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 مقدمه:

 

غرورشان را جریحه  میگویند زن ها چون میتوانند گریه کنند و راحت و بی دلیل بخندند ضعیفند اما کافیست

  دار کنی تا کاری کنند که مقابلشان به زانو در بیایی

 

  به زنها نگو ضعیفه آنها اگر بخواهند نماد قدرت میشوند

 

 ان را بشکنی با تیکه هایش مستقیم قلبت را نشانه میگیرندواگر آیینه قلبش

 

 وآنگاه است که میفهمی قدرت یعنی
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 زن

  

  

 تورو خدا...آخ خدا.-" 

 من زجه می زدم، اون بی رحمانه می زد، نفسم گرفته بود، تمام تنم خونی بود، دیگه نا نداشتم گریه کنم.

  یهو تصویر عوض شد.

 تی جلو نیا، توروخدا، من می ترسم، جلو نیا.جلو نیا، جون هرکی می پرس-

  خودش رو کشید طرفم.  ، االن تنها چیزی که می خواستم این بود که این یارو بمیره.

 یهو از خواب بیدار شدم و روی تخت نشستم. تمام بدنم عرق کرده بود و کوفته بود.

 بود، نگاه می کنم و به خودم توی آینه پوزخند می زنم.به آینه که روی میز رو به روی تخت 

 چیه؟ نکنه انتظار داشتی کسی پیشت باشه؟ -

احمقی نثار خودم کردم و کاش االن اردالن پیشم بود، حتی یواشکی و دور از چشم زنش! کاش جای اردالن، 

 برام پدر بود!

و بر می دارم و روشنش می کنم و پیام از کش و قوسی به خودم می دم و از روی تخت بلند می شم. گوشیم ر 

 ناشناس رو باز می کنم.

 همه چیز همون طوریه که شما می خواید، مدارک رو هم براتون ایمیل کردم.' -' 

تک خنده ای کردم و باید دستمزد این ماموریتش رو به حسابش واریز کنم. شدیدأ دلم می خواد که حاال چهره 

 ن بزرگی از چنگش بیرون اومده رو ببینم.وقتی که محموله به او  اش رو

جلوی آینه می شینم و موهام رو شونه می کنم و بعدش هم باالی سرم جمعشون می کنم. توی آینه به خودم 

 نگاه می کنم و سعی می کنم به خودم لبخند بزنم ولی چیزی جز یه پوزخند عایدم نمی شه.

اس هام می رم. تیشرت و شلوار مشکی ای از کمد نفسم رو به شدت بیرون می فرستم و به سمت کمد لب

بیرون می کشم و همون طور که لباس هام رو عوض می کنم، به این فکر می کنم که برخورد سرمای پارکت های 

کف اتاق به کف پا هام، چه حس خوبی رو بهم منتقل می کنه. از اتاق خارج می شم و به سمت سالن غذا 

همه افراد خانواده بر می گردن و نگاهم می کنن، سالم می کنن و من مثل همیشه خوری می رم، با باز کردن در 

 بی جواب می ذارم.
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 یک پوزخند از کلمه خانواده روی لبم می شینه. آغوش گرم خانواده! خانواده، اصالیعنی چی؟

  با صدای اردالن، به خودم اومدم.

 آوینا، امروز نتیجه کنکورت میاد؟-

 یک ذره نگاهم کرد، دوباره به خوردنش ادامه داد. فقط سرمو تکون دادم.

 حتما انتظار داشت مثل این آیناز بگم.

  آره پاپاجون -

 می خوام بمیرم و صد سال سیاه نگم بابا. اردالن، اون تاهمیشه اردالن می مونه.

دنبال اسمم می  بلند شدم وتو اتاق رفتم. ماهان و ماکان هم پشت سرم وارد اتاق شدن. رفتم تو سایت، داشتیم

 گشتیم که یهو ماهان داد زد.

