استفادهی كه مجبور بودی باشه فقط وقتیادت ادامه داد: ی از دستش گرفتم. به فارستفنگو
ی حتیشناسی، كسو نمیچ تو هیدیم رسی. وقتی داریكروفن نفهمه تو میكن. حواست باشه كس

. اونجایدی انجام می راحت و بدون نگرانیال كه گفتم رو با خی و كاریری راحت میلیمن! خ
...یشت پیاد و در صورت لزوم میكنه ممائیتسپهر راهن

...یره نمیادم كردم: بابا همه شو از بر شدم! غرغر

 بال انداخت و فرمونو چرخوند: به هر حال گفتم حواست جمع باشه.شونه
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 هستن؟یا-اونجا ك

.یشناسی و سپهرو میچارد تو فقط ری ولیادن،-ز

ین؟؟-هم

ید و سپهر بایدیم مدل لباس پوشیه یچارد دو نفرن. من و رین: مهم همید خندی آرومی صدابا
 كارا رو انجام بده.یباق

 جاسوست كجاس؟ین پس ماشی؟ اومدینه ماشین-حال چرا با ا

!یفات به اسم تشریزی به سمتم انداخت: به خاطر چیعی نگاه سرنیم

 كه از اون طرفیار مقابلم خشكم زد! كامی صحنه یدن كه با دیگرفتم فاصله میار از كامداشتم
 داشت دوریار از مقابلم سر دراورده؟ به پشت سر نگاه كردم، كامیرفته بود، پس چه جور

 تا بنا گوشیشش و نیكنه نگام میدم دی نگاه كردم و وقتیی جلویار به كامی؟؟ چیعنی! یشدم
 شدهیبی. مثل سیچارده و اون كه جلومه ریه واقعیار كامیم افتاد پشت سریم دو هزارزهبازه، تا

 انتخاب كرده بود ویچارد ری لنزاشو رنگ چشمایاربودن كه از وسط نصفشون كردن. كام
 و آرومیق بم، عمیار كامی صداشون بود... صدای با هم نداشتن. مشكل اصلی فرق چندانیگهد

 نگرانهیگفت میار بود كه كامین داشت و ایاهویی خش دار و پر های صدیچارد ریبود. ول
ی از كنارم رد شد. نفس راحتی با خونسردید، به من رسی وقتیچارد. ریزهنقشه مون به هم بر

ید. بایدم برجو دیاد زی سرم نگاه كردم و طبقه های نگرفت! به بالیش خوبه بازم شوخیدم،كش
 منتظر شدم ویدم،. مقابل آسانسور كه رسیگشتم دفتر میه دنبال و هفت و یست بی طبقه یرفتمم

 مردیه! یمردم داشتم از اضطراب میم، ضرب گرفتم. از حق نگذرین زمیبا نوك كفشم رو
: خانوم؟یدكنارم پرس

 به رگام خشك شد! با وحشت نگاش كردم: بله؟خون

ین؟-شما ساعت دار

! مرده شور شو ببرن!یدنش طرز سوال پرسین ناقص زدم با ای لوس... سكته ی مزه بی

 س.یقه دقیست-اا... ساعت پنج و ب

 كفی زن همراهم اومد. خودمو سرگرم تماشایه كرد و دور شد. سوار آسانسور شدم و تشكر
. بایكردم خودم احساس می نگاه زنه رو روینی به وضوح سنگیآسانسور نشون دادم، ول

ین؟ هستید: شما كارمند جدید پرسی نازكیصدا

 دفه سرمو بال گرفتم: آ... بله.یه

 سبزش برق زدن: كارمند كدوم قسمت؟ی زد و چشمای گرملبخند
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ی مصاحبه شغلی تو گوشم وز وز كرد: بگو فعل برایكی نكرده بودم! ینجاشو... فكر ای واای

اومدم.

 اومدم.ی شغلی مصاحبه ی ربات تكرار كردم: فعل برامثل

.ی موفق بشیدوارم بازم سرشو تكون داد: امی سرد شد، ولنگاهش

 زدم: ممنون.چشمك

 حواستو جمع كن.یشتر دوباره گفت: كارت خوب بود. بصدا

 شد و من تنهایاده پیجدهم هی اعصابم! زنه طبقه ی رویرفت پچ پچ كردن سپهر داشت مصدای
یلی خی؟ كم بالتر ببریه صداتو یشهموندم. در آسانسور كه بسته شد غرولند كردم: سپهر م

!یزنی كم حرف می با صدای وقتیده بهم دست میاحساس بد

!یری خنده ش بلند شد: بابا تو چقد بهونه گصدای

...یارم نیرت گیگه ساعت دیه كج كردم: مگه لبمو

!یذاری مین زمی جنازه مو رویگه ساعت دیه-اوه خدا به دادم برسه! تا 

 و هفتمیست بی لبم غر زدم. آسانسور متوقف شد و من سر از طبقه یر قهقهه زد و من زدوباره
 و با همیرفتن شلوغ بود و كارمندا با عجله و پرونده به بغل مرتب راه میلیدراوردم. مقابلم خ

.یزدنحرف م

یبینی؟ راهرو میه-اونجا 

...یبینم لبم آروم گفتم: نه، راهرو نمی از گوشه یدم ندیزی چی چشمامو حركت دادم و وقتفقط

 ممكنه، برو جلوتر.یر-غ

یه افتاد كه ی و طولنیم عظی راهرویه لحظه چشمم به یه دور خودم. یدن كردم به چرخشروع
عالمه دفتر و اتاق توش وجود داشت.

.یدمش-د

 خوبه. برو اونجا و تا انتهاش جلو برو.یلی-خ

 نگاهی چشمیر منو زیا جلو رفتم. بعضی محكمی آروم، ولی و با قدمایدم كشیقی عمنفس
 بودی پچ پچ كردن. هر چی با بغل دستیكردن شروع میدیدن تا منو میگه دی و بعضیكردنم

 در هری... ولی بزرگین شركت بزرگ! البته نه به ایه یس بودم، اونم رئیس رئی زمانیهمنم 
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یكردن داشتن فكر مید. شایكردن میم متقاعد كننده م هنوزم همراهاخمای و یصورت رفتار جد

یدی؟: كجا رسید م... سپهر پرسیزی چیسی رئی، عاملیر مدی،من معاون

 زحمت زمزمه كردم: هنوز وسط راهم.به

-اوهوم... ادامه بده.

ی؟ گفتم: در چه حالیرفت كه داشت حوصله م سر ممن

!ی تو كار ما سرك بكشی-آ آ؟ تو حق ندار

!یم همكار شدیكردم حر ص زمزمه كنان ادامه دادم: فكر مبا

 و من حق ندارم بهتیستی تو هنوز همكارم نیگیرم میجه نتیدی، تو كه هنوز آموزش ندی-ول
اعتماد كنم.

 زدم: باشه نگو، خودمی! پوزخند عصبیكرد رو میس پاری اون شب توی... داشت تلفموذی
!یپرسم میاراز كام

 فوق محرمانه س!یت مامورین. ایگه نمیزی كه اونم بهت چیدم-بهت قول م

 من همراهتونم؟یه-پس چجور

 قاتل خونوادهیری تو دستگیخواد مید. حتما شایاره نظر كامین ایدونم، كرد: اا... چون... نممكث
.یت نقش داشته باش

-سپهر؟

یه؟-چ

ی؟ آخر راهرو. حال چیدم متوقف شدم: رسآروم

 سمت چپ.ی برید هوممم... بایدی؟-رس

 خلوت تر بود و هر ازینجا مواجه شدم. ایگه دی راهرویه و با یچیدم كه دستور داد پی سمتبه
.یشد و با عجله از كنارم رد میزد میرون دفتر بیه از ی منشیه یگاه

!یترسم بگو، من كم كم دارم میزی چیه-سپهر 

 براتی اتفاقیچ هی؟ بجنگی دسته زامبیه با ی بریخوای مگه میخیال بابا بی؟: ترس از چخندید
 ما حواسمون بهت هست.یفته،نم
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 دفتر وجود داره كه شماره ش... چهارصد و پنجاهه. برویه كرد و ادامه داد: اونجاها مكث

 كس حرف نزن.یچداخلش و با ه

 رویگه شركت دیه دفتر كه نبود، انگار یه شدم! یرون داخلش رفتم، حی كردم و وقتپیداش
 همهمه شون اونجای كارمند كه صدای دفتره جا داده بودن! درندشت و بزرگ، با كلینداخل ا

یه؟؟ كدوم جهنم دره ایگه دینجارو برداشته بود. آب دهنمو با مكافات فرو بردم: ا

...ی كامل خونسرد باشید مطلق دستور داد: الهام اصل نگران نشو! بایت جدبا

ی لبم شكل گرفت. گوشه ی لبخند احمقانه خود به خود رویه جلو رفتم و یلرزیدن كه میی قدمابا
یزم؟ به سرم بری چه خاكید بایقالبم آهسته تكون خورد: الن دق

یخواد كه می نفر اولیدونه... خدا می بشی الهام تو چه جاسوسی خنده ش بلند شد: وای صدابازم
همكارت باشه خودمم!

!یر رو از من نگی خوشین ایا-ها ها ها... خدا

 وجود داره.ی ایشه دفتر شیه-اونجا 

-خب؟

.ی كنیبش تعقید كه بایاد میرون مرد از اونجا بیه خودتو اون طرفا مشغول كن. یی جورایه-

 مجبور شدم به موهام دست بكشم. غرغریكنن، همه نگام میدم دی بال انداختم و وقتدستامو
 كنم!ی كردم قبول كردم همكاری معركه س! عجب غلطینكردم: ا

 نشسته بود كامل سرد بود و قلبم به طرزیشونیم پی كه روی كردم به قدم زدن. عرقشروع
 و چند لحظه بعدیدم دیی حركتایه كه علف شدم، پشت اتاق یقه ضربان داشت. چند دقیافتضاح

 اومد. مثل چوب خشك نگاش كردم!یرون مرد از اونجا بیه

...ی اومد، ولیرون مرده بیه-سپهر 

یه؟-زود باش بگو چه شكل

!ی آدم معمولیه هركوله تا یه كه شبیكل هیه سر كچل با یه! یگارداس بادیه-وال شب

-خودشه! برو دنبالش!

یگه؟ دیكنی می شوخی بست: داریخ مغزم

 داشته باشم؟؟ی با تو شوخید من چرا بایت زد: وسط مامورداد
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 تكون دادم و دنبالش رفتم...یار اختی بسرمو

. كفشا داشتن استخوون پامو خوردیومد داشت در میگه پاهام دیغ و من جیرفت فقط راه ممرده
 ازیقا دقیار كامیه كنم. چشمم به مرده بود كه یه گریت از شدت عصبانیخواستم... میكردنم

 نشون نداد. چندی عكس العملیچ بود هی هر چی ولی، تقلبیا بود ی اصلیدونمكنارم گذشت. نم
 سر و صدا بست.ی اتاق و درو بیه مرده به سرعت رفت داخل ،قدم بعد

 اتاق گم و گور شد.یه ی-سپهر، مرده تو

ی؟. الن تو كدوم طبقه ایاد بیرون-منتظر باش ب

یدونم رفتم نمیین... به خدا انقدر بال پایدونم. نمیم هفت باشی سیا یش و شی... سیكنم-فكر م
كدوم طبقه م!

!ی؟ نفر بپرس كدوم طبقه ایه: الهام حواستو جمع كن! از غرید

 چه برسه به آدم!یزنه، پر نمینجا پشه هم ایه ی دور و برم نگاه كردم: حتبه

 باشه.یش و شی سی طبقه ید بایبینم، كه مینجور لحظه صب كن... ایه-

یبینی؟؟ كه مینجور شدم: اشوكه

 كه دستم دادن.ی-طبق نقشه ا

هزق سر بی كردم به آروم قدم زدن و سعشروع هزق   م فكر نكنم. آخهیچاره كردم به درد پام و 
! پاهات دارنیجان هیلو كیلو كینم هان؟؟ بفرما، ایخوره؟ به چه دردت میجان بگه هیست نیكی

 ازیك واضح شلی فكرا بودم كه صداین. تو ایست كسم كنارت نیچ هیزنن، میروناز چشمات ب
 بود؟ی چی تر اومد. وحشت زده گفتم: سپهر صدایین پابقهچند تا ط

 زود باش در رو!یم، زد: لو رفتداد

 تریاد زیكا شلی به به... گم شدم. صدایدم كه اومدم برگردم، فهمیی شدم و تا خواستم از جاهول
. در اتاقه باز شد و همون مرد گندههیكردن میراندازیشده بود و انگار چند نفر همزمان ت

ینك كرد و دستش به سمت كمرش رفت. و ایظی اومد. تا چشمش به من افتاد اخم غلیرونب
ی الهام... چشامو بستم و از اسلحه یكنی لمس میجانو الن شوك آخر هین! تو همرا ماجیانپا

 و بعدش...یق عمیلی خیلی نفس خیه. یكرد استفاده كردم كه صداش گوش فلكو كر میممخف
ی دردیچ از كنارم بلند شد و من در كمال تعجب هیك شلیه ی بعد صدایه! چند ثانیـــغجـــ

ی و وقتیدم افتادن شنی درده؟ تازه صدایاحساس نكردم. چه جالب، مردن انقدر راحت و ب
 نشونه رفته پشتش سبز شدهی با اسلحه یار كامیه افتاده بود و ین زمیپلكام بال رفتن، مرده رو
یوونه دی یوونه دیدنش حالتو به خودشون گرفته بودن و قلبم از دینبود. اخماش محشرش تر

یی؟ تویارشد... صداش زدم: كام
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!یم-آره، زود باش بر

 بگو خودشویار! به كامیغو جیغ: الهام جید صدا تو گوشم داد كشیه و یدن كردم به دوشروع
 چهارده!یبرسونه طبقه 

 چهارده.ی طبقه ی برید بایگه می هرمزی آقایار-كام

 تویتونم چهارده! من كه نمی طبقه یم برید بایكنم، میح: تصحیزد و نفس نفس میدوید التهاب مبا
 به امان خدا ول كنم و برم!ینجارو ا

 داشت.ی حس خوبیلی مراقبمه، خیدیدم كه مین وجودمو گرفت و لبخند زدم. ای خاصشوق
 داد زد: سرتو بدزد!یار كامیدیم، آسانسور كه رسیجلو

ی هر از گاهیار و كامیم پناه گرفته بودیوار مسلسل بلند شد. پشت دیك شلی نشستم و صداسریع
 دفه دستمو گرفت: هر وقت گفتم بدو،یه. یكرد میك و به پشت سر شلیرفت میروناز سنگرش ب

خب؟

-باشه... باشه...

یه ی كه تویدمش شدم و دیده برداشت. پشت سرش كشیز دو سه گفت و به سمت آسانسور خیك
 دكمه و از شانس در آسانسور بهی روید بارون كرد. با مشت كوبیرلحظه سمت راستشو ت

ی كه داشت به بدنه یرسید به گوش میك شلی داخلش، هنوزم صدایم رفتیسرعت باز شد. وقت
. به زحمتیم و از اعماق وجود نفس نفس زدیم دادیه تكیوارش ده. بیخورد آسانسور میفلز

... انقدر... وحشتناكه؟یشهگفتم: كار شما... هم

...یدم... بدتر شو هم دین تكون داد: من از اسرشو

. حالم بهتر كهیزد كه از عرق برق مید دست كشیشونیش فرستاد و به پیرون با شدت بنفسشو
 افتاد؟ی دفه چه اتفاقیهشد گفتم: 

 بوده...ی كیدونم لو رفت. نمیكیمون-

-همرده؟

... تفنگه هنوز همراهته؟یدونم... نمیدونم گفت: نمی ناراحتبا

-خب... آره.

 حال وقتشه.یر،. تفنگتو دستت بگی آماده بشید بایال،-

... كه...یكنی لبخند زدم: تو فكر نمزود

150



Goldjar.blogfa.com
 نثارم كرد: الهام گفتم وقتشه، با من بحث نكن!ی ترسناكاخم

 قبل از خارج شدنمون بهمیار و من با اكراه تفنگمو دستم گرفتم. كامیدیم چهارده رسی طبقه به
 مفهومه؟ی، نداریچی: من الن مافوقتم و تو حق سرپیدتوپ

 زورگو!ی كردم: البته آقاغرش

 اضافه شی و داد كارمندا هم از آپشنشایغ جی به پا بود. صدای جهنم واقعیه طبقه اون
!یا سمت اشاره كرد: دنبالم بیه. به یشدمحسوب م

یه رفتم. پشت یگه سمت دیه زدم و به یغ. جین خورد به زمیر تیه پام ی جلویقا رفتم و دقدنبالش
 كجاس؟؟ از چاله درومدم افتادم تو چاه؟؟ینجا ایاگلدون بزرگ پناه گرفتم و تو دلم داد زدم: خدا

.یزد میر به مقابلش تیز خیم سنگر گرفته بود و به حالت نیز میه سمت چپم بود و پشت كامیار
 و دوبارهیدم به كتم كشیع. دستمو سریخورد میز دستم عرق كرده بود و مرتب لیتفنگ تو

 منوی نشستم كه كسی مدلیه انجام بدم! ی كاریه ید دستم نگه داشتم. منم بایتفنگمو محكم تو
 بكشه نشونه رفتم. ماشه رو بایارو داشت كامی كه سعی راحت نشونه رفتم و به كسیدید،نم

!ینه ولو شد. پوزخند زدم و مشتمو تو هوا تكون دادم: این زمی و طرف رویدم كشیخونسرد

ی كردم، ولیدا پی شده باشه. دو سه نفری گشتم كه مخفی شد و بازم دنبال كسیشتر و جراتم بدل
 بود!یلی من كه تازه كار بودم خی نفرم برایه. تازه همون یشتر كنم، نه بیشونفقط تونستم زخم

 به من نگاه كرد. نعره زد: الهام از اونجا دوریع كه چشماش گرد شدن و سریدم دیاروكام
شو... زود باش...!

 انفجار از كنارم بلند شد وی صدایه یفته، داره می چه اتفاقینم من خواستم به خودم بجنبم كه ببتا
یاهی تو دستم پخش شد و نفسم بند اومد. چشمام سی. درد وحشتناكیگه سمت دیهمنو پرت كرد 

 افتاده. سر و صداها به مرور داشتن دوری چه اتفاقیقا بدم دقیص تشخیتونستم و نمیرفتنم
 داد زد: الهام... الهام... حالتی دوریلی خی از فاصله یكی حس تر... ی و من بمیشدن

خوبه...؟ الـــهـــام...

 فرو رفتم.یكی تاری هم افتادن و من توی جون روی بپلكام

 و من دلمیسوختن و آسمون معلق بودم. چشمام مین زمین... انگار بیبی...چه حس عج
 سطحیه. پلكامو با زحمت تكون دادم و نگاه نا واضحم به یفته بمالشون تا دردشون بیخواستم

 باعث شدیدی دفه نور شدیه واضح تر شد. یدم برخورد كرد. به زحمت پلك زدم و دیدسف
ی؟ نفر گفت: بتیه خورده پر كرده بودن. یشه گلومو از شی. انگار تونمچشامو ببندم و ناله ك

یزابت؟ال

ی؟ هستی. به زحمت خرخر كردم: تو... كیه كیومد نمیادم ی آشنا بود... ولصداش

.یكولم-من ن
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 بود. دوباره تلش كردم ویكول نسبتا گرم دست سردمو محكم گرفت. فك كنم دست نیز چیه

.یكرد آشفته به سمتم خم شده بود و نگام می یافه قیه با یكول دفه كامل باز شدن. نینچشمام ا

یكنه؟-دستت درد نم

 دست چپم شد كه از مچ تا آرنج ادامه داشت.یدن كشیر جمع تحواسم

 كم... من كجام؟یه-چرا... 

.یمارستان-ب

 كجان؟یه نفس گفتم: پس بقیه ی به سختیكرد گلوم درد مینكه افتادم و با ایار كامیاد

 رو گرفتن.ی ناراحت شد: جسنگاش

ین؟ خوردم: مگه... مگه شماها هم اونجا بودجا

 بعد فرار كرد.یمش، بكشیم رو گروگان گرفت تا نتونی-آره. رابرت جس

 وسطین افتاد. تازه... خودشم باز در رفت! منم كه ایرش هم گیگه نفر دیه... لعنت... لعنتی
 هنوزیسم: كله گیدم. آروم پرسیكشید میر تیلی چم شده، فقط دستم خیدونستم. نمیدم دیبآس

سرمه؟

 حواسم بهت بود.ی، بودم كه به موهات حساسیده شنی-آره. من از جس

 ازت واقعا ممنونم!یكول نی صورتمو پوشوند: وایقی عملبخند

 شد؟ی هم زخمی: كسیدم لبخند شونه بال انداخت. دوباره پرسبا

 بهش نشده جز تو. البته تو هم فقط دستت...یزی چی كه خبر دارم... نه... كسیی-تا اونجا

 شده؟ی-چ

-اتركش خورده.

 سرفه افتادم: ...اتركش؟!به

 نارنجك منفجر شده بوده.یه یشت-اوهوم. آخه پ

... من از خطر مرگ جون سالم به در برده بودم؟یعنی حدشون باز شدن. پس ین تا آخرچشمام
 كه بایدم اشك دی از پشت پرده یكولو شكرت... نیا خدای و چشمام پر اشك شدن. وایدمآه كش
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 كردن.ی پرستار زخممو بررسیه دكتر داخل اومد و با یه. ید به موهاش دست كشیكلفگ

 خانوم لرنس.ین امروز مرخص بشین همیتونین: خوبه... شما ماددكتره سر تكون د

 بهیع گفت! خانوم لرنس؟؟ لرنس كه اسم... سری دفه تازه متوجه شدم چیه زدم كه لبخند
 م!!ینگزلی كیستم، گفتم: من كه لرنس نیكولن

 اون بودیجنگیدیم، میم آخر داشتی. ما تا لحظه ینجا لرنس تو رو نجات داد و آورد ای-آخه آقا
كه تو رو آورد.

 آورد؟ی: منو چه مدلیدم خشكم كشی لبای روزبونمو

 آورده.ینجا تو رو بغل گرفته بوده و تا ایگفت میچارد ری ولیدم،-من ند

 اون لحظه چهینم ببیمردم می داشتم از فضولی؟ چه طوریعنی تصورش شاخ دراوردم! از
!یارم ماجرا رو در می بالخره ته توی شده بودم... ولیهوشخبر بوده. من كه ب

 لرنس منظورمه!ین الن كجاس؟ همین-كو

.یدونم نشونم داد: نمدستاشو

 نگفتم.یزی نگرانم شده بود؟؟ به پنجره نگاه كردم و چیار كامیعنی. ید براش پر كشی بدجوردلم

یردل؟-دستت چطوره خانوم ش

 دست سالمم بانداژشو لمس كردم: بهتره.با

. پس حواست كجا بود؟ی ناجور پنچر شدیتت مامورین: تو اولخندید

 تا خواست بهم بگه نارنجكه منفجر شده بود.یار. كامیدیدم-من پشت سرمو نم

.یدیدمت میی گفت: من داشتم از طبقه بالی رو عوض كرد و با خونسرددنده

یدی؟؟ نگاش كردم: تو منو دی خوشحالبا

 كرد: آره.اخم

 افتاد؟ی شدم چه اتفاقیهوش بی-وقت

 نجاتت داد.یار اكراه صورتش جمع شد و به اجبار گفت: كامبا

ی؟: چه جوریدم پرسیاق اشتبا
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 نداره!ی نجات دادن كه چه جوریگه،-نجاتت داد د

 شده.ی چیگفت چرا كامل نمیدونم شده بود. نمی عصبانخیلی

 افتاد؟ی كامل بگو چه اتفاقیكنم-سپهر خواهش م

.یختن به هم ریاهش سی موهاش فرو برد و موهاین با حر ص بدستشو

 از بچه ها اشاره زدیكی كرد. بعد به یداد كم داد و بیه یار كامی، كه شدیهوش... بیچی-ه
 زد.یرونهواشو داشته بشه. تو رو... اا... بغل گرفت و از برج ب

 خوردم: از اون طبقه؟؟؟جا

 با آسانسور رفت.یار نگام كرد: نابغه، كامكجكی

 سانسور شده بود! بایفش. نصف تعریكرد میف بد تعریلی بود خیده كه ماجرا رو دینم... اااه
 در چه حال بود؟یدی: ندیدم پرسیاطاحت

ینم؟ ببی زد: آخه من از اون فاصله حالشو چه مدلداد

ی؟ بود؟ خونسرد بود... چی... عصبینه-نه منظورم ا

 شد: ناراحت بود.یق عماخمش

 علتی قرمزمو لمس كردم و خفقون گرفتم. سپهر بی. با دست سالمم موهایستاد از حركت اقلبم
یكرد؟ میكارجوش آورد و داد زد: اصل چرا برات مهمه كه اون چ

 بشهی ازش تشكر كنم، هر چید نجاتم داد؟! بای كردم، كیدا نجات پی بدونم چجوریخوام-خب م
!یدهبه دادم رس

!یاد بدش میگه دیكی منو نجات داده، یار شده؟ كامی چرا عصبین كرد و راهنما زد. اغرش
عجب...

 تا برسونمت؟ی بریخوای می خاصی-جا

 برم خونه.یخوام-نه، م

 شیافه اومده بود و از قیار كامین كرد و گفت سوار شم. با ماشیدام پی رویاده رفته بودم پوقتی
ی نظر دارن، ولیر و زیكنن میب منو تعقینا كه ایكردم شك می حوصله نداره. گاهیزدداد م

یار كامی افتاد و گفت: راستیادش یزی چیه دفه یه. یارن خودشون نمی و به رویگن نمیزیچ
 داد؟بربهت خ
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یو؟؟ شدم: چكنجكاو

.یوره آخر شهریش عروسیخ كه تارین-ا

ی؟؟ زدم: چـــیغ دفه جیه زدم و سرمو به سمت پنجره چرخوندم، لبخند

.یكنه همون كه نجاتت داد؟ داره ازدواج میاد؟ میادت یار گفت: كامموذیانه

 مزه س!ی بیلی خیت شوخیا؟ گفتم: با نادی ناباوربا

 برو از خودش بپرس.یشه غنچه كرد: اگه باورت نملبشو

ی باقی ماه و خورده ایه... فقط یور شهری و تا آخرایم ماه مرداد بودی رفتم. الن وسطاوا
 بود؟ی همه دروغ چین متنفره؟ منظورش از ایا كه از نادیگفت چرا میارمونده بود. پس كام

! به زحمت گفتم: سپهر،یطی شرایچ... تحت هیكردم رو دوست داشت؟ باور نمیا واقعا نادیعنی
 اگهیشم اومده بودم. بازم ممنون می رویاده پی من برای ولیرسونی، منو می دارهممنون ك

 خودم برم.ی خودم با پای كنار و اجازه بدیبزن

 شد؟ حالت خوبه؟ی: چید پرسپیروزمندانه

 خودم برم خونه.یخوام-خوبم. فقط م

. خدافظ.ی پارك كرد: هر طور كه راحتیابون بال انداخت و كنار خشونه

 زد و بای رو. سپهر بوق كوتاهیاده و رفتم داخل پیدم راهمو كشی شدم، بدون خدافظپیاده
 حالم بهم خورد! ازیعنی كه نگاه كردم، حالم بد شد. ینه ماشی دور شد. به رنگ طوسینشماش

 كه اطرافم وجود داشت... ازیزی از هر چیا، از دنینجا، از ایار،... از خودم، از كامیزهمه چ
 نداره هنوزم عاشقش بودم. ازی احساسیچ نسبت به من هیار كامیدیدم مینكه با اچونخودم 

 كه داشت با خاطراتشینجا بود. از ایی كه فقط بلد بود تظاهر كنه و در كل آدم دورویاركام
 همونجا ازیذاشت چرا منو نجات داد؟ میار كه انقدر پست بود... اصل كامیا. از دنیدادزجرم م

یكرد،... بغض داشت گلومو پاره میدادم به درد خودم جون میذاشت! میمردم مدید شیزیخونر
 اشك دور چشماموی جلوشو با تمام قدرتم گرفته بودم. من مقاوم بودم، مگه نه؟ حلقه هایول

 گلومی بغضم توی گره ینكه كردم كه بغضمو قورت بدم، نشد. با ای و من هر چیدنحصار كش
ی بتركه. با دست سالمم موهامو كنار زدم و با قدمایدادم اجازه نمزم هنوی كرده بود، ولیرگ

ی برگردم به همون الهام بیخواستم ذات بدم. مییر تغیخواستم به راهم ادامه دادم. میمحكم
ی كه نگاه سردش همه ی مردا نفرت داشت. الهام مغروری كه از همه یشاحساس چند سال پ

ی تفاوت بود و عكس العملی بیز به نسبت به همه چكه ی. الهامیكرد میخكوبكارمنداشو م
 كه آب از سرش گذشته بودی الهام مغرور و سرد، دختریه. آره... من الهام بودم. یدادنشون نم

 كردن و به جاشونینی عقب نشیعا فكرا، بغضم و اشكام سرین. با ایترسید از مرگ نمیگهو د
 از شدت ابهتم انگشت بهیا محكمتر شدن و دنكمم ابروهام شكل گرفت. قدمام از محی اخم رویه

 موند...یدهن باق
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 نگران دوست خودمیشتر شده؟ بی چیعنی نبود. ی كس خبریچ از هی سر زدم، ولیمیلم ابه

 در حدیاش آدمو تا سر حد مرگ بترسونه. شوخیاش نبود كه شوخی آدمیوابودم تا احسان... ه
 خودش كجا بود...ی. پس مطمئن بودم احسان گروگان گرفته شده، ولیشتر بودن، نه بیشوخ

یا یبرد جون سالم به در میدونست هم گروگان گرفته شده بود. خدا می جسكه. فعل یدونستمنم
... در هریشد نمین. وگرنه جز ایم داشت و ماها خبر نداشتی حسابیگاه مخفیهنه. حتما رابرت 

 جاسوسه، اونم جاسوسیگفتن بار میه رابرت چكارس. یدمصورت، من كه آخرش نفهم
 قاتله، قاتل افراد مهم كه ازیگفتن میگه بار دیه... اره شركت دیگفتن بار میه! یاسازمان س

.یدم و از دردش نالیدم تا اونا رو بكشه... به سرم دست كشیشه مامور میطرف شخص مهم
 نذاشته بود! البته چرا نگم؟ فكر انتقام بازم مثل خوره افتاده بودی برام روز و شبیگه فكرا دینا

یر خون اون كثافت... تقصیختن بود. انتقام از رابرت... ریختهبه جونم و روح و روانمو بهم ر
 بهیاج. بلند شدم و لپ تاپمو بستم. احتیشدم میوونه دیی بود كه من الن داشتم از تنهایاون روان

 ازیگه سرم گذاشتم و لنز سبز به چشمام زدم. دی قرمزو روی مویشهتنفس داشتم... مثل هم
 اومدم ویرون هم نداشتم. از خونه بیدو جدی یافه قیه ی وصله حی خسته شده بودم، ولیافه قینا

.ینت... پارك برایشگی دفه باكش تا خرخره پر بود رفتم سمت پارك همین كه ایسلرمبا كرا

ینجاس؟؟ ای كین-بب

 چشماش مواجهی لبم غرش كردم. سرمو بال نگرفتم تا با طوسی صداش از گوشه یدن شناز
 خودش اومد و كنارم نشست.یاربشم. هر چند كام

-حال دستت چطوره دختر جاسوس؟

 باغبون داشت با چمنا سر و كلهیه ندادم و به مقابلم چشم دوختم. چند متر اون طرف تر جوابی
 بود.ی خوبیز چیلی سرگرم شدن نگاهم خی. برایكرد و كوتاهشون میزدم

 الهام؟ی شده؟ چرا ساكتیزی-اهمم... چ

!ی خانوم مالكین به من بگید... شما بای كردم: خانوم مالكزمزمه

 شده؟یزیت خورد: الهام؟؟ تو چجا

 كرد. به سمت جلو خم شدم و بایه گذاشت و بهش تكیمكت نی لبه ی پشت سرم رودستشو
 كردم.یهساعدم به زانوهام تك

 خردمند.ی نشده آقایزیم-من چ

 بگو كه باور كنم.یزی چیه: حداقل ید خندی بلندی صدابا

 گفتم، شمایقتو آرومش زل زدم: من حقی و با اخم به چشمایدم خشونت به سمتش چرخبا
!ین نكنیا ین باور كنینمختار

ی؟ كردییر شده! تو چرا انقدر تغی خبرائینكه گرد شدن: نه... مثل اچشمش

156



Goldjar.blogfa.com

 بودن!ی بوده... جدین بودم! هشت سال تمام كار من همین همیشه-من هم

!یبینم امروز میزایی شو خاروند: چه چیشونی نوك انگشت پبا

 خردمند...ی آقاینین-بب

.یارم! من كامیار حرفمو قطع كرد: كامسریع

-خردمند!

!!یار-كام

 و من...ین خردمند هستی گفتم: شما آقای لجبازبا

!یارم و من كامی-تو الهام

 صدایلتون كه شما رو به اسم فامیدم اجازه رو مین: من به خودم ایدم كوبیمكت محكم به ندستمو
بزنم!

 باهاتی، صدام نزنیكم. اگه به اسم كوچیدم من اجازه نمی سرشو تكون داد: ولی خونسردبا
.یزنمحرف نم

: من از خدامه كه حرف نزنم!غریدم

 به سمتم خم شد و نگام كرد.یار نشستم و كامینه به سدست

 نگفت؟یزی ضربه خوردن به سرت چی درباره یزی-الهام؟ دكتر چ

 ندادم.جوابی

ی؟ جواب بدیخوای-الهام خانوم، با توئم! نم

 و با دقت نگام كرد. هنوزم داشتمید كشیقی شد. نفس عمیظ محكم بهم فشار دادم و اخمم غللبامو
 صدام زد: الهام؟یمت... با ملیكردم مقابلم نگاه میبا سماجت به نقطه 

 داشتم!یت صدا حساسین خائنم آروم آروم شروع كرد به بال بردن تعداد ضربانش. من به اقلب
. اخمم كمرنگیكرد و خسته مو نوازش می كه روح زخمیی... به صدایقش بم و عمیبه صدا
 بازم ساكت بودم.یشد، ول
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 كردم اون لحظهی بد كاریكنی؟ مینجوری ازم سر زده كه ایی انصاف حداقل بگو چه خطای-ب

 و امكان داشت هر دو تامونیم بودیری كه وسط درگی اونم تو لحظه ایمارستان؟بردمت ب
!یریم؟بم

یذارین؟ سر من منت مین بال انداختم: الن شما دارابرو

 داره!یت اهمیشتر برام بیزی گفتم؟ نجات جون تو از هر چینجوری ای كرد: من كی دفه قاطیه

یا؟ از ازدواج با نادیشتر بی توجه به قلبم گفتم: حتبدون

یدی؟: تو از كجا فهمید شده پرسشوكه

 و با همسرین ببریف خردمند. حال بهتره تشری آقایشن زدم: خبرا زود پخش می تلخپوزخند
!ی رویاده پین بریندتونآ

 كرده؟یف ازدواجو برات تعری ماجرای بهت گفته؟ كینو ای شد: كی عصبانیت نهابی

 سپهر!یكشمت زمزمه كرد: می لبش با آرامش ترسناكیر زیگم نمیزی چید دوقتی

 با خبر شدم.ی ایگه دی. من از جاین رو وسط نكشی هرمزی آقای-پا

 نگفتهیزی چی ازدواجم به كسی راحت مچمو گرفت: من به جز سپهر درباره یلی خكامیار
 هست سپهر لو داده.ی هر چیشهبودم، پس معلوم م

 جری هرمزی اگه شما با آقای حتیدم، كه من فهمیزیه چین بال انداختم: در هر صورت اشونه
.ینو بحث داشته باش

یشونیش پی روی قراری موهاش با بی و دسته ید خوش فرمش دست كشی به موهای كلفگبا
 قلبم از شدت دوست داشتنش بهیخواستم نگاه كردم. نمی ایگه به سمت دیعپخش شدن. سر

 كه با لباس همرنگ چشماش و كراوات سورمهیدمش می چشمیر برسه. زیستادن ایمرحله 
 كه زل زدهی كه كنارم نشسته. به نقطه ای داشت تا كسهت ممكن شبایر غیای رویه به ی،ا

 چند نفر از جلومون ردی. هر از گاهیداد كراواتشو تاب می عصبیتم ریه و با یكردبودم نگاه م
.یم و ما هنوز ساكت بودیشدنم

ی؟ كنیكار چیخوای-حال م

 ندارم كه انجام بدم.ی گفتم: كاریلكس ریلی. خیكرد نگام نماصل

-پس خدافظ.