 ایناهاش، آوینامعتمد، فرزند اردالن.-

بادیدن رتبه ام، فقط یه لبخند زدم. همونی که می خواستم. رشته مهندسی قبول شدم. یهو یکی محکم به 

 پشتم زد. با خشم برگشتم، تا خواستم چیزی بگم، ماهان دست هاش رو به حالت تسلیم باالگرفت.

ببخشید، می خواستم بگم یه ذره خوش حال باش. مثال رتبه اول رو گرفتی ها. بلند شو، بلند شو لباس هات  -

 رو عوض کن که باید یه ناهار به ما بدی.

 چیزی نمی گم و بی حرف نگاهش می کنم. پوفی می کشه و دستش رو توی مو هاش فرو می کنه.

 من یه چیزی می خوام ماهان!-

 ندازه و بی حرف نگاهم می کنه.تعجب باال میابرو هاش رو از 

  چی می خوای؟-

به ماکان که این حرف رو زده بود نگاه می کنم. جلوی آینه ایستاده و با شونه من داره موهاش رو شونه می 

  کشه. به سمتش می رم و شونه رو از توی دستش بیرون می کشم.

 دست ماهانه.-

 کان رو هل می دم و از جلوی آینه دورش می کنم.شونه رو روی میز آرایش می ذارم و ما

 ماهان انگار فهمید که چی می خوام که بالفاصله عکس العمل نشون داد.

 فکرشم نکن. -

    حقمه! در ضمن، خواهش نیست بلکه دستوره.تو موظفی اون کلیدا رو به من بدی.-

رش هم به دعوا و جر و بحث رسیده ماهان کالفه شده بود. چند بار این بحث رو پیش کشیده بودم ولی آخ

 بودیم.

 زورت میرسه دستور بده، اما من قول دادم.-

ماهان نرو رو اعصابم، اگه کلید اون اتاق لعنتی رو ندی. خودم می رم سر وقتش و شده بشکونمش، وارد اون -
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 خب کلید رو بده بهـ...-   اتاق می شم.

 وسط حرفش و فریاد زد.تا ماکان خواست ادامه بده، ماهان با خشم پرید 

 خفه شو.-

تفنگ رواز روی میز آرایش برمی دارم و می ذارم رو شقیقه اش. مسلمأ شلیک نمی کنم و االن فقط دارم نقش 

 بازی می کنم.

  ماهان اون کلید برای اتاق مادر منه، مادر من! میدونی چقد دیوونه ام! یادت که نرفته. -

 ن میاره، از دستم بیرون می کشدش و روی تخت پرتش می کنه.مچ دستم رو می گیره و تفنگ رو پایی

 وقت بده، می خوام فکر کنم.-

لبخندی نشست رو لبم، این جمله یعنی که می خواد، وقت رو تلف کنه. وگرنه موافقت کرده. من این دوتا 

  داداش رو خوب می شناسم.

ناهار بخوریم. هرچند االن زوده، اما یه  خب این هم حل شد. برید بیرون، لباس هام رو عوض کنم بعد بریم-

 گشتی هم می زنیم.

 گفت، تکون می ده. ماهان سری از روی تأسف برای ماهانی که با صدای بلند ایول

یه مانتو مشکی کوتاه و شلوار جین، شال مشکی با کفش پاشنه دار مشکی پوشیدم. به خودم تو آینه نگاه 

 کردم.

 م عزا.سرتا پا مشکی! انگار دارم می ر 

یه رژ صورتی هم زدم. گوشیم رو برداشتم و رفتم پایین، هم زمان با من ماکان و ماهان هم اومدن. هردو کت  

 اسپرت با شلوار جین پوشیده بودن. داشتم می رفتم طرف در که اردالن صدام زد.

 آوینا.-

 جونم پاپاجون.-

 ت شده.اخم کرد. اردالن معتمد از این که دخترش مسخرش می کنه ناراح

 بیا کارت دارم.-

 من عجله دارم همین جا بگو.-

 می دونست لجباز تر از این حرف هام.

 واسه همین ادامه داد..

 از این به بعد ماهان و ماکان می شن بادیگارد های آیناز.-

 آیناز! خواهر گلم چشم، حتما.