 همون طرفا بود.ینم رفت. منم دنبالش رفتم، چون ماشیابون به سمت خی بلندی شد و با قدمابلند
 دود كرد و ناله كنان ازمیكاشو كه لستیدم دینشو خشمگی.ام.و ی باز كردم، بینو در ماشیوقت
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 عاشقیشه. من همیه معلوم بود تا اعماق وجودش عصبانیشفاصله گرفت. از طرز رانندگ

 بودم... لعنت به من...یتشعصبان

 غرق نوریده بلند و سر به فلك كشی مقابلم چشم دوختم كه عاشقش بودم. برجای منظره به
 تو بالكنینكه. از اینم ستاره ها رو ببیتونستم بود و به زحمت میكبودن... آسمون كامل تار

 كه همراهشیشد پخش میلم آهنگ از موبای. صدایبردم و به منظره نگاه كنم لذت مینمبش
...یدادم آروم تكون ممو و پایخوندمم

-Fade to the darkness all the way

At the start gets I hoped

There for once I had escaped the fakes, The snakes

Waste of time so face so face

I`ll be bald enough to throw

on an ish I belong to say, to say, to say

The fist is old, but this old

It's dead and ended now

I left all the reasons why

Why you should still be here

Go…

Where did we go wrong?

I don`t even like you now, like you

I don`t like you

You ain`t what I want

And time will never work this out

Oh no, I've gone cold in the heart
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Where did we go wrong?

I don’t even like you now, Forget you…

. مگه چقدرید گونه م غلطی اومد و رویرون چشمم بی اشك سركش از گوشه ی قطره یه
 میچاره قلب بی خودمو گول بزنم؟ من واقعا دوستش داشتم... عقلم دروغگو بود، ولیتونستمم

یم حداقل بتونید بزنم، شایكول و نیچارد سر به ریه گرفتم فردا یم! تصمیگفتكه داشت راست م
 فكر كردم...یار ذهن منم مشغول شد و كمتر به كامید. شاكنیم یدا رو پیكاجس

: روز خوش،ید پرسیدم، كه رسی متصدیش شدم و داخل رفتم. پیاده پی در هتل از تاكسدم
 خانوم؟یاد از دستم بر میكمك

.ینم پاسكال رو ببی آقایخواستم-ااممم... م

 از هتل خارج شدن.یش ساعت پیك نگاه كرد: متاسفانه یوترش كامپبه

 شانس... شروع كردم به قدم زدن وی از پا درازتر برگشتم و به اطرافم نگاه كردم. بخشكدست
... همه شونیكنم میكار چینجا م، از كجا اومدم، ای من كیدونستن گذشتم كه نمیی آدمایناز ب

ی زنیچ نداشتم. هی چون عجله ایكردم، من دقت می. ولیكردنعجله داشتن و به چهره م دقت نم
 كس.یچ باشه... هیار هم وجود نداشت كه شكل كامی مردیچوجود نداشت كه شكل من باشه. ه

 كس نبود. من بودمیچ چه نظر از نظر ماجراهاش... هیات، چه از نظر اخلقیافه،چه از نظر ق
یز. از همه چیرسید وقت به سرانجام نمیچ كه هی عشق دور... عشقیه. من بودم و یار كامیهو 

 اندازتتی می! از كار و زندگی خودم گرفته تا عشق. چه احساس به درد نخورزخسته بودم. ا
یه و یمونی خودش، تو می سراغ زندگیره میگه نفر دیه! عشقت با یچی به هیچیو آخرشم ه

 توجهمو جلبین بوق ماشیه ی كه صدایدم و اعصاب خورد كن. آه كشیدهمشت خاطرات پوس
 پشتیكا رو به رو شدم. جسی جسیك و آنتیمی قدلت سرمو چرخوندم، با شورویكرد. وقت

!!یكا زدم: جسیغفرمون نشسته بود!! ج

ی و من با خوشحالیم رو محكم بغل گرفتیگه شد و به سمتم اومد. هم دیاده پیدم، سمتش دوبه
 تو رو گروگان گرفتن دختر!یكردمگفتم: فكر م

: من فرار كردم!خندید

ی؟ كنیدا نجات پی تونستی. نگاش كردم: چطوریكرد می رفتم و اون داشت رانندگهمراهش

 بگمیتونم مینقدر اسلحه به دست. همی! اونجا پر بود نگهبان و آدمای غنچه كرد: به سختلبشو
 شدم تا تونستم فرار كنم.یوونهكه د

یدات. مراقب باش دوباره پیشه می عصبانیلی و من گفتم: حتما رابرت خیدیم خندی خوشبا
نكنن.
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یزی چیه كنم و یدا پیچاردو. اومده بودم ریفتم بیر گیا راحتین كه به ایستم نی-نه، من آدم

...ید دیچاردو ریشه و گفتم بعدنم میدمنشونش بدم. از شانسم تو رو د

 رابرت كجاس؟یگاه مخفیدونی-پس تو م

 اونجا تا نشونت بدم.یبرمت-اوهوم. الن م

 بال دری دختر دارم از خوشحالی وایدونی؟ میقشو دقی تو جایعنی زده شدم: واقعا؟ ذوق
!یارمم

یكا كه جسی و ما به مقصدیگذشتن از كنارمون مینا زد و سرعتشو بال برد. ماشی كجلبخند
ید. بایكنم دارم تب میكردم و من احساس میزد. قلبم داشت تند تند میشدیم میكتر نزدیگفتم

: حرفشو هم نزن!ید... عقلم سرم داد كشیار كامیدم شایا! یدادیم خبر میچارد به ریعسر

 چندی. فقط حواسمو به جلو دادم و به برجا نگاه كردم. جسیزنم حرفشو نمیگه... باشه... دباشه
 تا نشونت بدم.یا. بینجاس: ایستاد برج بلند ایه ی بعد جلویقهدق

 داخل كار جفتمون ساخته س!ی اگه الن بری؟ شدیوونه گرد شدن: دچشمام

.یدونم زد: نگران نباش، من راهشو مچشمك

 خطرناكه!یلی كار خین ای،-نه جس

 كرد.یاده شد و منم به اجبار پیاده سرعت پبه

!یم عجله كنید بایزابت،-زود باش ال

 كدوم دكمه رو فشار داد،یدم سرش راه افتادم و همراهش داخل آسانسور رفتم. اونجا ندپشت
.ی تموم شد بتیفقط چشمم به تفنگ براقش بود كه به سمتم نشونه رفته بود: باز

...یدم نفهمیچی هیگه ضربه به سرم و من دیه بعدش

 داشتم. احساسیجه و سر گیكرد درد می از سرم بدجوریه ناحیه یشم؟ مینجوری... چرا اآخ
 كم دقت باعث شد بفهمم كه اون نوازشیه... یكنه داره صورتمو نوازش میزی چیهكردم 

 كجاس؟ كدوم جهنم درهینجا ایا وزش باده. چشمام باز شدن و به مقابلم نگاه كردم. خدایست،ن
یه زدم. من به یغ گرفتم، نفسم حبس شد و جیین دراوردم؟ سرمو كه پاسر كه من ازش یها

 لبه پشت بوم قرار داشتم! نفس نفسی بلند، رویلی برج خیه ی بسته شده بودم و بالیصندل
ی ایگه نور دیچ مقابلم، هی برجایزدم و به اطرافم نگاه كردم. شب بود و جز نور چراغا

ی؟؟: بالخره به هوش اومدیدم شننارم از كی خش داریوجود نداشت. صدا

161



Goldjar.blogfa.com
 شده بود و دستاشویچ طناب پی مثل من به صندلیچاردم! ریچارد؟ تعجب نگاش كردم. ربا

 درشت تریكلش كار باعث شده بود كه بدنش صاف تر بشه و هینمحكم از پشت بسته بودن. ا
 و نگاهش به رو به رو بود.یكرد. اصل نگام نمیادو چار شونه تر به نظر ب

یم؟ ما كجائیچارد؟ ریكنی میكار چینجا-تو ا

.یم برج هشتاد طبقه ایه ی جواب داد: بالی خونسردبا

 بند اومد: هشتاد طبقه؟؟نفسم

 كجاست؟یكی: نیدم تكون خورد. با ترس پرسید تائی آروم به نشونه سرش

 كهیكردم میب تعقیت جمعین رو بی. داشتم كسیكنم میكار چینجا خودم ایدونم نمی... حتیدونم-نم
.ینجام... ایدم كرد و دیهوشم بیكس

یچرخونی؟: چرا سرتو به سمت من نمیدم. زود پرسیكرد بود كه نگام نمعجیب

یستی؟ شونه هاشو بال انداخت: مگه تو مسلمون نیتونست كه میی جاتا

 داره؟ی-آره، چه ربط

 به موهاشون نگاه كنه.ی كسیاد خوششون بیران مسلمون ای خانومایكنم-فك نم

 كهیدم قرمز نبودن... با دقت فهمیزدن به رگام خشك شد. موهام كه داشتن تو هوا موج مخون
! از همتون متنفرم!یا داد زدم: لعنتی خودم! به فارسی. موهایاهنس

.یین پای هر لحظه ممكنه پرت بشی،-آروم باش بت

-فك نكنم...

 نازكیلی خید بایزنم كه حدس میی طناب وصله كه تا اونجایه ما به ی گفت: صندلیت جدبا
باشه.

!یمیریم تمسخر گفتم: پس ما مبا

.یی جورایه-آره... 

 قاتل شو!ی: واقعا مسخره س! اون همه دنبال قاتل باش، آخرشم طعمه خندیدم

ی؟ كجا بودی گفت: تو الن دوست داشتآروم

 پست فطرت...ی نباشم! جسینا ایخواستم. فقط میدونم... نمیه-سوال سخت
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 باشم كه دوستش دارم.ی كسیش الن پین-من دوست دارم هم

: اا... آها.ید لبام ماسی رولبخندم

ی؟ رو دوست داشتی-تو تا حال كس

 بال انداختم: برات مهمه؟ابرو

 كنجكاوم.ی كم جا به جا شد: تا حدودیه

ی در حال حركت مثل نقطه هاینای شدم كه چراغ ماشیره پام خیین... به پایدم كشیقی عمآه
.یكردن ورجه وورجه میطنت بودن كه با شیزیر

.یومد خوشم میكی-آره. از 

ی؟ كنجكاو تر شد: واقعا؟ چقد دوستش دارلحنش

 نه...یا هنوزم به فكرش باشم ید بایدونم-قبل دوستش داشتم. الن نم

ی؟-چرا دو دل

 وی دختر فوق العاده از خود راضیه. یكنه ازدواج میگه دختر دیه كردم: چون داره با اخم
لوس!

 مگه نه؟یاد، اونم از تو خوشش می، دوست داریكولو تو نی گفتم: ولیقی كرد. با لبخند عممكث

 گفت: آره... آره!ی حواس پرتبا

 مراقبش باش.یه،-دختر خوب

 مراقب خودم باشه!ید بایكی مراقبش باشم؟ یت وضعین چونه به مقابل اشاره كرد: با ابا

 تكون خورد.یزی آمید به طرز تهدیم كه صندلیدم خندی بلندی صدابا

 تكون نخور!ی اگه جونتو دوست داری-بت

...یاد سرمون میی بلیه-باشه حواسم هست. هر چند آخرش 

!ی باشیدوار امیطی در هر شراید كه بایدادم میاد: اگه دستم باز بود بهت ید توپبهم
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ینی ببینكه نموندن و ای كدوم از خونوادت باقیچ من كه هیط نه با شرای-هاه... آره درسته، ول

.یشه ازت دور میشه همی داره برای كه عاشقشیكس

 بود! مخصوصا با لباسیار كامیه پسر چقد شبین ایا انداخت. خدایین سرشو پای ناراحتبا
 بهم دست داد.یقی فكر احساس آرامش عمین و از ایشمه... تصور كردم كه اون پیشآب

یزابت؟-ال

-هوممم؟

 سوال ازت بپرسم؟یه یشه-م

 بهت جواب بدم!یشم آخر عمرم خوشحال می-آره... لحظه ها

یشناسمش؟ من میه؟ كی،-اون كه دوستش داشت

یگی؟ بهش نمیم، كردیدا من من گفتم: اگه... اگه بهت بگم... اونوقت اگه نجات پبا

 بهش نگم.یزی چیخورم-قسم م

 لرنس شدم.ین-من عاشق كو

ی شوخی به سرفه كردن و تا خواست سرشو به سمتم بچرخونه دست نگه داشت: دارافتاد
یكنی؟؟م

 داشته باشم؟ی با تو شوخید كردم: من چرا باتعجب

... فقط برام جالب بود!یچی-ه

 گفته باشه ها... خودمو زدم اونراه ویزی چیه یخواست فقط میچاردم كجاش جالب بود؟ راین
 نجات داد؟ی لرنس منو چه شكلیدی: تو دیدمپرس

-اا... تو رو بغل گرفته بود.

ی؟ چیگه-د

.یكرد میه-خب... داشت گر

 تعجب نگاش كردم: چرا؟با

 نفر پشت سرشیه و یكرد میه شده بود، گری كه لباسش با خون تو رنگیدمش. فقط دیدونم-نم
 نخوره.یر و هواشو داشت تا تیرفتم
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یكرده؟ میه من گری چه مرگش بود؟ چرا برایار كامین. پس ایلرزید حرفا مین ایدن از شندلم
...یبه اومد: عجیرون صدا از حنجره م بیهآخه چرا؟ به زحمت 

...یاد زیلی خیلی-به نظر من اون تو رو دوست داره. اونم خ

.یكنه ازدواج میگه دختر دیه زدم: آره... انقدر دوستم داره كه داره با پوزخند

 حق با تو نباشه.ید لبخند زد: زود قضاوت نكن، شاموذیانه

 سمت ما!یاد داره میكی پا اومد كه وحشت زده گفتم: ی پشت سرم صدااز

 اونجاست؟ی حالت آماده باش صاف نشست و گفت: كبه

. بهیشنیدم نفساشو واضح می كه بود جواب نداد. طرف پشت سر من بود... صدای كسهر
. طرف داشتیدم چسبیم و با ترس و لرز به صندلیدم كشیغ و تكونش داد! جید دست كشیمصندل

 دستام آزادی! وقتیكرد خدا داشت طناب دستامو باز می... انگار داشت... وایكرد می كاریه
 گذاشتم.یت كنار صندلی روسریه: من بهت نگاه نكردم، یچید پگوشم سپهر تو یشدن صدا

. سپهرویدم كنار كشیاط آزاد شدمو مالش دادم. بلند شدم و با احتی و دستایدم كشی راحتنفس
یگفت كه سپهر می سبز رنگی روسریع... سریرفت كلنجار میچارد ری كه داشت با دستایدمد

 تا آزاد شد گفت: ممنون.یچارد. ریدمرو برداشتم و پوش

 بود همقطار!یفه دوستانه به شونه ش زد: وظسپهر

 من گفت: پس شانس بهت رو كرد.یدن با دیچارد و ریدن به سمت من چرخهمزمان

...یس پلینه... كارت قابل تحسیرانه گفت: چه شجاعانه! چه دلیبی عجی كه صداخندیدم

.یومد و به سمت ما میزد آهسته كف میلی شد؟ رابرت داشت خیداش از كجا پین اوه... ااوه
!ی: آشغال عوضید غریسپهر به فارس

!یرسیدم نمیگاه جاین وقت به ایچ نبودم، هی-مطمئن باش اگه عوض

. كنارم زمزمه كرد: تفنگمو كه همراهمیستاد سمت من اومد و كنارم ای آرومی با قدماریچارد
بود ازم گرفتن...

!یه عالیلی كردم: خغرغر

یع. سپهر سریومد از دستمون بر نمی كاریچ و هیشد تر میك هم چنان به سپهر نزدرابرت
 بلند شد و سپهر مثل مجسمه خشكش زد. نگاه همه مون بهیك شلیدست به كمرش برد كه صدا
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 برج سقوطی زد، چشاش بسته شد و آروم از بالی بدنش رفت. لبخند آرومی رویسمت حفره 

: ســپــهــر...كشیدم یغكرد. از ته گلوم ج

 ویزد. رابرت داشت قهقهه میكرد كه سپهر افتاده بود نگاه میی شوكه شده بود و به جاریچارد
 كه...یدم خورد و دیر افتاد كه سپهر تیی. نگام به جایشد تر میاعصاب من هر لحظه خط خط

 و حواسش بهیخندید وار میوونه افتاده بود. دوباره به رابرت نگاه كردم كه دین زمیتفنگش رو
 بود تا...ی بلند كافی یرجه شیه نبود. گتفن

!یكنم-الن به جهنم واصلت م

 تفنگ بلند شد وی نعره ی نشونه رفتم و... صدایدم، قاپین زمی زدم و تفنگو از روشیرجه
 نشسته بودمین زمی شد. همونطور كه روین سرش، نقش زمی رویرابرت با سوراخ بزرگ

 كه با خونوادهی كسی سزاینه كه خواهرمو رنج داده باشه! ای كسی سزاینه! اینه: ایدم كشیادفر
!ی روانی یكه كشتار شروع كرده باشه! بالخره انتقاممو ازت گرفتم مرتو كشت ی من بازی

...یرفت لبش خون می افتاده بود و از گوشه ین زمی دو رنگش روی با چشمارابرت

ی پاك سپهر افتاد كه با برانكارد داخل آمبولنس بردن و روشو با پارچه ی به جنازه چشمم
 بود.ی خوشحال و نورانی كه صورتش غرق خون، ولیدمش آخر دی پوشوندن. لحظه یدیسف

 زمزمه كرد: اونم مثل من دوست داشتی محكمی با صدایاراشك تو چشمام جمع شد... كام
.یره بمیفه انجام وظینح

. سرشو بال گرفته بود و بایدرخشیدن اشك می نگاش كردم، چشماش به خاطر پرده وقتی
 همه جا رویرش آژی آمبولنس روشن شد و صدای. وقتیكردغرور به آمبولنس نگاه م

یه گرفت. بقیشونیش به سمت پی و دستشو به علمت سلم نظامیستاد صاف ایاربرداشت، كام
 و باید صحنه با شكوه و غمناك اونجا، بغضم تركیدن كارو كردن و من از دینهمكاراش هم هم

 انقدر دل نازك بود كه بای هست... ولی سپهر كیدونست نمی حتیكول. نیه گریر زیم زدیكولن
ی و صدایخورد همه جا به چشم میسا پلین شد. نور ماشی اون صحنه، اونم اشكاش جاریدند

 و تابیچ پیس دو تا پلی دستاین كه بیدم رو دسیهمهمه و حرف زدن گوشمو پر كرده بود. ج
 هم با دستبندیگه عالمه آدم دیه. حقش بود. خائن آدم فروش. ی... لعنتیكرد میغ جیغ و جیخوردم

 اومد.یرون از اونجا بیگه برانكارد دیهاز برج خارج شدن و جسد آلوده به گناه رابرت با 
 گرفتم.اماشكامو پاك كردم و گفتم: بالخره ازش انتق

 پاسكال كجاست؟ی. آقایدی گفت: خوشحالم به خواسته ت رسكامیار

 زده...یبش غیچارد ریدم فهمتازه

!یین بود! خودش همراهم اومد پاینجا همیچارد ریخورم-قسم م

 شه!یشگی كار همیست، زده. مهم نیبش غیشه: بازم مثل همید خندیكی اخم كرد و نكامیار

 حساب كوچولوئه!یه تسویه افتاد و گفت: وقت ی چشمش به سمت جسیكول نبعد
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ی؟ خودت دردسر درست كنی برایخوای نداشته باش! میش كاریكول-نه ن

 رو بهش بگم.یزایی چیه یخوام زد: نه فقط می گل و گشادلبخند

 پرپشتی آب بودن و مژه های و من موندم و عشق از دست رفته م. بازم چشماش به زللرفت
 وقتیچ كرده و هیدام كه انگار تازه پیكرد نگام می. طوریبخشیدنو بلندش به چشماش ابهت م

یدن دی ممكن بود. چشمام برایر گرفتن نگاهم از چشماش غیكردم، می! هر كاریدیدهمنو نم
 ازشونیتونستن... نمیدیدن حال كه اونا رو میكردن، می و روز لحظه شمارشباون ستاره ها 

یران؟ ایگردین برمیگهدل بكنن. آهسته گفتم: د

 گفت: آره!ی با كج خلقیكنم، ها رفتار میبه بود از لجش گرفته كه بازم باهاش مثل غرمعلوم

-خوبه، سفر خوش.

یگه. دی وقتشه تو هم برگردیكنم خواستم از كنارش برم، دستشو جلوم نگه داشت: فكر موقتی
 كنه.ید كه جونتو تهدیست نیكس

 انداختم: بله حق با شماست.یین پاسرمو

.یران ایم تا برگردیای... بیا همراه من و نادیشم-خوشحال م

ینجا؟ بمونه ایخواد نمیگه دیا گفتم: نادی كلفگبا

-نه.

...یست نی-باشه... حرف

ی؟ چی هرمزی-پس سپ... آقا

یفرستن میگه دیمای هواپیه گرفت: اونو با یین ابروهاش نشست و سرشو پای روی كمرنگاخم
.یرانا

 تا بنا گوش باز بود.یشش كردم كه نیداش پی وقتیكولو دور شدم و نازش

 كنم.ی وقتشه كه برم. اومده بودم باهات خدافظیگه... من دیكی-ن

... ازتی بودی باهات خوشحال شدم. تو دوست خوبیی منو بغل گرفت: از آشنای گرمبه
 چقدر خوشحالم!یدونی نمی،ممنونم كه انتقاممو از رابرت گرفت

 نشده؟یداش پیچارد هنوزم ری، بود. راستین رابرت همی: منم خوشحالم! سزایدم كشعقب

167



Goldjar.blogfa.com
.یست كه نیست زد: نه... نید چرخوند و اطرافو دسرشو

 با خودشیتونم كن. ناراحتم كه نمی من ازش خدافظی به جای كردیداش-پس هر وقت كه پ
 كنم...یخدافظ

یخواستم! باز غرغر كرد: من میدوید چار نعل می آهنی اعصابم با كفشای داشت رویگه دنادیا
!یكابمونم آمر

 بوده باشه!ین قرارمون ایكنم و روزنامه شو ورق زد: فك نمید با آرامش نفس كشكامیار

 كردم. مهماندار شروعی بازینم ماشیچ فرستادم و با سوئیرون گوشه لبم هوا رو با شدت باز
 كجاست و ازیژن اكسی یسه كجان و كیما هواپی درایدونم دادن كه چه میحكرده بود به توض

 دستم چرخوندم و از ذهنم گذشت: دلم برات تنگی تورنادو رو تویچ حرفا! دوباره سوئینا
 پسر!یزنم تورنادو... بازم بهت سر میشهم

 ویشد آف میك تی داشت آماده یما رو به حالت اولش برگردوندم. هواپی بستم و صندلكمربندمو
یاد كه من ازش به عنوان شهر عشاق یزی بود... عروس شهرا، چیس ما پاریمقصد بعد

!یكردمم

یا كه من و نادیی. از اونجایكرد نگاش میدی با اخم شدیا و نادیكرد داشت آهسته خرخر مكامیار
 از كناریا. نادیزد خودش چرت می وسط ما دو تا نشسته بود و برایار كامیم،با هم دعوا داشت
ه بودم، بیار كه با كامی دادم مثل بار اولیح و اونجا نشسته بود. منم ترجیومدپنجره خوشش م

 حواسمو پرت كرد: پسیا نادی. صداینم طرف بشین ایترسیدم اون وقتا كه از ارتفاع میاد
بالخره قاتل خوهرت كشته شد!

 خودم كشتمش!یكنم، میح لبخند زدم: تصحی بدجنسبا

 اشارهیار كه جوابمو بده. با چشماش به كامید به ذهنش نرسیزی چی توزانه نگام كرد، ولكینه
 من!ین... هم چنیدونی... و مید زحمت كشیلی خیارمزد: البته كام

یده كشیتونسته می چه زحمتیكبیری این بدونم ایخواست هامو بال انداختم. اصل دلم نمشونه
!ی خورد: وای تكون بدیا و نادید دفه خرناس كشیه یارباشه. كام

 بهمیا نكنه. نادیدار بیارو دهنمو گرفتم كه صدام كامی از خنده منفجر شدم و به زحمت جلومن
 منی تمام بروبر نگاش كردم. لبشو نا محسوس كج كرد، ولیچشم غره رفت، من با خونسرد

ی كرد: راستی شو به شدت موذیافه افتاد كه قیادش یزی چیه دفه یههم چنان خونسرد بودم. 
!یارین بیفشما هم تشر

-كجا؟

 كارتیگم میار. به كامیار من و كامی طره از موهاشو تاب داد: مراسم عروسیه انگشت با
!یم با هم مزاحمتون شدید. البته شایارهدعوتو براتون ب
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 كه روش نپرم تا برمیكردم داشتم مقاومت می به سختیلی الهام! آروم... خی... تو آروملعنتی
ی بلندم رویخرخره شو با لذت گاز گاز كنم! بعد با دندون بكشمش تا پاره بشه... بعد با ناخونا

 به جاش فقط گفتم: باشه،ی... ولیداد می درست كنم... آخ كه چه مزه ایقی عمیصورتش زخما
.ین بشوشبختخ

!ین داری اینده الن معلومه چه آین بار گفت: البته از همین اولی براعقلم

ی افتاد كه مثل پسر بچه یار زدم. نگاهم به كامید كرد و منم به حرفش مهر تائیقش تشوقلبم
 ش چقدر معصومیافه گوشه افتاده و خوابش برده. قیه كردن، ی شده بود كه بعد از بازیطونیش

 كه تا آخری كسی یافه عشق از دست رفته م... قی یافه... قیرسید به نظر میو دوست داشتن
 منی گناه بود، ولید كنه. شای عروسی ایگه اگه با كس دی خواهم داشت، حتستشعمر دو

 گناه بود، پسیار كنم. اگه فكر كردن به كامیرون اون دو تا ستاره رو از ذهنم بیال خیتونستمنم
 داده بود.ی بود كه منو هم بازی بازیه. به نظر من، عشق یرفتم میامطمئن بودم گناهكار از دن

ی و تویدم داد و تا ابد داغشو به دلم گذاشت. از نگاه كردن بهش دست كششونم نیاروكام
 دست و پا زدم...ی غرق شدم و با خوشیمیمخاطرات قد

 گرمه.ینجا-ا

 گرمه...یدونم سر تكون داد: مكامیار

-من تشنمه!

.یبینم نمی مغازه ایا كافه یچ طرفا هین-ا

 استكهلم!یرفتیم مید. بایه شهر كسل كننده ایلی! خیاد خوشم نمیس دوباره غر زد: من از پارنادیا

 از قبل گرفته شده بودن... من معذرتیتامون كه بلید نگاش كنه گفت: ببخشینكه بدون اكامیار
 شما رو در نظر نگرفتن.ی یقه كه سلیخوامم

ین و به ساختمونا نگاه كردم. شهر به ایدن صدا خندی عقب شروع كردم به بی از صندلمن
 نظرشیر. زیاد خوشش مینجا اون دفه به من گفته بود كه از ایار دلتم بخواد! كامی،خوشگل

. با آرامش فرمونو گرفتهیكرد لبخند سركوب شده به مقابلش نگه میه و یاقگرفتم، داشت با اشت
ی چشمای فرمون ضرب گرفته بودن. غرق تماشا كردنش شده بودم و وقتی روشتاشبود و انگ

یگه سرمو به سمت دیع نگاهمو هدف كردن، به شدت دستپاچه شدم. سریینهقشنگش از داخل آ
ین؟ موافقیا شما هم با نادی؟ خانوم مالكی گفت: شما چیدمگرفتم كه شن

 تابدار شده بودن.یانه لبخند موذیه كه مجبور شدم نگاش كنم، چشماش به خاطر دوباره

.یستم تشنه هم نیكنه، نمیتم. گرماش هم اذیاد خوشم مینجا-نه متاسفانه، چون من از ا

 اصل...ینجا! این نداریقه فرستاد: شماها سلیرون نفسشو با سر و صدا بنادیا
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 نه شما.یكردم، خردمند صحبت می حرفشو نا تموم گذاشتم: من داشتم با آقای خونسردبا

.یكردم می: دخترا؟ من فقط داشتم نظر سنجید خندیار حركت موند. كامی خورد و با بهت بجا

 آره؟؟یاد، خوشت مینجا زد: لبد تو هم از ایخونك سیار به كامیعا سرنادیا

.یشه وقتم فراموشم نمیچ دارم. هی خوبی خاطره ینجا! من از ایست نی-شك

: چهید بهش پریا نادیه؟؟ خوب چی موند. منظورش از خاطره یره خیا نادی به صندلچشمام
ی؟خاطره ا

 محرمانه س.ی خاطره یه زمزمه كرد: بماند... یطنت با شكامیار

 بوده؟!ی بگو خاطره ت چیال محرمانه؟ ی خاطره یدم؟؟ شنی-چ

.یم... بگذریست-مهم ن

 بوده تا دوباره دعوامون نشده!ی بگو اون خاطره چیار غرش كرد: كامنادیا

 به زبون سادهیخوای: مید داد كشیا وجودش سر نادی آخر و با همه یم مقدمه زد سی بكامیار
... نداره!!ی... ربطیچبرات بگم؟ اون خاطره... به تو... ه

 تر شد.یق اخمش عمیار و داد كردن و كامیغ نكرد، اونم بنا گذاشت به جیرت اصل حنادیا
 دادم ساكت بمونم تا خودشون به ماجرا خاتمه بدن.یحترج

-بزن كنار!

 هتل.یم برید-لزم نكرده! با

!یین پایكنم الن بزن كنار، وگرنه خودمو پرت مین همیار-كام

 وید پریرون بین از ماشیش مثل اسفند رو آتیا با غرغر راهنما زد و تا ترمز گرفت، نادكامیار
 خدای: اید با دست محكم به فرمون كوبیار. كامیستاد سن ای رودخونه یشبه حالت قهر رفت پ

 چه كار كنم؟؟ید شد! از دستش بایوونه دینباز ا

 و شروع كرد به حرف زدن.یا نادیش دنبالش كردن. رفت پیار اختی شد، چشمام بیاده پوقتی
. دستاشو تو آسمون تكونیه عصبانی بدجوریار معلوم بود كامی ولیرسید،صداشون به من نم

 مقدمهی بیار. كامیكرد پشتشو كرده بود و به رودخونه نگاه مینه، دست به سیا و نادیدادم
 نداشتم!یدنشو تحمل دیگه من با درد بسته شدن. دی گذاشت كه چشمایا نادی نه شویدستشو رو

ین من مثل بدتری حركت ساده هم براین همی ولیده، انجام نمی كاریار كامیدونستم مینكهبا ا
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 نگفتنیزی كدوم چیچ دوباره برگشتن، من چشمام هنوزم بسته بود. هی بود. وقتیا دنیشكنجه 

 كرد.ی رانندگل به سمت هتیارو كام

یادته؟-اون روز 

.یكرد به من نگاه میطنت كردم كه با صورت پر از شنگاش

-كدوم روز؟

 خوردم.یر-اون روز كه من ت

 بود...ی بره؟ عجب روزیادم یشه: مگه میدم خندی كمی صدابا

 متنفرم!ینجا نشست. غرولند كرد: از ایش صندلی شد و رویداش پنادیا

 انقدر به جونم غر نزن! مگه من گفتمیكنم التماست میا: نادید كوبیز به میت با عصبانكامیار
 اگه دست من بود...ینجا؟ ایایمب

یارم كه مكث كرده بود جمله شو تموم كنه. كامیار با شوق نگاش كرد و منتظر شد كامنادیا
 تا اعصابمیران ایكردم شوتت میویورك راست از نیه نكرد و گفت: اگه دست من بود ینامرد

در نبودت نفس بكشه!!

 سرخ سرخیت از عصبانیا خنده م بلند نشه. نادی كه صدایگرفتم قدرت گاز مین لبمو با آخرمن
 ویكرد چنگالشو داخل ظرف سالدش فرو می كه با خونسردیارم. كامیریختشده بود و عرق م

 ظرفشو با دست به جلو هل داد: من اشتهام كوریا. نادیدادخوش و خرم به سالد خوردن ادامه م
.یخورم نمیزی چیگهشده. د

ی نرفتن مقاومت كرد... بازم... ولی برایا شونه بال انداخت و به كارش ادامه داد. نادكامیار
 بهش چشم غرهی اومدن نداره. جوریین پایال بال رفته و اصلنم خیطون از خر شیار كامیدد
ی! ولیشه ذوب میكرد عمل میزر نگاهش كه مثل لیر هر لحظه زیار كامیگفتم كه من میرفتم

ی. آخر سر كسیفتاد نمی اتفاقیچ و هیكرد سطل آب سرد عمل میه مثل یار و آرامش كامیسرد
 بود...یا شد نادیمكه تسل

.یر-من رفتم اتاقم! شب به خ

: خدا رو شكر! به سلمت...ید غریار كامل از ما دور شد كاموقتی

 ازدواجم بكنن!یخوان تفاهم مین نچ كردم: بعد با انچ

-منظورت منم؟
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ی عصبیگه نگفتم. چنگالشو به سمتم تكون داد: الهام تو دیزی به سمت بشقابم گرفتم و چسرمو

یگه... تو دیكشم میم عصبی و معده یا دارم از دست نادی كافیترم نكن! الن به اندازه 
 نكن.یاعصابمو خط خط

.یدین خودتونو عذاب مین كه دارین-شمائ

-منظور؟

یگه با هم دی وجه شباهتیچ هیا شما و نادی دخالت كنم، ولیخوام تفاوت نگاش كردم: نمبی
!ینندار

 نوبل اهدا كنم!ی یزه بهت جاید بایدی؟ فهمی كینو این، زد: آفرپوزخند

یكنین؟ لج می با كین-شما دار

 شد: با خودم.ین صداش غمگلحن

 بپرسم چرا؟یشه-م

یدونم و مفصل... در كل خودمم نمیچیده هم پیی جورایه سخته. یحش كنار گذاشت: توضچنگالو
چم شده...

یه خودتون و ی زندگیشه نمیل دلین ای و ناراحتش نگاه كردم: ولی طوسی راست به چشمایه
.ین رو زهرمار كنیگهنفر د

یم مغزم كار كرد و رژه رفت تا تسلی مجبور شدم. مامانم انقدر رویی: از تنهاید خندی تلخبه
یبینی كه مین هم كه نفرت داشتم. ایا... از نادیره وجود نداشت كه چشممو بگی دختریچشدم. ه

 كه مامانم به آب داده.یه نامزدم شده كه دست گلین به خاطر ایشه،همراهمه و خونمو كرده تو ش
 خودمون... هر وقتی خونه یم برید هم بایگه رو دوست ندارم، تازه چند وقت دیامن اصل ناد

.یكشه میر معده م تیكنم فك میمبه روز عروس

یر تیار كامی بودن. چون سر منم با معده یق و سر من، با هم رفیار كامی عصبی معده
یه آه و ناله و گریشد و كارم مینداخت می... منو از كار و زندگیدنی كشیر! اونم چه تیكشیدم

.یزنیم خودمونو گول میم داری: ما همگیدمكردن. خند

: چطور؟ید كرد و پرسهمراهیم

 كشته شدن، بازم دلم خوشه كه زنده م و نفسیكم اقوام نزدی كه همه ین-نفر اول خودمم. با ا
 بازم به حرف مادرتون گوشی ولیسازین، نمیا با نادیبینین مینكه كه با این. نفر دوم شمائیكشمم
یشه، اون انجام می ثابت كنه اون همه كارس و فقط فرمانایخواد كه میاس. نفر سوم... نادیدینم

 هم ازیا و نادین كه من از شما دارم... اا... شما لجبازی. با شناختیست نینطور وجه ایچكه به ه
!یره جوب نمیهشما لجباز تر. معلومه كه آبتون تو 
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-دستت درد نكنه، من لجبازم؟

ین؟. شما لجبازین بال انداختم: از خوتون بپرسابروهامو

... آره.یم به موضوع نگاه كنی عمقیم-خب... اگه بخوا

!ی موضوع اعتراف كردین خودتم به ای گفتم: حتسریع

...ی حرف زدن برداشتی-چه عجب تو دست از رسم

 خوردم: اشتباه شد!جا

 غم و غصهیچ هیگه تو بود، دیه كم اخلقش شبیه یا نادین: اگه اید دفه خندیه نگام كرد و خنثی
 نداشتم.یا

 گفتم و خبر ندارم؟ی بدیز چیه؟ حرفش شوكه شدم و دهنم باز موند. لبخند زد: چاز

-نه...