 آیناز با عشوه خرکی اومد نشست روی دسته ی مبلی که بابا نشسته بود.
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 م شوخی جالبی بود.هو-

 وا خواهری شوخی چیه؟-

  همچین خواهری رو کشید که اگه االن کنار دستم بود می دونستم چیکارکنم. حیف که...

 من خواهر تو نیستم، حواست رو جمع کن.-

 باخواهرت درست حرف بزن. به هرحال از این به بعد اون دو تا می شن بادیگارد های دخترم. -

در ضمن حقوق ماهان و ماکان رو که خودم می دم، ربطی هم به کسی نداره، بار اول و  دخترت؟ پس من چیم؟-

آخرت بود که این حرفم پیش کشیدی خواهری. تو هم لیاقتت همون بادیگارد هیزته که واسش دلبری می کنی. 

ت پسرای این همه عشوه خرکی هات هم که تا االن تاثیری روی داداش هام نذاشته، پس برو واسه همون دوس

 خیابونیت دلبری کن. خواهر ناتنی.

 صدای داد بابا کل خونه رو برداشته بود.

به خواهرت احترام بذار. منم باباتم که اینجوری باهام حرف می زنی. یه ذره احترام گذاشتن رو از خواهرت یاد -

 بگیر.

 منم صدام رو بلند کردم تا شاید بفهمه پدری نکرده در حقم.

 م نیست، دوما تو هم پدرم نیستی، سوما خودت هم برو پدری رو از داداش هات یاد بگیر.اوال این خواهر -

 دستش رفت باال که بزنه تو گوشم که تو هوا گرفتمش.

 حق نداری دستت رو روی من بلند کنی. برام پدری نکردی که چنین حقی رو داشته باشی.-

 زمزمه آرومش رو شنیدم. بعد هم دستش رو محکم به عقب پرت کردم. رفتم طرف در که

 من باالخره می فهمم اون شرکت کوفتی رو از کجا آوردی که انقدر بهش می نازی.-

 موفق باشی بابایی.-

 یه خنده از همون هایی که می دونم که هرموقع بشنوه حرص می خوره کردم و رفتم بیرون.

و به خودم توی آینه نگاه کردم. بازهم ماهان پشت فرمون بنز نشست، ماکان در عقب رو برام باز کرد. نشستم 

اخم، موهام رو درست کردم، موهای سفید، رنگ شدن؟ به همه می گم رنگ شدن. اما واقعیتش درد داره، 

عذاب داره، می گن پولدارها هیچ غمی ندارن، پس چی شد؟ حاال من شدم جزو استثناهات خدا جون؟ کرمت 

ش هر چی شانس داشتم رو ازم گرفتی. اون از بی مادریم که حاال رو شکر. کلی پول به من دادی، منتها به جا

 نامادری عزیزم جاش رو گرفته، اون از بچگی هام، اون از کسی که دو...

 با صدای ماهان رشته افکارم پاره شد.

 کجا بریم؟ االن واسه ناهار زوده.-

 تر هم بندازیم تو تور.می گما، اول بریم پارکی جایی، بعدش هم رستوران. شاید تونستیم یه دخ-
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 این ماکان هم تفریحش شده دوست شدن با دختر ها.ماهان دنده رو عوض کرد.

 بیا خودم رو بگیر.-

 ماهان کم پیش می اومد که با ماکان کل کل کنه و امروز هم احتماأل ار همون روز هاست.

ز دست همین ها خودم می رم خودم خدایا منو گیر کی ها انداختی، مثال این ها بادیگاردهای منن، ولی آخر ا-

 رو به تیمارستان تحویل می دم.

 ماکان با صدای بلند خندید.

 آخه نه اینکه سابقه نداری، این سری بری دیگه ولت نمی کنن.-

یه لحظه تهی شدم. خالی از هر احساس، سرد شدم، انقدر که حتی از نگه داشتن ماکان کنار خودم پشیمون 

 کردم ماکان اون دوران رو تو سرم بزنه. اون دوران سیاه و پر درد.بشم. هیچ وقت فکر نمی 

 ماهان اخم می کنه و ماکان انگار تازه فهمیده چی گفته. سعی داشت حرفش رو درست کنه.