.یم صبح زود برید فردا بای، بخوابی. تو هم بهتره بریاد بال انداخت: خب... من خوابم مشونه

 بگم؟یزی چیه یشه-م

 ش مثل بچه ها معصوم شد: چرا كه نه؟ بگو...قیافه

 بالتر از حدیلی خیلی شدم. ضربان قلبم بال بود. خیره انداختم و به دستام خیین پاسرمو
 دوباره به گذشته برگردم و با تو...یخوادمجازش... به زحمت زمزمه كردم: دلم م

ی؟ بم تر شده بود: با من چیار كامی حرفمو خوردم. صداولی

 ولش كن! شب خوش.یچی-با تو... ااممم... ه

 تو چشماش نگاه كنم و بگم كه دوست داشتم دوباره بایتونستم شدم و به سرعت در رفتم. نمبلند
 بود و پاهامیده. سردردم بازم به اوج خودش رسیم بچرخیس تو پارین سوار ماشیگه،هم د
 رفتم. آخه من چمیرون اول بی. به زحمت خودمو به آسانسور رسوندم و طبقه یكردن نمیاری

 باهاش رفتار كنم؟یه مثل بقیتونستم مردا فرق داشت؟ چرا نمی یه با بقیار كامراشده بود؟ چ
یشد؟ میگزینش و حال خراب جای و به جاش دستپاچگیرفت مین از بیتم و جدیچرا خونسرد

ی دهنم گرفتم و وقتی منفجر شدم. ضجه زنان دستمو جلویهدرو باز كردم و داخل اتاقم از گر
 بود؟ سرمو بهی ای چه عذاب تموم نشدنین شدم و هق هق كردم. او روش ولیدم،به تختم رس

 واضح تری ایگه دی چشماش از هر لحظه یر هام خفه شد. تصویه گریبالش فشردم و صدا
. ناله كردم: تمومش كن!یكشیدن میش به آتی رحمی پناهمو با بی و قلب بیومدن میالمتو خ
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... از پایكشم نمیگه طاقت ندارم... دیگه... تو رو خدا تمومش كن... دیتمومش كن فكر لعنت

درومدم، تمومش كن...

یه بالش نرمم، ی. كاش به جایدم به هق هق افتادم و سرمو محكم چند بار به بالش كوبدوباره
 همون لحظهیخواستم. از خدا میداد و خاردار وجود داشت كه منو به كشتن می سنگیوارد

 نداشت...یری نداشت... اون كه تقصی سپهر من مرده بودم، اون كه گناهی... كاش به جایرمبم
یر سراغم اومد و من با ترس زمزمه كردم: اون به خاطر من تیاحساس عذاب وجدان وحشتناك

خورد!

یدن چشمام صف كشی جلویدمش كه دیی به خاطر من مرده بود... سپهر... تموم لحظه هاسپهر
 ویشی می... چشمایپروند كه میی هایكه اومد. خنده هاش... تیادمو من شلوغ كردناشو 

ی چشمایگه دی. ولیشناسه ساله منو مین. انگار چندیكرد نگاهم میدرشتش... سپهر مدل خاص
ی كه اشتباهیی كه بخواد بازم با اون نگاها تماشام كنه... چشمااشت رنگش وجود ندیشیم

 كرده بودن.ی زدنشون چشم پوشید بودن و با شرم از دیده دیاهمو بلند و سیموها

 دوبارهیه چیدم كه من نفهمی نا معلومیز سر چیا و نادیار فرودگاه جر و بحث كامینال ترمداخل
بال گرفت.

 هان؟؟یكنی؟ مینجوری! آخه چرا ایا نادی-كفرمو بال آورد

! چون حق دارم!یخواد گم شد: چون دلم میت جمعی همهمه ین بیا نادی زدنایغ جصدای

 شدن.یشون موهاش پری و دسته ید به موهاش دست كشیت با عصبانكامیار

یخوره گندت حالم بهم می! ازت نفرت دارم... از اخلقایاد من ازت بدم میه؟ چیدونی-اصل م
!یاناد

: آره!ید برداشت و با دستش بازومو چسبیز به سمت من خیا كه گفت خون به پا شد... ناداینو
 از منیدم بایگه، خانوم خانوما نشسته ور دلت و از من بد مین ای... تا وقتیاد از من بدت بیدمبا

!یزده بش

 الهامو وسط نكش،ی رو به ابروهاش قرض داد: پایتونست كه می اخمین ترسناك تركامیار
 قابل تحمله!یر نداره! من خودم ازت زده شدم، چون اخلقت غیریاون تقص

.ید كوبین زد و پاشو زمیغ با حر ص جنادیا

 راهیداد و داد و بیكنی اخم می داریقه دم به دقیبینی؟ اخلق گند خودتو نمی؟-خودت چ
!ی اعصابی بی آدم روانیه! تو یندازیم

 روح و روان و اعصاب وی جمله آخرین ای اصل دخالت نكنم، ولیكردم داشتم تلش مخیلی
 و نعره زدم:یدم كشیرون دستاش بین. دستمو با حر ص از بیخت اعضا و جوارحمو بهم ریمابق
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 تو صورتت كه دندوناتیخوابونم مشت میه ی، چاكتو نبندی اون دهن بیپ الن زیناگه هم

 بفهم!دهنتو بشن! حرف یز ریزر

 دست خودم نبود ویگفتم كه میزایی. اصل چیشود اعصاب و خشن وارد می اوووه... الهام باوه
 بزن... بزن تا ازیا گفت: آره! بی با پرروئی جا خورد، ولیا رفتارم نداشتم. نادی رویكنترل

 كنم!یتدستت شكا

 بهم گفت: الهام ولش كن، ارزششو نداره...كامیار

!یدم باشه میه هر چقدرم كه پول دیندازمت، میافه و قیخت از ریزنم كردم: میك بارچشمامو

-الهام! خودتو كنترل كن!

 تحمل كنم!یتونم نمیگه صورتم با حر ص كنار زدم: دی قرمزمو از جلوی و موهایدم كشداد
 النین چشمامو گرفته... همی و دم نزنم! خون جلوینم هاشو ببی ادبی زبون دراز و بیتونمنم

از من دورش كن تا له ش نكردم...

 برو تا نزده خون به پا نكرده!یا رو گرفت: بیا دست نادكامیار

. حواسم به درد دستم جلب شد ویم و دندون قروچه كردیم رفتی اساسی چشم غره یه یگه دبهم
. آروم گاردمو باز كردم ویشه میشتر انقدر دستمو محكم مشت كردم كه زخمم داره دردش بیدمد

 سهیزنم میكنه، باد میتم رگ خرین، مسخره رو تموم نكنی دعواین: اگه ایدم كشیقینفس عم
!یاد كه بتونم و از دستم بر بی با هر چیدم،نفرمون رو به كشتن م

ین زمی رویما اومد و اعلم كرد هواپیچر پی شد. همون لحظه صدایم تسلیا نادیم لحن جداز
یا ی غر بزنیر به حالت اگه تو مسی: وایدم خط و نشون كشیا نادینشست. با چشم و ابرو برا

 بهی م! پس بهتره هوس لوس بازی من روانیست، نی روانیار. كامی راه بندازیتناله و شكا
سرت نزنه...

 ساكت...یر! تا آخر مسیشه حرف شامل تو هم مین: ایدم معترض شد بهش پریار كامی یافه قتا
!یزنموگرنه قاط م

 و زمانین لبش مرتب داشت به زمیر زیار اومدم. كامیرون بینال مرتب كردم و از ترمشالمو
 واقعا تنگ شده بود ویش معمولیپ تی و از دست كراواتش خل ص شده بود. دلم برایدادفحش م
 بودین ایش شد و تنها فرقش با چند لحظه پیداش ربع بعد از ما پیه یا. نادیكردم نگاش میواشكی

یخته ریرون موهاشو از شال بیشتر كه مثل قبل بود و بیشش بود. آرایده و شال پوشانتوكه م
... درسته باهاتون خشن رفتار كردم،یگه ضربه زدم و گفتم: خب دینبود... با نوك كفشم به زم

. حال وقتیم نشد و حر ص نخوردیین فشارمون بال پایما هواپی كدوم تویچ طرف هیه از یول
.ین حلل كنیدین از من دی هم هر چی بدی. خوبین خوشبخت بشیدوارم... امیهخدافظ

 بود كه...یا نادین. ایدم از تو ندی بدیچ به حرف اومد: من هكامیار
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 جنگ شروع بشه؟ گذشته رفته،یخوای دستمو بال بردم: نه اصل حرفشو نزن. دوباره مسریع

. خدافظ.یمما هم فراموش كرد

 بغض وحشتناكمینكه ای شد. برایره به چشمام خی با نگاه سوزانیار و كامید در جوابم غرنادیا
ین حالت ممكن ازشون فاصله گرفتم... اولین تریع و با سریدم پاشنه چرخیآبرومو نبره، رو

...یچی. هیدم عشقم جنگی... چقد واسه ین رو به چنگ آوردم و از اونجا رفتم. منو ببیتاكس
 و افاده كه فقط به خودش ویس دختر پر فیه كردم به یمش درسته تقدیاروه ذره! كامی یحت

 عاشق كهیه عاشق شكست خورده... یه ی. درسته... من عاشق بودم. ولیكرددستوراش توجه م
 ابرازینكه دختر بود و به خاطر دختر بودنش از ایه ینكه ایمجبور بود عقب بكشه، فقط برا
 بهید كه دست و پامو بسته؟ چرا من بایه كدوم قانون نانوشته اینعلقه كنه منع شده بود. چرا؟ ا

 ازیگه دختر دیه ی ولیسوختم، و تو تب میكردم از نگاه آرومش تب میكردم، نگاه میاركام
ین به اولیرسید؟ من میار از عشق بدونه، به كامیزی چینكه و بدونن ایشد میداشناكجا آباد پ

 خودشیر كه دوستش داشتم و تموم فكر و ذكرمو درگی... به تنها كسعشقم ینعشقم... به آخر
 سردرد نبض دارمو بهی پنجره چسبوندم. هر چند كه داغ بود، ولی یشهكرده بود. سرمو به ش

ین چشم دوختم و پلك زدم. اولیرون بی آفتابی كردم، به هوایز. چشمامو ریكردشدت آروم م
 فرار كرد...یرون چشمم به بی و از گوشه د شیدا اشك سر و كله ش پیقطره 

 دستمو بالید كوچه پس كوچه ها گم شد و من با تردی توی كه تاكسیدم چشم دی گوشه از
 دفهین و من بعد از دو سه ماه دوباره برگشته بودم خونه. منتها ایلرزید دستم می تویدآوردم. كل

ید قفل فرو كردم. قفل چرخی خالی داخل حفره یدو زدم و كلیاتنها بودم. كامل تنها... دلو به در
 بهیشتر چه وضعشه؟؟ باغ خونه بیگه دین خشكم زد. ایدم به خونه سرك كشیو در باز شد. وقت

 كهیده پلسی هایوه هرس نشده با می بلند... درختایلی هرز خیجنگل شباهت داشت! علفا
 حشره بود كه بالیوار افتاده بودن... از در و دین زمی رویا شاخه ها مونده بودن و یرو

 علفیه ی حتیذاشت زل زدم كه باغبون نمی... درو پشت سرم بستم و به بهشت آشفته ایرفتم
ینگ كردم به پاركیهرز داخلش رشد كنه. داخل اون بازار شام شروع كردم به قدم زدن و سع

ینتو ماشیدونم نبودم. می امانتدار خوبیدونم چشم ندوزم. زمزمه كردم: متاسفم بابا... میخال
 خب...ی... ولیدوست داشت

 اوضاعی اون طرف باغ نگاه كردم. به طرزی هرس نشده ی راهم ادامه دادم و به چمنابه
 راه رفتن شونهین نكرده. حی اونجا زندگی بشری بنیچ ساله هیستافتضاح بود كه انگار دو
. عمویفهمیدم نمیچی هی جور كنم... من كه از باغبونیگه باغبون دیهبال انداختم. ناچار بودم 

! شاخه ها از سریدونستم رو نمیلچه و بیل و فرق بیزدم كرد، بازم من خنگ متلش یهم هر چ
یدم درشو باز كردم و داخل خونه فهمی دومید. با كلیدم خونه رسیراهم كنار زدم و به در اصل

 مشكلش. فك كنمین تری بهتره. تنها مشكلش گرد و خاك بود... در واقع اصلیلی خینجااوضاع ا
 رفتم و اونجایمیم. به سمت اتاق قدیشه نمینجوری هم خدمتكار استخدام كنم، ای چند تائیدبا

یر حالمو زی دوش حسابیه گرفتم یجه و نتیدم كشی به خونه دستیلباسامو عوض كردم. سرسر
 خونهی شماره یلم... بعد از دوش گرفتن شروع كردم به خشك كردن موهام. با موبایكنهو رو م

 بوق... دو بوق... سه بوق... بالخرهیه زدم و منتظر شدم... یفون آی رو گرفتم. روینا ایوا هی
 جواب داد: بله؟یبه غری صدایه

 خردمند كار داشتم.یوا-سلم. با خانوم ه
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 آخه...ی خانوم؟؟ ولیوا تعجب كرد: هصدا

ی؟-آخه چ

 جواب بدن!یتونن كه نمیشون-ا

 الهامین به من جواب بده؟! بهش بگیخواد بنده كه نمی كردم: مگه دستش به چه كارغرولند
پشت خطه.

 شده؟ی چین شما خبر نداریعنی. یستن من كرد: اا... آخه خونه كه نمن

 شده؟؟ی خدا! چیا ضربانشو جا انداخت: یه قلبم

 شدن...ی بستریمارستان بیشون-ا

 آخه چرا؟؟یمارستان؟ گرفتمش: كدوم بی با سمجی از دستم سر بخوره، ولیخواست مگوشی

 باهاشون تصادف كرد و رفتن تو كما...ین ماشیه یش-دو سه هفته پ

 لحظه هم وقتو تلف نكردم...یه ی حتیدم، فهمیمارستانو اسم بوقتی

 عمرم مواجهی صحنه ین و دم در اونجا با دردناكتریو.ی.سی خودمو رسوندم آیزان و خافتان
ی نامعلومی افتاده بود و به نقطه ی صندلی رویار اونجا بودن و كامیوا هیشدم. خونواده 

 شده بود... جلو رفتم و با پدر و مادرش سلم كردم.یر. انگار چند سال پیكرد نگاه مین زمیرو
: حالشیدم بدتر بود و مادرش شده بود پوست استخوون. به زحمت پرسیار كامازپدرش 

چطوره؟

...یاد می گوشه م چیگر سر جیست... معلوم نیشه می چیست بغض كرد: معلوم نمادرش

 هر سه تاشون افتضاح بود. حال خود منی كنه. حال روحیه گرفتم و بهش اجازه دادم گربغلش
 و خودم كنارش نشستمینه كنار پسرش بشیمكت نی... به مادرش كمك كردم رویچی هیگهكه د

 افتاد؟ی كه هست بدتر نشه. دستشو گرفتم: چه اتفاقینتا از ا

ین ایگشته داشته از شركت برمی بهش زده بود و در رفته بود. وقتین ماشیه جواب داد: پدرش
 جاس...یناتفاق براش افتاده بوده. دو هفته س كه هم

یده؟ كس نفهمیچ هی؟ نگاش كردم: آخه كی ناراحتبا

 اون بوده...یر لبش گفت: رابرت... تقصیر مثل افسون شده ها زكامیار

 رفت اونجایشه: میدم. دوباره پرسیكند شده بود كه ازش دل نمیره خین زمی روی به چنمیدونم
ید؟ دیك رو از نزدیوا هیشه میدش؟تا د
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 اجازهی كن. دكتر ندائی رو راهنمائی... بلند شو خانوم مالكیار دستور داد: كامیار به كامپدرش
.یدهم

 پرستاره جلومون سبزیه و منگ بلند شد و من پشت سرش راه افتادم. دم در اونجا یج گكامیار
!ین داخل بریشهشد و گفت: نم

ین ای بهش گفت: من از طرف دكتر ندائی كننده ایخكوب با اون حال خراب با تحكم مكامیار
اجازه رو دارم!!

.یدم. قول میگردیم برمیع بهش گفتم: سریم داخل رفتی و وقتید كنار كشیار اختی بپرستاره

 و منم داشتم با خودمیرفت مثل ربات جلو میار اتاق رفت. كامیه تكون داد و به سمت سرشو
 و به پنجرهیستاد اید از اتاقا كه رسیكی نكنم. پشت یه گریدم رو دیوا هی كه وقتیرفتمكلنجار م

 لبمویدم، رو دیوا هی لرزون به سمتش رفتم و وقتی بزرگش اشاره كرد. با قدمای ایشه شی
 كهیوا دوست سرحال من؟ هیوا بود؟؟ هیوا هین. ایفتم گرفتم كه نیوار دی و از لبه گرفتمگاز 

 صورت گرد و قشنگش چروك نشدهی وقت از لغریچ چشماش كبود نبود!! هیر وقت زیچه
یدن كه تنها عكس العملش نفس كشیده موجود رنگ پرین باشه... ایوا هیتونست نمینبود! نه... ا

 كردن.یت اجازه شروع كردن به اذی بیشه و شور من نبود... اشكام مثل همشر پر یوایبود، ه
 داده بود و بایه تكیشه كنارم سرشو به شیار بود. كامیس خیس خیدم،به صورتم كه دست كش

ی چیعنی بودمش... زمزمه كردم: یده. تا حال انقدر شكسته ندیكرد رو لمس میشهانگشتاش ش
یشه؟م

 منه...یر... همه ش تقصیفتاد اتفاق نمین بودم ایشش... اگه من پیدونم... به خدا نمیدونم-نم

 خودتویخواد نمی؟ مراقبش باشی چجوریخواستی: مثل میدم بمش گرفته بود. بهش توپصدای
 شده.ینجوری شركت ای جلویوا هی،عذاب بد

 بلند شده و دارهینم ببیخواد سوزوندناش تنگ شده الهام... دلم میش آتی بست: دلم براچشماشو
.یزنه تخت افتاده و حرف نمی گوشه رویه ینجوری اینم ببیتونم... نمیذارهسر به سرم م

 نگاه كردم.یوا و دوباره به هیدم. فقط آه كشیزد بهش بگم؟ داشت حرف دل منو میتونستم مچی
یدن بود كه با نفس كشین ایكرد كه می تنها كاریوا دم و دستگاه بهش وصل شده بود و هیكل

 خردمند،ی گفت: آقایر پی مردونه ی صدایه و یدم شنی محكمی قدمایثابت كنه زنده س. صدا
 شمای براش بهتره... اون صداینجوری. این داخل و باهاش صحبت كنیناز نظر من بهتره بر

 جواب بده.یتونه فقط نمیشنوه،رو م

 به حرفام جوابیخوام صداشو بشنوم، میخوام من میده؟ زد: هه! چه فای پوزخند تلخكامیار
بده!