 ببین آوینا، من نمی خواستم...-

 مطمئنأ این هم یه شوخی بود اما من اصأل آدم با جنبه ای نیستم.

 ازم بیشتر از این حرف بزنه.پریدم وسط حرفش و اجازه ند

آره تو راست می گی، من دیوونه ام، مادرم مرده، پدرم رفته زن گرفته، زن بابام ازم متنفره، داداشم هر موقع -

  کارش گیر باشه میاد سراغم، شکنجه شدم، آدم کشتم، تیمارستان بودم، مشکل قلبی دارم.

شده، نتونستم بگم بچه ام رو از امردی نستم بگم بهم ادامه اش رو نگفتم. یعنی نتونستم ادامه بدم. نتون

 دست دادم، نتونستم بگم دیگه نمی تونم مادر بشم، نتونستم خیلی چیز های دیگه رو بگم.

 ماکان غمگین نگاهم می کنه، بی حرف، بی سرزنش، بدون داد و فریاد، فقط نگاهم می کنه.

 ماهان ماشین رو بزن کنار.-

هم تنها. ماکان یه چیزی گفت. تو چرا جدی گرفتی؟ اصال غلط کرد، شکر خورد، کجا می خوای بری؟ اون -

 بیخیال حالت خوب نیست.

پر بودم از درد های نگفته، از شکنجه هایی که شدم و صدام در نیومد، از شکایت های بی صدا، از معصومیت 

 یک دختر کوچولو، از ظلم آدم ها، از بی عدالتی ها.

 لند، انقدر بلند که گلوم به سوزش می افته.فریاد می زنم، بلند ب

 گفتم بزن کنار ماشین رو ماهان.-

 ماشین رو می زنه کنار و بر می گرده سمتم.

 بفرما.-

 برین پایین.-
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 خواستن چیزی بگن که ادامه می دم.

 حرف نباشه برین پایین.-

 رفتن پایین و منتظر نگاهم کردن.

 حداقل بگو کجا می ری؟-

بود که ازم پرسید و نگاه خشمگینی به ماکان انداخت.در کل وقتی ماکان کسی رو ناراحت این صدای ماهان 

 می کنه، حرفی نمی زنه.

 جای همیشگی. -

 گاز می دم و می رم به طرف جایی که هر موقع دلم می گرفت، می رفتم همون جا.

زیر پاهات می بینی. ماشین رو این جا یه درّه با شیب تنده که وقتی بشینی لبه پرتگاه، یک عالمه درخت رو 

 روشن ول می کنم و می رم روی لبه پرتگاه می شینم.

این جا ته دنیای من بود. ته خط، حداقل برای مردن مشکلی نداشتم، کافی بود که یک مقدار خودم رو به جلو 

 بکشم تا کار رو تموم کنم. شروع کردم به فریاد زدن.

 ی خوام بمیرم، تاهمه از دستم راحت شن، سخته خدایا، به خدا سخته.خدایا، من کجای دنیاتم؟ درد دارم، م-

 بعدم انگار دارم با یه نفر حرف می زنم ادامه دادم.

می بینی! یه جا خوندم نوشته بود، یه زمانی تو زندگیت به جایی می رسی که خدارو به خودش قسم می دی،  -

 من دقیقا همون جام، ته ته خط، خسته ام، خیلی خسته.

این همه غم، بدجور روی دلم سنگینی می کنه، یک کسی رو می خوام که هم پام باشه، یکی که توی تمام 

 مشکالتم توی گوشم زمزمه کنه من هستم.

 فریاد زدم.

 به خدا همین یه جمله آرومم می کنه.-

 آروم تر شدم.

تیش؟ تنها حامی تمام زندگیم رو آرومم می کنه، مثل یه بچه ای که تازه به دنیا اومده آروم می شم، چرا گرف-

 ازم گرفتی. خدا!