یشنهاد بود... پیه دكتر ندائین. حتما همیدم دیار پزشك مسن كنار كامیه و یدم سمتشون چرخبه
یشش؟ من برم پیشه دكتر؟ میدادم: آقا
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...ی-شما چه نسبت

...یمی قدیلی! خیمی گفت: دوست قدیع سركامیار

.یگن درست میشون-بله ا

 كمكیتونه دوستم میه نداره. یرادی شروع كرد به فكر كردن. آخرش سر تكون داد: ادكتره
 باشه.یخوب

 پوششیه دكتر، لباسامو عوض كردم و با ی صورتمو پوشش داد و با اجازه یضی عرلبخند
 خفه بود ویبی ماسك به طرز عجیر زیقش و عمی طولنی نفسای. صدایوا هیش رفتم پیلاستر

یوا؟ و زمزمه كردم: هیستادم. كنارش ایكنه تنفس میژنمن شك داشتم واقعا داره اكس
.یشتم... پینجام دنده ت برگشته! من ایه و س ...سلم. دوست تخیزم؟عز

 هفتاد و پنج و هفتاد و هفت نوسانی. ضربان قلبش هنوز رویومد به وجود نییری تغهیچ
 وفا؟ مگه قرار نبودی شد بیداشت. دست سردشو تو دست سرد خودم گرفتم. ادامه دادم: پس چ

ی؟ بدیمیلموبهم جواب ا

. نگاش پر ازیكرد نگام میب كه دست تو جیدم دیارو كامیشه، چرخوندم و اون سمت شسرمو
 براش دعا كن. سرمو تكون دادم و بهیگفت و التماس بود... انگار با نگاهش بهم میناراحت

 قشنگش كه حال بسته بودن...ی طوسی زل زدم. به چشمایواه

 احسانو گروگان گرفتن؟یا یكردی می-من همه ش منتظرت بودم. واقعا شوخ

یتور دفه حواسم به مانیه ی در رابطه با احسان انجام نداده بودم. ولیق تحقیچ اومد كه هیادم
! احساس كردمیداد شد هشتاد... داشت به اسم احسان واكنش نشون میواجمع شد. ضربان قلب ه

 به سمتش خم شدم و زمزمه كنانیاق واكنش نشون داد. با اشتیواقلب خودمم نسبت به واكنش ه
یكنه؟ می قراری عشقش بی برایگی نمیشه؟ احسان دل نگرونت میگی دادم: نمهادام

...یقه و سه تا ضربان در دقهشتاد

... مگه نه؟ی-احسان دوست داره... تو هم اونو دوست دار

 تا...یش و شهشتاد

ی هست؟؟ ولش كن... بره برای كما چین. اصل ایا بیرون-پس به خاطر احسان، از كما ب
 به اسم كما وجود نداره!یزی! چیرهخودش بم

 و هشت تا...هشتاد

یكنه؟ فكرش مستت می حتیگفتی سبز احسان تنگ نشده؟ مگه نمی چشمای-مگه دلت برا
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 و دو...نود

 و به خاطر رفتنمی باهام حرف بزنیخوام! مینمت دوباره ببیخوام-دختر تمومش كن! من م
... كه چرا رفتم؟ كه چرا تنهات گذاشتم؟ی بگیراه... بهم بد و بیدعوام كن

 كابوس خاتمه بده...ین... چشماتو باز كن و به ای شدن: اد پاشو لعنتی جاراشكام

 بایوا دستگاه بلند شده بود و مثل قلب هی. صدایشد میك قلبش داشت به مرز صد تا نزدضربان
ینكه. دكتر قبل ایرون داخل اتاق و فرستادنم بیختن مقدمه ری. پرستارا بیكرد میب بیب بیجانه

 در كل كارتون خوب بود!ی ولین، زده ش كردیجان هیادبره داخل گفت: ز

.یكرد گرد شده نگام می با چشمایار كامیوا، هیش همه شون رفتن پوقتی

یگفتی؟ می-تو بهش چ

.ی معمولی انداختم: حرفایین پاسرمو

یكردی؟-پس چرا پچ پچ م

.یدیدم به بلند حرف زدن نمی-لزوم

یخوام بهم بگو. می گفتی هر چیكنم روپوشمو تو دستش گرفت: الهام خواهش می گوشه
خواهرمو نجات بدم!

 سوالم جواب بده تا جوابتو بدم.یه نگاش كردم: باشه. فقط به ی چشمزیر

-بپرس!

 همون كه با هم دعواتون شد...؟یاد؟ میادت منو ی-اا... پسرخاله 

 كرد: معلومه كه آره! خب؟یظی غلاخم

-اونو گروگان گرفته بودن؟

 حرفو زده؟ین ای اخمش باز شد و ابروهاش با تعجب بال رفتن: نه! كی گره

 بهمی جوابیگه دی داد كه احسان گروگان گرفته شده، ولیمیل بهم ایوا. هیوا كم شد: هصدام
نداد.

 بود؟ی كار چین خنده زد: واقعا؟؟ بعد قصدش از اتك
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 جوابش...ی جواب نداد! من موندم تو خماریگه دیگم. میدونم-نم

 بود؟ی سوال چین-حال منظورت از ا

ی نا مفهومی شكلین زمی سخت ماجرا. با نوك كفشم روی جایدم خب، خب... رسخب،
یاری؟ جوش نیدی بگم... قول میزی چیه: یدمكش

 باشه... بگو.ی-تا چ

اق... ااممم...یوا-ه ... عاش

 عاشق احسان بود.یوا حرفم بودن. نفسمو رها كردم: هی منتظر ادامه یاق با اشتچشماش

 گفت: ...عاشق؟ی حركت... به سختی كه بود خشك شد. كامل بی به حالتكامیار

-اوهوم.

 عاشق شدهیوا به وجودش برخورد كرد كه دستاش به لرزه افتادن: هیتی موج عصبانآنچنان
 تو؟؟!یبود؟ عاشق پسر خاله 

... من داشتم از احسانیاری كردم آروم نگه ش دارم: حر ص نخور! قرار بود جوش نسعی
.یداد. داشت نسبت به اسمش واكنش نشون میگفتمبراش م

 كرده!یخود-ب

یرونمون بیخوای! میـــس گفتم: هیت داخل راهرو پخش شد و من با عصبانیادش فرصدای
 وقت در مورد عاشق شدن قضاوت نكن!یچ هیستی،كنن؟ بعدشم، تو كه عاشق ن

 نه؟یا من عاشقم یدونی حالت شد: تو از كجا می بصورتش

 طرز برخوردت با ماجرا!ین-از ا

ی رفت. به سرعت از دست لباسایرون و از اونجا بید به چشمام انداخت، چرخیبی عجنگاه
 شده بود.یاد چون فاصله ش زیدم،اونجا خل ص شدم و پشت سرش رفتم. البته دو

 صب كن...یار... كامیار-كام

یه؟ چیگه براندازم كرد: دی نگاه سردبا

...یاد به هوش مینجوری صحبت كنه. مطمئنم ایوا و با هیاد اجازه بده احسان بیكنم-خواهش م
!یشه میشتر احتمالش بیعنی
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 بشه.یك نامحرم به خواهرم نزدیه یدم ممكنه. من اجازه نمیر كدر شده بود: نه، غیش طوسنگاه

 رو دوست دارن!یگه لج نكن، اونا هم دیار-كام

 اعتراف كرده!یشت لبد پسر خاله ت پیدونی؟ زد: تو از كجا مپوزخند

! لزم به گفتن نبود، احسان اونیكنیا؟ شروع می فرستادم: باز داریرون دندونام بی از لنفسمو
 بهیوا. بعدشم، هیدم خودم دی نگاه! من خودم با چشماین عاشقش شد. به اولیشب تو شهر باز

.یوا از هی خواستگاری شما، برایمن گفته بود كه احسان اومده بوده خونه 

!یشم... نمی من... راضی، بدیح شد: هر چقدرم كه توضی طوفاننگاهش

! اونم اگر ویاد خودش به هوش بیوا تا هین: پس بشیدم كوبین اعصاب داغون پامو به زمبا
 وقت نامعلوم...یه تو ید،شا

...یكردم به حال ماجرا می فكریه خودم ید زدم و از اونجا دور شدم. باكنارش

هشر میخورد فضا چرخ می تویزی اركستر به طرز غم انگآهنگ هشر  .یومدن و من اشكام 
یش به سمت آرامگاه ابدی آروم و با نظمیتابوت سپهر غرق گل بود و چهار تا سرباز با قدما

ید... شایدونم كردن بود... نمیه دختر در حال گریه كه تو بغل یدیدم. مادرشو میكردن میكشنزد
 كت شلواریه به سپهر شباهت داشت. برادرشم اونجا بود و با یاد بود چون زشدختره خواهر

یدم رو دیسایی... دوباره به اون سمت نگاه كردم و پلیدیدمش از سپهر می تجسم محوی،رسم
 اونجا بود. بایارم. كامیكردن به تابوتش نگاه میدهكه همكارش بودن و با لباس فرم صف كش

.یشد میل تكمیپش آروم و خونسردش... لباس فرمش كامل برازنده ش بود و با كله، تی یافهق
 اوجیت كردن جمعیه گری دادن و صدای همه شون سلم نظامید، سپهر به مقبره ش رسیوقت

یشی و میطون شی چشمایكردم می و سعیدادمگرفت. من دستامو محكم به صورتم فشار م
یقی آخر كه لبخند عمی... لحظه بیخیالش شاد و ی خنده های. صدایارمدرشتشو به خاطر ن

 تر شد و آهنگ اوج گرفت. هنوزید هق هقم شدیصورتشو پوشوند و بعد سقوط كرد... صدا
 نفریه بود... مراسم تموم نشده بود كه یبی عجیادگاری كه بهم داده بود همراهم داشتم. یوشوكر

: شما دوستید. ازم پرسكامیاره مادر یدم به خودم اومدم، فهمیمنو از اونجا دور كرد. وقت
یشناختین؟ میاروكام

 بودیف بود، حی خب... پسر خوبی مدت... ولیه پاك كردم: محافظم بود. البته فقط اشكامو
 پر پر بشه.ینجوریا

 بود.یف-آره... واقعا ح

.ینمش ببیخواستم و من نمیشد میك. داشت از پشت سر بهم نزدیخت بهمم ریار بم كامصدای
ی درست و حسابی دعوایه خود بشه و عقلم ی دوباره از خود بیم قلب احساساتیخواستمنم

 به مادرش نگاه كردم.یره خودمو زدم اونراه و خین همیباهاش به پا كنه. برا

 چطوره؟یوا-ه
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 نكرده.یدا پییری گفت: همون كه بود. تغی با خستگمادرش

یر تفاوت نشون بدم. نگاه خمارش زی خودمو بیتونستم بود و من نمیده من رسیش پیگه دكامیار
. به من نگاه نكردیذاشت میش بودنش رو به نمای كله، مغرور بود و بدون منظور نظامیلبه 

 برسونمت؟ین خونه؟ من با ماشیگردی برمیو به مادرش گفت: مامان شما با چ

. تو الهام جان رو برسون!یرم-نه مادر جان، من خودم م

. اصلیرم نه خانوم خردمند... من خودم اومدم، خودمم می موج خجالت وجودمو گرفت: وایه
...یندازم خردمندو تو زحمت نمیاقا

 شما رو برسونه.ید. بایفشه وظیه؟ مامانش درهم رفت: زحمت چی قیافه

اصر تر شدم: خانوم خردمند... من خودم مین ایدن از شنكامیار هم !یرم جمله اخم كرد و منم 

 نشستم و همی عصبانیار كامیه كه كنار یدم پا داشت. به خودم اومدم و دیه انگار مرغش ولی
 كهیدیدمش میواشكی و من یكرد میمن سرمو به سمت پنجره دوختم، هم اون. تو سكوت رانندگ

.یشد محتاج میدنش به وجود داشتن و دیشترقلبم هر لحظه ب

 گذشته بود؟یا تو و سپهر چین-ب

. نگاهش آروم و صلح طلبانه بود.ید جا خوردم و سرم به سمتش چرخیبش سوال عجاز

. چطور؟یچی-ه

 از تو خوشش اومده. تا حال بهت نگفته بود؟یگفت داشت میم مستقیر-سپهر غ

 نسبت بهش...ی؟ دهنم خشك شده. سرمو بال انداختم كه ادامه داد: تو چیكردم ماحساس

.یشتر نه بیدیدم گرفتم و گفتم: نه. من سپهرو فقط محافظم ممنظورشو

 محافظ بودم؟یه منم فقط ی؟ فرمون ضرب گرفته بودن: من چی روانگشتاش

یپرسی؟ سوالو مین ای چی-برا

 كه مراقب جونش بودم.ی دختر بودیه از یشتر من بی به جاده بود: چون تو برانگاهش

یه؟ منظورت چیار؟؟ كامیگی می داری شد: چیشتر قلبم بضربان

یزایی چیه بابا یچی گاز گرفت و انگار به خودش اومده باشه من من كرد: اا... هیشو بالئلب
گفتم...
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.یوا هیش-اگه ممكنه منو ببر پ

ی؟ كنیف از عشقش براش تعریا ینیش ببیخوای جوابم بود: میعی نگاه سرنیم

 سنگدل!ی آقاینمش ببیخوام: مغریدم

 شده... عجب...ی سنگدل؟ عجب روزگاریگه می به كی زد: هه... سنگدل! كپوزخند

 تو چت شده؟یكنه، م میوونه داره دیبت غریب عجی رفتارایار كامی بال انداختم: وادستامو
ی؟؟ ثابت كنیو كارا چین با ایخوایم

... فقط اظهار نظر كردم.یچی هیچی،-ه

 و منم باور كردم!ی-آره، تو گفت

 سنگریا مقابل نادی به اندازه كافیشب دوباره جر و بحثو شروعش نكن! دیكنم-الهام خواهش م
!یپوكه كه مخم داره میدم كردم و جنگیساز

 به شما گفته با هم تفاهمی! كین عاالمی تعجب نگاش كردم: شما دو تا هم كه اعجوبه هابا
...یدونم من كه نمین،دار

 كهیار كامی! جلویكردم زده ش میجان هید شدیلی. من خیوا هیش برم پیذاشتن نمیگه شانس داز
 حركت اعصاب خورد كنیه. یستادم ایچرخوند دستاش مین نشسته بود و كله شو بیمكت نیرو

!یواقع

 ازت بخوام؟یزی چیه یشه میار-كام

-حتما...

یلس داره آلبالو گیگه نكن! چشمام دی بازین انقدر با ایشه چشم به كلهه اشاره زدم: اگه مبا
...یچینهم

 خنده زد: باشه...تك

ی؟ دستش رهاش كرد و گفت: خب؟ حال چبغل

-صبر كن كار دارم.

 از اون كارا؟یا كارا، ین گفت: از اینه به سدست

 ندارم.یل تحلیه تجزی واضح حرف بزن، حوصله یشه-اگه م
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 تو سرته؟یی فكرایه خودت یا ی، انجام بدی كاریوا هی برایخوای میگم-م

 انجام دادم، همون جا در ملء عامی سرمه و چه كاری توی چه فكریفهمید ندادم. اگه مجواب
! انگار بهم شك كرد، چونیكرد و رغبت تمام خفه م میل و با میكرددستاشو دور گلوم حلقه م
 سرتی توی اجق وجقی فكرایدوارم امین، به سمتم تكون داد: ببیدانگشت اشاره شو با تهد

 بتونم ساكت بمونم!یست معلوم ننهنباشه، وگر

 باند.یمز جناب جینم قرارم تا عكس العملتو ببی ابروهامو بال انداختم: ناجور بیطنت شبا

یطانی؟ شی... فكرای كردیی فكرایه كرد: پس یز رچشاشو

 برداشت كن.ینجوری-تو ا

-الهام؟ كار خلف؟

!یفته به خطر نمی ملیت: نه نگران نباش... امنخندیدم

 كه فكریه وقت! بر خلف بقیچ سرتو بخونم! هی توی وقت نتونستم فكرایچ شد: هیظ غلاخمش
.یخونم میه ثانیم سرشونو تو سیتو

ی خونم لحظه شماریختن ری نبود رابرت در به در دنبالم بود و برایخود بال انداختم: بشونه
.یكردم

-سلم!

...ی كردیر... چه خبرا؟ دیزم عزی گفتم: سلـــام به پسرخاله ی خوشحالی یافه و با قیدم-چرخ

 برداشت. جلوشو گرفتم: آ آ...یز شده، جوش آورد و به سمت احسان خی چید تا فهمكامیار
!یم نذاشته بودی قرارینجورا

! بهش بگو بره.یم نذاشته بودی قراریچ: ما هغرید

.ینجا ایاد-من خودم گفتم ب

 داد زد: گفتم بهش بگو بره!سرم

!یزنم می دست به هر كاریوا نجات جون هی داد زدم: نه! برای بلند تری و با صدایاوردم نكم

یمارا... بیمارستانه بینجا پرستاره اعتراض كنان به سمتمون اومد: خانوم؟ آقا؟ چه خبره؟ ایه
.یرون بین بفرمائین دعوا كنیخواین! لطفا اگه میشن میتاذ
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ین؟ رو صدا بزنی دكتر ندائین لطف كنیشه. میشه تكرار نمیگه تكون دادم: دسرمو

!یكنی كارو نمین فرستاد: الهام تو ایرون نفسشو با حر ص بكامیار

 مهمونش كنم!ی كتك حسابیه جلو دارمه، تا ی كینم انجامش بدم ببیخوام گفتم: می خونسردبا

یف همون بود كه براتون تعرین. احسانو نشونش دادم: ایم اومد و سلم كردیشمون پی ندائدكتر
كردم.

 محترم.ی آقایاین تكون داد: اوهوم... همراه من بی خورد! دكتر سریكه كامیار

 خونواده م، اگه بفهممی خواست بره با دست جلوشو گرفتم: احسان... به ارواح خاك همه تا
 باشه؟یكنم، بارونت میرانگشتت بهش خورده، خودم ت

 كه نامحرمو لمس كنم.یستم نیرت غی زد: اون قدرا هم بلبخند

.ی برنداری بازیوونه دیپ كرده باشم تریادآوری-خوبه... گفتم بهت 

!ی بدجنسیلی: خید بهم توپیار كامیو،.ی.سی رفتن آیگه با هم دوقتی

.ی نذاشتی باقی ایگه كه برام راه دی-خودت بود

 كارت دارم.یا برداشت و گفت: بكلهشو

ی؟-چرا بهم نگفت

. باور كن اونا عاشق همن... چهیدادی محوطه چشم دوختم: چون اجازه نمی توی درختابه
 باشه كهی. حال اگه با كسیكرد ترت بالخره ازدواج میك خواهرت كوچی، چه نخوای،بخوا

دوستش داره كه چه بهتر.

-كه بشه مثل خواهر تو؟

.یشناسم من احسانو می ولیم، از رابرت نداشتی شناختیچ. ما هیكرد فرق میه كردم: اون قضاخم
.یم باشه با هم بزرگ شدیهر چ

 گفت: مگه خواستگار تو نبود؟ی لجبازبا

.یگرفتیم سر روز اول از هم طلق میم، ما با هم تفاهم نداشتی نكردم: چرا. ولانكار

 كه اصل ازیا بكنم. نادیا به حال خودم و نادی فكریه ید عجب... فك كنم منم بای كرد: اپوفی
 باشم كه دوستم داشته باشه، نهیكی با یدم میح. منم كه خودم ترجین از این! ایادمن خوشش نم

 رو زهرمارم كنه.ی كنه و زندگی من رجز خونی روز و شب براینكها
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 فكر كردنی برایزی. چیكرد پخش میز و عقلم فقط نویكرد نگفتم. قلبم آروم كار مچیزی
 داد: دوباره اعتراف كن.یه تكیمكت و دستشو به نید مقدمه به سمت چرخی دفه و بیهنداشتم. 

 رو؟ی-ها؟؟ چ

یخوام. با دقت نگام كرد: مثل همون شب... اعتراف كن! میزدن برق میبی به طرز عجچشماش
 نبود.یا رویه خودم بشنوم و مطمئن بشم كه اون شب یبا گوشا

 نكردم كهی اعتراف كردم؟ اصل من كه كاری من به چیه؟ شده بودم. منظورش چیج گكامل
. منظورت ازیفهمم كلمه هم از حرفاتو نمیه... باور كن یاراعتراف كنم! سردرگم گفتم: كام

 انجام دادم؟ی من كاریه؟اعتراف چ

... مثل اون شب. مثل اون شب كه با صداقتی گفت: بهم بگو! بگو كه دوستم داریت جدبا
...یحرفتو زد

یگه؟؟ داره می چین شد. ای و عقلم وحشیخت افسار گسقلبم

اكیید ...پارانوی؟ خواب نما شدیار-كام  زدم؟؟ی حرفین همچی چطور؟ من 

 لرنسین من عاشق كویگفت میچارد بود كه داشت به ری شد: كیل كرد و به سمتم متمااخم
شدم؟

 پست فطرت! آخرشم لوم داد...یچارد رفتم. روا

 نگفتم.یزی چینجور به خوردت داده. من ای وری دریچارد-ر

 خوبه.یلی صدام خید زد و صداش كامل خش دار شد: من تقلیشخند نپیروزمندانه

 در كار نبود؟ آبیچاردی اون شب... ریعنی امكان نداره!! ین وحشت براندازش كردم. ابا
 من...یش پیچارد... اون شب ریه مزه ای بیدهنمو قورت دادم: شوخ

یچارد... ریر زد؟ نه خیبش غیهو پاسكال كنارت بود، پس چرا یچارد قطع كرد: اگه رحرفمو
اون شب اصل اونجا نبود.

 رنگ لباساتون كه...ی-ول

 جاسوسویه وقت یچ ظاهر شدم. هیار عوض كردم و به اسم كامیم رفتیین پای-من لباسمو وقت
.یس خانوم رئیردست كم نگ

ی. خاك بر سرم... من كامل بهش گفته بودم عاشقشم! دستم بیكردم بروبر نگاش مهمونجور
!یاد میش اوقات پی گاهیه؟: چید خندیار دهنم رفت و محكم به صورتم قفل شد. كامی جلویاراخت
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...یلی خیلی-حربه ات خ

.یشم بگو، من ناراحت نمیخواد دلت می ناجوانمردانه؟ ...هر چیانه؟ موذیف؟ بود؟ كثی-چ

 بگم.ی چیداد درس میطونم پسر كه شین به اید بایدونستم نمواقعا

 بگم؟ هان؟ی به تو چید... من الن بای ایوونه دیلی خیار-كام

.یدم. من رازتو فهمیلته می لبخند شونه بال انداخت: هر چبا

 شدم. ازت متنفرم!یمون-پش

ی ولیشتم، من پیدونستی البته اون شب تو نمیدی؟ تو نظر منو نپرسی؟ زد: پس من چچشمك
.ی بپرسیتونیالن م

!یست حر ص گفتم: برام مهم نبا

 عاشقت بودم الهام. از اونیشه به جلو گفت: من همیره نگاه خیه مرتب كرد و با یشو نظامكت
یده. ندی دوست شده بودیوا... از همون موقع كه با هیكرد میف از تو تعریواموقع كه ه

یدمت، بار تو فرودگاه دین اولی برای وقتی در حد پرستش دوست داشتم. حتیده. ندیشناختمتم
.یدیدم نمیبه غریه شمتو رو به چ

 تر بودی جدیشه! از همیزنه حرفا رو مین نشسته و ایشم پیار باور كنم كامیتونستم رقمه نمهیچ
.یكرد خودش میع داشت قلبمو مطیشه رخش، مثل همیمو ن

ی نشد كه نشد. تو از عشق فراری بهت بگم، ولی جوریه عالمه با خودم كلنجار رفتم كه یه-... 
 كهی ذره توانیه ین همیگرفتی، و تو حالمو میگفتم. اگه بهت می نداشتی بهش اعتقادی،بود

.یرفت مین مونده بود از بیبرام باق

...؟یا بود: نادین اید پریرون كه از دهنم بیزی چتنها

 با همه لج كنم! باریا، با دنی، با زندگیخواستم با خودم لج كنم. میخواستم تكون داد: مسرشو
ی ولیكردم، داشتم نامزد مینكه خوردم، كه حقمم بود. من خائن بودم... با ایاول شكست سخت

 بودمش.یده بود كه تا اون موقع ندی دختریشفكر و ذكرم پ

 سرشو به سمتمیاط. آروم و با احتیگرفت م میه بودنش گریق ناراحت شده بود... از عمصداش
 خاكستر شدم. از چشماشیه صدم ثانیه نگاهش در ینچرخوند و نگام كرد. چشماش... با اول

 مثل اونوقت كه ازشیا. یم بودیوا هی... نگاهش مثل اون وقت بود كه جلویكشید زبونه میشآت
 دلین كنم كه ایكار چی كنم، ولیانت خیخواستم. لباش از هم باز شدن: نمیراز شرفتمجدا شدم و 

یچ! من هیاهت سی تو دم نظرمه. چشمای نذاشته... هر لحظه چشمایصاب مرده برام زندگ
 اون چشما رو از ذهنم پاك كنم.ی خاطره یتونموقت نم
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 كه محبوبمیی. بلند شدم و از اونجا فرار كردم... از جایارم نگاهش طاقت بیر زیتونستم نمدیگه
 كه عاشقم بوده و هست... پشت سرم داد زد: الهام! هرگز بهیكردجلوم نشسته بود و زمزمه م

 نكن!!یكاحساسم شل

 لحظه هم برنگشتم تا نگاش كنم.یه حتی

 خردمند كجان؟ی-پس آقا

!یت سرش... باز رفته ماموریر: خید با اون حال افتضاحش خرناس كشهیوا

.ی: تو ساكت! همه ش سه روزم نشده كه به هوش اومدیدم بازوش كوببه

 به فنا رفت!ی راحتین-هه... سه چهار هفته از عمرم به هم

 دخترم.ی كه به هوش اومدینه و پدرش گفت: مهم ایدن خندهمه

 تمومی چشمیر هم زیوا. هیكرد تماشا میرونو زده بود و بیه تكیوار كنار پنجره به داحسان
حواسش به احسان بود.

 بچه پررو؟ی تشكر كردیت-از ناج

یه؟ كیگه دیم ناجی؟ نگام كرد: ناجی سوالهیوا

 سر به احسان اشاره زدم: اوناهاش!با

 ازش تشكر كرد كهی كرد و كامل سرخ شد. با آنچنان تته پته و لكنتییر رنگ زردش تغهیوا
. احسانمیداد و خاله م سرشو تكون میخندید میانه ش با خبر شدن. سمانه موذیچارههمه از دل ب

 تر شده بود.ی خواستنی لغر، ولیلی كه خیكرد نگاه میواكه همه وجودش چشم شده بود و به ه
 كهیشه بر خلف همیوا گذاشت. هی از فرصت استفاده كرد و قرار خواستگاریعخاله م سر

 تو لك خودش رفته بود و لم تا كام حرفینداخت، و همه رو دست میكرد میطنتمرتب ش
یم خواستی. هفت خط روزگار بود! وقتیشناختم آدمو فقط من مین. البته نقشه ش بود... ایزدنم

 صب كن، با تو كار دارم.هام گفت: الیوا هیمبرگرد

-اا... باشه.

یلی خی؟ كارو باهاش كردین همه رفتن و در پشت سرشون بسته شد گفت: الهام چرا اوقتی
شكسته و داغون شده!

 رفته؟؟یادت یشه، برگزار میشون عروسیگه انداختم: اون نامزد داره. چند وقت دیین پاسرمو
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 رویه برادر مغرور من كه گریدونی؟؟؟ كرد؟ میه من گریش چقدر پیدونی گرفت: مدستمو
ی؟؟ كردیكار كرد! تو باهاش چیه خواهر تخسش گری جلویدونست و عار میب مرد عیهواسه 

 غصه گفتم: به نفع هر دو تامونه.با

 تویشه، تا آخر عمرش بدبخت میار به ضرر جفتتونه! كامیقا. دقیارم بیرونت-بذار از اشتباه ب
!یمونیهم تا آخر عمرت مجرد م

یوونه شم! دیوونه من دوستش ندارم؟ ...من دیكنی چونه مو لرزوند: تو فك می وحشتناكبغض
.یذاره به من برسه! مطمئنم نمیار كامیذاره نمیا نادی چشاش... هلك ابهتش... ولیریزنج

ی كه تلفیكشم به سرش میغی پررو! دستم بهش برسه آنچنان جی كرد: غلط كرده دختره اخم
 ناجوریكردن، مرتب با هم دعوا می بهم گفتی! وقتیاد در بیار جنگ و دعواهاش با كامیهمه 

!یبه خونش تشنه شدم... لعنت

...یشه... باور كن نمیشه: نمیه گریر ززدم

. فقطیكنم میش! شده با زور و كتك عملی فرد جهانو ببرین تریدوار امی یزه جاید-تو هم كه با
 گفتن...ی گفتن... خواهر شوهریوایی... بالخره هیاردووم ب

 ویشدم و من مرتب افسرده تر میشدیم میك نزدیار به روز ازدواج كامیم به روز داشتروز
 خودشو داشت. بایشگی همی... اون جایچی هم كه هی خوابی. بیگرفت اوج میشترسردردام ب

 بازمی ولیكرد، میدگی به باغ رسید و باغبون جدیچرخیدن خونه می توید جدی كه خدمتكاراینا
 كه تویدیدم مامان و الهه رو میالم و تو خیكردم گوشه كز میه بود. همه ش رخونه سوت و كو

 برامی خبریچ هی... ولیزد هر روز بهم سر میوا. هیشنومخونه هستن و صداشون رو م
 ولش كن. منیست،: اون مهم نیگفت و میكرد فقط نگام میپرسیدم، میار از كامی. هر چیاوردنم

.ینماومدم خودتو بب

 همونم برام حكمی ولیدیدمش، نمیشتر ساعت بیه ی روزینكه دوستم بود. با ایم دل خوشتنها
 شد.یداش تو خونه پیار كامیآرامش بخشو داشت. روز قبل از عروس

یوا؟ شده هیزی-چ

. آه و ناله و نق و نوقی عروسیای میشی بلند میزاد آدمی به كمرش زد: فردا مثل بچه دستشو
یام میشم عروس بلند مین شده با ماشی، باشیومده! اگه نیم هم نداریزا چین و ایام و نمیخوامو نم

دنبالت!

 كهینم ببیگه نفر دیه عشقمو با ی عروسیام تكون دادم: برو بابا دلت خوشه... پاشم بدستمو
...یه چه جواهریار كامیست نیش حالیا نادیدونه؟حاضرم قسم بخورم قدرشو نم
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یت جواهر باشه؟؟ خدا شانس بده... وال من كه خواهرش بودم جز آزار و اذیار زد: كامپوزخند

یام مطمئن باش مینمت مهمونا نبین! در كل... اگه فردا بیدم ازش ندی ایگه دیز چیچه
!یكشمتم

 جر و بحث با تو!ی نشونش دادم: باشه برو. حوصله ندارم، مخصو ص حوصله درو

. خدافظ...یت مهمون نوازین تكون داد: خاك بر سرت با اسرشو

...یدهید به بنده وكالت میا... آیثی حدیا خانوم نادیزه-دوش

. فقط ویشنیدم عاقدو نمی حرفایگه نشم. دین گرفتم كه نقش زمیوا هی رفت و از بازویج گسرم
 عروس نشسته بود.یش با كت و شلوار داماد پیار كامینكه. ایكردم و حس میدیدم میزو چیهفقط 

... اصلیكنه معلوم نبود داره به كجا نگاه می حالت بود... كامل. حتیصورتش كامل ب
: طاقت داشته باش.یچید صدا تو گوشم پیه دور و اطرافش نبود. هحواسش ب

...یوا هیكشم نمیگه... دیتونم نمیگه بود. بازوشو فشار دادم: من دیوا هیشه هممثل

 سر عروس قند بسابه. وگرنه من النی قبول نكرده بود بالیوا بود كه هی شكرش باقی جاباز
.یكردم میتك و تنها داشتم خودخور

!یخواد می لفظیر-عروس ز

ی برزخ لعنتین نجاتم بده! از ایوا... نفسم نصفه بال اومد: هید كشیر و قلب من تیدن خندهمه
نجاتم بده...

 بذار!یگرت جی گوشم با حر ص زمزمه كرد: دو دقه دندون روزیر

 برم.یرون بینجا از ایخوام! ...من میخا زلیگر شده جیگه دیگرم-ج

 همه رویش كه از شدت آرایایی شد. به نادیره خیا به نادینه گرفت و بازم با كیشگون دستم ناز
یداد نمیتی كه بهش اهمی بود. تنها كسی تور مخفیر... هر چند فعل زیكردعاشق خودش م

 از جاشی! كامل تو فكر فرو رفته بود و حتیداد نمیت كس اهمیچ به هیار كامیعنی بود. یاركام
. عاقد شروع كرد به گفتن بار سوم كه عرقیومد نی شد و جوابیده. بار دوم پرسیخورد نمنتكو

 ازیگه... دیكرد و زق زق میكشید میر جا خوش كرد. سرم با تمام قوا تیشونیم پیسرد رو
یگه كنارم نبود. من كه دیوا دونه آشنا هم جز هیه ی. حتیومدمشدت دردش داشتم از پا در م

...م رو نداشتیكس

یدهید؟ به بنده وكالت میا-...آ

 حركت خشن دستشو ازیه با یوا بگه، هیزی با عشوه سرشو بال گرفت و تا خواست چنادیا
 كه گفتم النهیكردن تق تق می بلندش طوری برداشت. پاشنه هایزدستم جدا كرد و به سمتش خ

!یستم! من موافق نین: صب كنیدكه بشكنن. عربده كش
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 كه اعتراض داره؟؟ همه شوكه شدهیحیاس مسی اون بهبهه خنده م گرفت. مگه مراسم عروستو
یه؟ چه كارین ایوا؟ بود گفت: هیدهنگاش كردن. مادرش كه لبخندش خشك

 خودشو بدبخت كنه!ی دستی عمر دستیه برادرم یذارم كار ممكن مادر من! من نمین-بهتر

ی؟؟ وسط چكاره این بلند شد: تو ایا مادر نادصدای

 قهقهه زد: همه كارم! تو رو صننم؟یت با عصبانهیوا

 افتاده!یل از دماغ فیكنه-واه واه واه! چه پررو! فك م

!یه؟ فضولش كینم ببیخوام افتادم، میل قاط زد و با دست هلش داد: آره من دماغ فهیوا

 و داد همه بلند شد و دو تا موجیغ سوم زده شد. جی جنگ جهانی جرقه یدم لحظه فهمیه تو
یكردن؟؟ وسط مردا چرا داشتن دعوا مین ایدونم به سمت هم هجوم بردن. من نمیتبزرگ جمع

 من به طوری كامل واضح بود و چشمایا نادیدن كشیغ جی بود... صدایمی عظیكتك كار
یدون شالمو مرتب كردم و زدم به دل می عصبیتم ریه. با یگشتن میارخودكار دنبال كام

!یا منو محكم گرفت: الهام بیكی دفه یه. یشدجنگ... شتر با بارش اونجا گم م

...یبت تو كجا غیوا-ه

!یكشنت میزنن! الن میا-حرف نزن ب

 به نفس نفس زدن. زدم پسیم شروع كردیدیم باغ كه رسی مهارت منو با خودش برد و توبا
ی؟ كردینجوریكله ش: خاك بر سرت... چرا ا

-زهرمار... همه ش به خاطر تو بود... مرده شور برده!