دل گیرم خدا جون، مثل اون بچه یتیمی که پول نداره برای خودش بستنی بخره، این المصبی که تو سینه امه 

جدیدا بازی درمی آره، چند باری هم یهو وایساده، شبیه مرده ها ام، سنگ قبرم که دارم، فقط حلوا و خرما 

 پخش نکردم.

 بلند حرف می زنم، دلم می خواد همه ی دنیا درد هام رو بفهمن. دوباره

من تنهام، حتی تو هم همراهم نیستی، حامیم نیست، مادرم نیست، پدرم هست ولی برای من نیست، من  -
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 یه دخترم دیگه جون ندارم، چرا این بغض لعنتی نمی شکنه، می گن خدا از همه

 چی خبر داره، بدبختی جدیدم چیه؟ 

 

لم یک مردن می خواهد قدر تمام زندگیم. از همان هایی که دیگر بر نمی گردی، از همان هایی که برایت "" د

 دوای تمام دردهایم باشد"""                مرگ              فاتحه می فرستند، شاید

 

 خدا جونم می شه جونم رو بگیری؟ قول می دم اون جا مامانم رو اذیت نکنم. -

دلم برای خودم سوخت. بلند می شم، زیر لب با خودم زمزمه می   این جمله رو گفتم که خودم،انقدر مظلوم 

  کنم.

 مثل همیشه ته دنیا آرومم کرد.-

ندازم،خوبیش این بود که هیچ کس اینجا نمی اومد. برگشتم که دیدم دو تا ماشین، که هر دو یه نگاه به درّه می

ن و پنج تا پسر هم اطرافش وایسادن و من رو نگاه می کنن. اینا کی تا سانتافه بودن بغل ماشینم پارک کرد

اومدن که من نفهمیدم؟ فکر کنم باید کمی نظرم رو درباره این جا تغییر بدم. فقط هم من رو نگاه می کنن. 

 باالخره یه نفر از اون ها اومد جلو.

 خانم حالتون خوبه؟ -

م طرف ماشین، گوشیم داشت خودش رو می کشت. پسره دستش رو که جلو اومده بود، پس می زنم و می ر 

 دوباره خواست چیزی بگه که...

 ولش کن مهیار. به این دخترها رو بدی فکر می کنن شیفته شون شدی.-

 این رو یکی دیگه از پسر ها گفت.

 فقط یه پوزخند زدم بهش، گوشی رو جواب دادم.

 چیه؟-

 علیک سالم بابا جان.-

  ود . خراب کردم.آخ آخ صدای آقا جون ب

  سالم آقا جون ببخشید فکر کردم اون دوتا ان. -

 اشکال نداره، مثل اینکه بد موقع زنگ زدم.-

 نه آقا جون، زودتر کارتون رو بگین. -

 ببین، می دونی که عمو مهرانت از خارج با خانوادش برگشته.-

 ن حال ادامه دادم.محکم زدم رو پیشونیم، چون می دونستم به کجا می خواد برسه، با ای
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 خب؟-

همه این جا یه جشن خانوادگی گرفتیم، هم به خاطر اومدن مهران، هم قبولی کنکورت، هم من می خوام یه -

 چیزی رو برای همه روشن کنم.

 مهمه؟ -

 آره ، در ضمن سعی کن زودتر بیای، اینا دارن سر عقد تو...-

 پریدم وسط حرف آقا جون و فریاد زدم.

می گم، اگه این بحث بیاد وسط، چنان کاری می کنم مرغ که هیچ، شتر مرغ ها تو آسمون براشون من از االن  -

 گریه کنن.

، هر چند گاهی خبیث و گاهی مهربون، لبخند به لبم می با صدای بلند خندید، صدای خنده های این مرد

  آورد.

 تازه دوست هاش رو هم دعوت کرده.-

 غلط کرده.-

 شون کن، وگرنه برای بچه اتون هم اسم انتخاب می کنن.زود بیا خودت ملتفت-

 حرصم گرفت، محکم کوبیدم روی کاپوت ماشین و غریدم.