ی؟ مدلین چرا ای زدم: باشه قبول! ولداد

 دور مایلی از فامینا... ایشه دعوا به پا مین آخرشم ایدونستم... میدونستم: من كه مخندید
!یكبیریا... حقشونو گذاشتم كف دستشون... ایشنمحسوب م

هخل شدیكنم تكون دادم: رسما اعلم مسرمو !ی تو 

!یده می چه مزه ایدونی-آره... خل شدم ناجور... نم

 مقابلمون: گفتم بهت دعواید پریار. كامیومد از پشت سرمون می كسی عصبانی قدماصدای
!ی مدلین ایگه نه دیدرست كن، ول
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 غرولند كرد: من مدلیوا بوده؟؟ هیار كامی نقشه ینا حدش باز شد... پس این من تا آخردهن
ی برخورد كرد. بعدشم، فعل خوش به حال جنابعالی شكلین ایشه فقط مینا بلد نبودم! با ایبهتر

 به هم خورد!یتشده، چون عروس

 بندازم...یین نگفت. منم فقط تونستم سرمو پایزی چكامیار

 خشكتون بزنه ها؟!یگه كارو نكردم شما دو تا بازم مثل مجسمه كنار هم دین... من ای-آها

 ماجرا شو.یخیال فعل بی... ولیوا هیگیرم اومد: سر تا پاتو طل میار كامصدای

 كه از داخل خونهیدادم گوش میی دعوای و به صدایكردم می شالم بازی داشتم با گوشه من
.یومدم

... به من نگاه كن.یر-الهام؟ سرتو بال بگ

 با اصرار گفت: به من نگاه كن...یار انجام ندادم. كامی نوع حركتهیچ

 نظر داشت. سرشو تكون داد: فكیر حركاتمو زی قراری با بیار زحمت سرم بال رفت. كامبه
 وقتش باشه...یگهكنم د

ی؟: وقت چیدم زحمت پرسبه

 گفت: الهام...ی لرزونی با صدایار نبود. كامی كجا رفته بود، ولیدونم زده بود. نمیبش غهیوا
من...

 پخشیشونیش پی مرتبش روی. موهاید به اطراف نگاه كرد و به موهاش دست كشی كلفگبا
 چهیدونم زد: نمیه قرار گرفت و به پاش تكیبش جی دستش تویهشدن و همونجا آروم گرفتن. 

 بهم بگو.یزو چیه فقط ی... ولیگذره تو سرت می چیدونم... نمیكنی میبرداشت

 الهام؟؟یكنی عمق چشمام چشم دوخت: با من ازدواج مبه

ی به من بگه! وقتیزیو چینجور ای تو اون گرفتاریكردم افتادن. اصل فكرشو نمیین هام پاشونه
 بشنوم، اسلحه بكشم و همه رو به كشتنی جواب منفیترسم ساكتم اخم كرد: بهم نه نگو... میدد

.یخته بهم ریبدم! الن اعصابم بدجو ر

.یدم از حرفش خنده م گرفت و خندیار اختبی

!یاد خوشم میات بازیوونه. از دیار كامی ایوونه-تو د

 ملتهبش گوشمو پر كرد. چشماش بهی نفسای صورتش كش اومد و صدای روی قشنگلبخند
 كهیكرد نگام می... طوری دلچسب و دوست داشتنیای رویه بودن. یرین شیای رویه یتشفاف

. از دهنم سر خورد: ...آره.یبینه دفه منو مین آخریانگار داره برا
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 مراقب باش!یار-كام

.یستم! من نیست احسان بلند شد: آقا قبول نی زد و توپو محكم به سمتم پرتاب كرد. صداقهقهه

.یدم احسان خان... توپ به پات خورد، خودم دیرون گرفتم: ها ها ها! بفرما بتوپو

 از كنار پاش رد شد.یدم! من دیرم برداشت: نه خی طرفداریپ تریوا اخم كرد و هاحسان

 بچه ها!یم نداشتی غرغر كرد: اد... جر زنكامیار

یا شد؟ توپ به احسان خورد ی بالخره چین، توپو تو هوا انداختم و دوباره گرفتم: زود باشمن
نخورد؟

-خورد!

-نخورد!

 خورد!یگم... خواهر سرتق من، میوا-ه

: نه، نه، نه! نخورد!ید كوبین پاشو زمهیوا

... مثل بچه هایومد و از چشمامون اشك میكردیم از خنده. نگاشون میم بودیده و احسان برمن
 بچهی خنده ی و جر و بحث راه انداخته بودن. صدایزدن و غر میگهافتاده بودن به جون همد

ی بازیه ید. شایخندن می ایگه دیز اونا به چیدونستمها از اون طرف پارك بلند شده بود و من م
ی خنده های... صدای حسابیك نیك پیه محشر... ی آخر هفته یه ید... شایدست جمع

یا... مثل بچه دبستانیخیالخوشحالشون از اون كه بودم سر حال ترم كرد. جلو رفتم: بابا ب
 بسه.یگه دی بازیگم بشه؟ اصل من می به جون هم كه چینافتاد

. احسان نچ نچ كرد: خدایستاد درخته و همونجا ایه یش رفت پیت و با عصبانید چرخهیوا
 بكشه؟ینو ناز ایره می تو هچل؟ حال كی بود منو انداختی مردونگین... آخه ایار بده كامیرتخ

 خودته! بس كه زنیر م... تقصیچاره بی پسرخاله یرم برات بمی دادم: الهیار دست كامتوپو
!یلیذل

! بهم چشم غرهیشد. احسان داشت از حر ص خفه میدن خندیانه موذیم شروع كردیار كامبا
ین؟ رو آزار بدیه بقیده باز زن و شوهر دستتون به دست هم رسیه؟رفت: چ

...یشگیمونه بال انداختم: آره... كار همابرو

 گفتم: بزن قدش!یار بال گرفتم و به كامدستمو
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 كف دستشو به دستم زد: دارمت...یطنت شبا

 ویوا هیداد رفتم. چقدر مزه میسه فرستاد و من از خنده ریرون نفسشو با سر و صدا باحسان
 اونا از دستمون خونیرسیدیم، نظرو داشت. هر وقت به هم مین همیارم! كامی كنیتاحسانو اذ

 بل سرمین ایشه رفت: برم... برم كه همیوا هیش. احسان سرشو تكون داد و پیكردن میهگر
...یده طول نكشیشتر بین اومد! برم تا قهرش از اواهداومده و خ

همردم ازی ولو شدم: وایرانداز زی. رویدیم خندیز ریه و یرانداز زیش پیم رفتیار كامبا  خدا... 
 روز از شدت خنده تلف بشم!یه یترسمدل درد... م

!یا اون دنیم كنارم نشست و دستشو به سمتم گرفت: پس بزن با هم بركامیار

 مردن ندارم.یال! من حال حالها خیشه دادم: برو گمشو بچه پررو! چه خوشحالم مهلش

 سرش گذاشت: چقدر زود گذشت...یر و دستاشو زید دراز كشین زمروی

ی؟-چ

 جناب نابغه!یگم شد و اخم كرد: ازدواجمونو معصبانی

!یكنی گذشته انقدر بزرگش میم سال و نیه زدم: همه ش پوزخند

 وی هر جا باشیگن میدی من مثل برق و باد گذشته. شنی شد: برایره خی ابریمه آسمون نبه
یگذره؟ تر میعبهت خوش بگذره، زمان سر

 چشم نازك كردم: چشمم روشن! كجا بهت خوش گذشته؟ هان؟پشت

 خنده هاش گوش سپردم.ی به صدایاق با اشتیشه و من مثل همخندید

 برهیگه جا دیه بخواد ینكه نطق بكشه، چه برسه به ایكنه مثل تو، آدم جرات نمیسی-با خانوم رئ
.یخوشگذرون

.یان میش لحظه ها برام پین تو باشم بهتریش نگام كرد: هر وقت پی چشمیر با آرامش زبعد

 و دردسراییا اون ماجراجوی همه ی شكمم قلب كردم: دلم برای و دستامو رویدم دراز كشمنم
تنگ شده.

اكیقا-دق  منظورته؟ی 

 خاطره س.یه دنبال رابرت. هر لحظه ش برام یم بستم: اون وقت كه با هم رفتچشمامو
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ی چقد بدبختیدونی تو بودم! نمیش بود. من همه ش پیزی: اون وقت... عجب چید خندآروم

 ممكن باشه...یشد. اصل باورم نمیت تا بتونم با تو برم ماموریدمكش

 سرت وجود داشته!ی تویالتی خیه گفتم: به جون خودم قسم تو یشه مثل همی شوخبه

 كج كرد: منحرف!لبشو

 دستم به سمتش رفتیار اختی. بیكرد و سرمو به طرفش چرخوندم. با تمام وجود نگام مخندیدم
... به تاریشدن تر میق اطراف چشماش كه داشتن عمی... به چروكایدمو به صورتش دست كش

. به چشماش زل زدم. هنوزمیكردن هاش جا خوش میقه شقی كه كم كم داشتن رویدی سفیموها
 نگاه زللین مال من شده بود. همیشه همی برایش وار و دوست داشتنیطنتشاداب بود. نگاه ش

 نجات داده بود.یشگیم همی و سردردای خوابیبود كه منو از ب

یاده كاغذ پی هست رویت واقعی كه تویزی چشماتو مثل چیتونم وقت نمیچ باشه كه هیف-ح
كنم.

!یدم تر به عمرم ندیعی طبیا لباش آهسته بال رفتن: من از اون نقاشی گوشه

ی چشمیچ اونم با چشما مشكل داره. هی مثل من بكشه، ولیتونه آموزشگام می از شاگردایكی-
.یكشه نمیعیرو طب

 رودست معلمش بلند شه.یتونه نمی شاگردیچ تكون داد: هسرشو

 آموزشگاه كه استعدادشون شكوفا بشه...یان... بالخره میشن-فعل كه دارن بلند م

ی؟ تو دستش گرفت: راستشو بگو، هنوزم دلتنگ شركتدستمو

 خودم حسیش اونجا بودم بابامو پی. وقتینداخت بابام میاد: اونجا منو یدم غصه آه كشبا
...یكردمم

-مادرت و خواهرت چطور؟

.ینجان قلبم اشاره كردم: مطمئن شدم كه هر سه تاشون تا ابد ابه

 و بازم بهشیاوردم شد. طاقت نیره دوباره به آسمون خی و با اخم نامحسوسید كشیقی عمنفس
 شدم.یرهخ

...یكنی كه همه ش نگام می كردیدا پی صورت من چی تو رویدم-من آخرش نفهم

 رختم.یم: من عاشق نخندیدم

.یذارم كم كم پا به سن میكنم دارم احساس میگه: دید صورتش دست كشبه
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 مثبت گذاشته.یر تاثیتت جذابی پا به سن گذاشتن روین خوشبختانه ایا-متاسفانه 

 نگام كرد: چرا؟؟یرت حبا

...یدی. جا افتاده تر نشون میدونم-نم

-چرا متاسفانه؟

.یشن میر و پیذارن-چون بالخره همه پا به سن م

-چرا خوشبختانه؟؟

!یشم عاشقت میشتر-چون من هر لحظه ب

 باز شد: عجب... عجب...نیشش

.ید نگام كرد كه دلم براش پر كشكجكی

یزنما؟ می قلبی نگام نكن! سكته ی شكلین-الهام ا

یترسی؟ از من می بگیخوای كردم: مثل ماخم

. كلیذاره میر تاثی ضربان قلبم بدجوری زد: نه باهوش جون، نگاهت رویشونیم انگشت به پبا
!یادهنفوذش ز

-اخم كن!

ی؟؟ خورد: چجا

 بهم اخم كن!یگم-م

 توپه به سرت نخورده؟؟یكردیم می بازی وسطیم-الهام؟؟ داشت

 كردم: نه! فقط اخم كن.یظی غلاخم

یه سگرمه هاش بهم گره خوردن و بازم محو نگاه كردنش شدم. به همون حالت گفت: یت جدبا
 بعد زن من عاشق اخممه! خوبه وال...یترسن،ملت از اخم سرهنگ خردمند م

 نگات كنم.یخوام... فقط میـــس دهنشو گرفتم: هی انگشت جلوبا

 زد؟؟یبشون پت و مت كجا غین ای حرفم گوش نداد: راستبه
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 آدمیدن انجام میی كارایه یگم؟ كرد: خب مگه دروغ میم خنده منفجر شدم و خودشم همراهاز
 شاخهی درخت و روی رفته بالیوا كه هیكنم میداشون پی! لبد الن بازم وقتیارهشاخ در م

 خداس كه خواهر كمی برادر بنده ی یفه! باز وظیخنده كرده، احسانم داره هر هر بهش میرگ
 بده!تعقلشو نجا

 اون اطراف نبود.ی اطرافم نگاه كردم. كسی و به شمشادانشستم

.یبینم نمیزی كجا رفتن... من كه چیدونم-نم

 كردم و لبخندیك زده بود. چشمامو باریرون كاغذ ازش بیه افتاد كه یوا هیف به كچشمم
 النیكرد، می من فضولیف خدا داشت تو كی یشه همیوا لبم نشست. هی رویشرارت بار

 خوندمش دهنم باز موند...ی بود! كاغذو برداشتم و نگاش كردم. وقتیوقت تلف

یكنی؟ میكار چی دختر، داری-آ

.ی قول بده خودتو كنترل كنی ولیگم، بهت میزی چیه یار،-كام

-هوممم؟

.یی و من زن دایشی میی دای تو داریدم كه فهمینجور-ا

 فنر بلند شد و نشست. با ذوق داد زد: جـــون من؟مثل

 خودشونیال نگو... بذار به خیچی هی؟ خودتو كنترل كردینجوری بازوش مشت زدم: ابه
 كنن.یزمونسورپرا

 انقدر ذوق مرگه...یدمش احسانو دی: پس بگو چرا از وقتخندید

یشم: فكرشو بكن... من دارم میفش دوباره به حالت اولش گذاشتم داخل كیشگاهو آزمای نتیجه
!!ییزن دا

!یی آق دایشم! منم دارم می پز بدیخواد-نم

...ییا-هه... اونم از اون آق دا

 غنچه كرد: مگه من چمه؟لبشو

یمز جیه داره! یف جاسوس تشریی: آخه آق دایدم كشیگوشی سمتش خم شدم و لپشو با بازبه
...یارباند تمام ع
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 بلوچستان واسهیستان سیم با بچه ها برید رفته بود... فردا بایادم دفه حالش گرفت: آخ یه

.یتمامور

 نداشتم...یارو از كامی منم گرفت، چون طاقت دورحال

یكشه؟-چند روز طول م

 هفته.یه-حداقل 

 من.یش پینجایی، گفتم: فعل كه ای بال انداختم و با سر خوششونه

 چرا قسمتیدونم نمی ولیس، پاریم كه بریگردم گفت: همه ش دارم دنبال فرصت می ناراحتبا
!یشهنم

 به ماجرا داره؟ی چه ربطین-ا

یادت... ی بهم گفتیزی چیه یس تو پاریش رفته؟! خودت دو سال پیادت كرد: انگار ی قشنگخنده
یست؟ن

!یاد نمیادم-نه... باور كن 

! من كه تو روینم كه دوستش دارم اونجا رو ببی و با كسیس بعدا برم پاری-خودت بهم گفت
.یاد نمیرم وقت گینجاس مشكل ایدوست دارم... ول

 خوردیر به بازوش كه قبل زخم شده بود و تیار اختی بود! بیادش یار شدم... كامیبی غرحال
یادته؟: مگه تو هنوز یدمدست كش

 فراموش كنم؟یس پاری نور چراغایر صورت قشنگتو زیشه بره؟ مگه میادم یشه-مگه م

!یار كامی شگفت زده م كردیشه بهت گفتم: بازم مثل همبا

 س!یفه زد: وظچشمك
...یلیه مونده خودش خیادت كه ین-هم

ی كه جونم برای دروغ گنده هم گفتم. گفتم من تا حال عاشق نشدم، در صورتیه-آخه اون شب 
...یرفتتو م

 كاراتم.ین كردم: عاشق همزمزمه

 الن با دل و جرات بهتی؟ الن چی كه جلوت داد بزنم الهام! من عاشقت شدم!! ولیشد-آخه نم
...یزم عاشقت بودم عزیشه همیعنی من عاشقت شدم! یگمم

.یدم كشیرون فشنگ شانسمو بیبم و از تو جخندیدم
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 فشنگه از كجا اومده.ین ای-آخرشم بهم نگفت

.یشه وقت فاش نمیچ رازه كه هیه ین زدم: اچشمك
 الهام؟یم ش معصوم شد و گفت: داشتیافه حالت قشنگ سرشو كج كرد، قیه با

!یگم كلمه هم بهت نمیه تلش نكن كه یخودی. بیم-آره... داشت

 رو نفهمم!ی فسقلین ای اگه ماجرایستم نیار شرارت لبخند زد: كامبا

. احتمالیم عموم رفته بودی مال اون موقع س كه خونه ین شدم و گلوله رو ازش گرفتم: اتسلیم
 از دستت افتاده بوده تو خونه.یكردی خشابتو پر می داشتیوقت

 خودمه...ی از مدل فشنگایدم... دیگیا با دقت بهش نگاه كرد: اا اا اا... راست مدوباره
ی؟؟ كنیك به احساسم شلین با ایخوای دفه سرشو بال گرفت و گفت: میه

یش انقدر آتیگه كله ت، تا دین كنم به ایكش راست شلیه یخوام... میزم خنده: نه عزیر ززدم
!ینسوزون

 خونت حلل شد الهام!یكنی؟ مید دولتو تهدی جون مامور مخفی داری؟؟ كرد: چـــاخم

 همی آنچنان نفسی برداشت كه بلند شدم و خنده كنان از دستش در رفتم... بدبختیز سمتم خبه
. بالخره دستمو گرفت و نگه م داشت: گرفتمت! تویاوردن كم میششداشت كه همه پ

!یبازداشت

 نفس زدم: ...چه مدت؟نفس

 بهین... شما محكوم شدی به خودش گرفت و به قلبش اشاره كرد: خانوم مالكی بامزه ای قیافه
حبس ابد، اونم داخل قلب من.

 کتاب )یان( پا

یید دانلود فرمایر زیت اول را از ساجلد
Goldjar.blogfa.com
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