 غلط کردن، با اون پسر بچه ننه شون، من جنازم رو هم نمی دم دست این خانواده پول پرست وقیح.-

ودت می تونی دهنشون نفس بکش دختر جان، اون بی غیرت هم باهاشون موافقه، چون می دونستم تنها خ-

  رو ببندی هیچی نگفتم، منتظرم.

 گوشی رو قطع کردم. اصال حواسم به اون پسرا نبود، باصداشون به خودم اومدم..

 پسر، می خوای چی کار کنی با این دختر عموت؟ -

دقت  نمی دونم، می گن انقدر مغروره که به حرف هیچ کس گوش نمی ده ، حاال بیاد به خاطر اینکه به من، -

 کن، به من! ارث برسه با من ازدواج کنه، اونم بعد یه ماه جدایی.

 اون یکیشون این دفعه به حرف اومد.

 این پدر بزرگت هم فکر کرده احد بوقه ها.-

ما جرئت نداریم اسمش رو هم بگیم، چه برسه به بابابزرگ، هرچند این دختر عموی میلیاردر ما، بهش میگه -

 بابا!

 شون گوش نکردم. سوار ماشین شدم و رفتم توی خیابون ها چرخ زدم.دیگه به حرف ها

حس می کردم یک ماشین دنبالمه، نگاه کردم دیدم یک سمند از پشت چراغ قرمز به بعد تعقیبم می کنه، 

اخی چقدر هم ناشیه، االن حالیت می کنم. یهو سرعتم رو کم کردم، راننده ها چند تا ناسزا گفتن و رد شدن، 

 خیلی آروم از کنارم رد شد، یهو با تمام زورم پام رو روی پدال فشار دادم. سمند هم
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 وقتی جلوی در عمارت رسیدم، نگهبان تا من رو دید، در رو باز کرد.

شب بود. بدون توجه به ماشین های داخل حیاط که تعدادشون هم خیلی زیاد بود، ۹به ساعت نگاه کردم، 

از چیزی که دیدم تعجب کردم. اون پسراهایی که دیدمشون بودن با  ماشینم رو پارک کردم و رفتم داخل.

اردشیر خان، برادر آقا جون، همه نوه هاش هم بودن. شیراز زندگی می کردن، هشت تا نوه پسری داشت با 

 دوت تا نوه دختر.

  با داخل رفتنم همه سکوت کرده بودن. یه نگاه معنادار به آقاجون انداختم.

 سالم.-

 یر خان بود.صدای اردش

 سالم خانم جوان.-

 من فقط یک باراون هم بچّه بودم، اردشیر خان رو دیده بودم.

 همه تک و توک سالم دادن، البته به جز اون نوه های مغرور اردشیر خان.

 رفتم کنار آقا جون نشستم.

 خب، اردشیر جان این هم همون نوه ی گلم که درباره اش گفته بودم.-

 چرخید طرفم، که فکر کنم شکست. با چشم های یخ دگزده اش کل صورتم رو کاوید. چنان سر اردشیر خان

 فکر کردم پسره.-

 حرصم گوگرفت از این همه تبعیض بین دختر و پسر.

 حاال که اشتباه کردین.-

 گستاخی!-

 ندازم. پیش خودم می گم که حاال کجاش رو دیدی؟پوزخندی بهش می زنم و ابزگرویی باال می

 م که مقابله به مثل کنم.یاد گرفت-

 حرصش می گیره و لحنش تند می شه.

 گستاخی زیاد، گاهی سر آدم رو به باد می ده.-

 مطمئن باشین، کسی جرئت نداره سر من رو زیر آب کنه.-

 عسگین دو تا دشمن، رو به روی هم نشستیم و دوئل می کنیم.

 با بزرگترت درست صحبت کن آوینا!-

 صدای بابا بود.

 ساکت. تو یکی-

باخشم نگاهم کرد. خودم هم از این که این طوری جوابش رو دادم ناراحت شدم ولی یک جایی باید بهش 

 بفهمونم که هیچ کدوم از کار هام بهش هیچ ربطی نداره.
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 پس اسمت آویناس.-

 این طور به نظر میاد.-

تاب می کنه. آخرین لحظه تک خنده ای می کنه و چاقوی میوه خوری رو بر می داره و مستقیم به سمتم پر 

سرم رو کنار می کشم و چاقو از کنار گوشم رد می شه و به دیوار پشت سرم می خوره. همون طور که بر گشتم و 

 به چاقو نگاه کردم، با هودم می گم که این مرد واقعا دیوونه است.

 می دونستی هیچ کس جرئت نداره با من این طوری صحبت کنه؟-

 دید.بعد با صدای بلند خن

 جمشید! همونطوریه که می گفتی؛ زیبا، جذاب، گستاخ و صد البته مغرور.-

 دلیل این جا اومدنتون چیه؟-

 من از این مرد متنفرم، متنفر.

 بهتره آدم جلوی بزرگترش درست صحبت کنه، خانوم بی ادب!-

 صدای بزرگترین نوه ی اردشیر خان بود. جذاب بود، اما اخالقش...

نمی کنید وقتی دو تا بزرگتر دارن با هم صحبت می کنن، پریدن وسط حرفشون دور از ادب جناب دکتر، فکر -

 باشه؟ آقای با ادب؟

 خواست چیزی بگه که اردشیر نذاشت.

درسته دخترم! دلیل داره، اگه تو نخوای با پسر عموت ازدواج کنی، باید با آرتین که بزرگترین نوه منه، ازدواج -

 پیدا کنه. کنی. نسل ما باید ادامه

انگار شورا تشکیل دادن که من رو مجبور به ازدواج کنن، اما من این جماعت رو خوب می شناسم، محاله 

 حرفشون رو قبول کنم.

 حاال پسر عموی من کجاست؟ -

 اوناهاش.-

 با دیدنش یه لبخند زدم و یه ابروم رو انداختم باال.

 می کنم.من با کسی که من رو به خاطر ارث بخواد، ازدواج ن-

  پس می مونه آرتین.-

 تاخواستم چیزی بگم، یه صدایی گفت:

 وا! اردشیر خان قراره من با آرتین ازدواج کنم.-

 صدای پوزخند آرتین اومد.

 منم حاضرم با فریماه ازدواج کنم، ولی این نه.-

نم گردن کسی هی پسر، حواست رو جمع کن که داری با کی حرف می زنی. این دختر ته تغاریه منه، می شک-



                 
 

 

 فاطمه اندرخواه|  زیبا روی بی احساس من رمان

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir          رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک 

 

13 

 

 رو که بخواد به وارثم توهین کنه!

 بدون توجه به کلمه وارث، از حمایت آقا جون خوش حال شدم. اما خودم هم باید چیزی بگم.

آقای دکتر! خالیق هرچه الیق. مطمئن باشین من به کسی که هیچ بویی از ادب، شعور و احترام نبرده، بعله -

ب باش یه موقع صدای ضرب النگو هات اشتباه نشه که خدای نکرده، نمی گم. درضمن فریماه جان، شما مواظ

 از افاده ات کم بشه!

 هر دوشون قرمز شده بودن.

 مواظب باش دختر جون، این هایی که مثل آب خوردن بهشون توهین می کنی نوه های منن.-

 با تعجب نگاهم می کردن. مشتم رو روی میز رو به روم محکم کوبیدم. انقدر که میز تک نفره ترک برداره. همه

 شما هم بهتره مواظب نوه هاتون باشید. سزای کسی که به من توهین کنه، مرگه.-

 یعنی تو می خوای من رو بکشی؟-

 بعدش هم خندید. تفنگم رو از پشتم در آوردم. یه کلت طالیی خوش دست.

 کشتن یه آدم برای من مثل آب خوردنه، حتی راحت تر از اون.-

 بعدش قصاص می شی. هیچ کس از خون عزیزش نمی گذره.مطمئن باش -

 یه پوزخند کنار لبم جا خشک کرد. پدر من گذشت، مثل آب خوردن.

 من توی سیزده سالگی، بیست تا آدم کشتم. و االن هم زنده ام. پس زنده هم خواهم بود.-

 به هرحال، تو با آرتین ازدواج خواهی کرد.-

 .حرصم گرفت از این همه خودخواهیش

 کلت رو گرفتم طرفش، تا خواستم چیزی بگم، آقا جون کلت رو آورد پایین. بعدهم خندید.

 خب، به نتیجه ای هم رسیدی؟-

 اردشیر خان سرش رو تکون داد.

 عصبانی کردنش، مثل بازی با دم شیر می مونه.-

 به جلو خم شد.

درنده ساخته. از کسی واهمه  بهت تبریک می گم جمشید، یه آدم خودساخته اس که مشکالت ازش یه شیر-

نداره، کاش منم یه همچین نوه ای داشتم تا تمام ارثم رو بهش بدم. حداقل بین این همه نوه و بچه این یکی 

 مثل پدره. من همیشه فکر می کردم که الیق تر از آرتین که شجائت اون رو داشته باشه، تو دنیا نیست.

 ه دارم که این آدما و دردسر هاشون جایی تو زندگیم نداشته باشه.آرتین با غرور نگاهم کرد. من انقدر مشغل

اما االن با دیدن آوینا حس می کنم،یه حشمت خان دیگه متولد شده. حتی آرتین رو می ذاره تو جیبش. -

 غرورش ستودنیه.
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 لبخند زد.. چیزی نگفت، فقط یک حاال من با پوزخند بهش نگاه می کردم. آبمیوه آقا جون رو برداشتم بخورم

 باصدای اردالن، آبمیوه پرید تو گلوم.

 دختر منه دیگه، خودم تربیتش کردم.-

 اگه دختر تو بود و تو تربیتش کرده بودی، این نبود که.-

 خوبه که آقا جون هست، بودنش یعنی حمایت.

 ببخشید جمشید خان، توی تربیتش کوتاهی کردم.-

 اردشیر خان پرید وسط بحث آقاجون و ارسالن.

 شجاعت؟ اصال جزو محاالته.  هرچند من کال شک دارم دختر تو باشه! دخترتو و این همه-

حوصله ام دیگه داشت سر می رفت. االن فقط دلم یک فنجون قهوه داغ و همنشینی با عزیز کرده دلم رو می 

 خواست.

 آقا جون، کار اصلیتون چیه؟-

 بعد از شام.-

 باشه، خاتون شام!-

 بفرمایین.-

اون طرف روی مبل  د شدیم، برای خوردن شام رفتیم اون طرف. زودتر از همه شامم رو خوردم، بلند شدمهمه بلن

 نشستم و چشمام رو بستم. برای امروز واقعا دیگه ظرفیتم پر شده.

 با پایین رفتن مبل. چشم هام رو باز کردم.

 اجازه دادم بشینی؟-

 ندازم.اال میابرویی برای این پسر با اون مو های برق گرفته ب

 بله؟-

 نفسم رو با صدا بیرون فرستادم.

 چرا اومدی اینجا؟ -

ببین، بیا با من ازدواج کن. قول می دم خوشبختت کنم. شاید بعدا عاشق هم شدیم، اصال یه ازدواج صوری -

 راه می اندازیم.

 اسمت؟-

 ماهان.-

اما مطمئنأعاقل ترم. فکر کردی حرف ببین پسر عمو جان، آقای ماهان معتمد، شاید ازت کوچیک تر باشم، -

هاتون رو نشنیدم؟ می دونم داری به خاطر ارث این کار ها رو می کنی. باهات ازدواج نمی کنم، اما می تونم 

 برات یه کاری بکنم. فقط ازت خوشم نمیاد، پس برو که دیگه نبینمت.
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 با خشم نگاهم کرد. خواست چیزی بگه که اجازه ندادم.

 شم و ابروت هم نشدم. پس برو دیگه.ببین، عاشق چ -

دیگه چیزی نگفت و رفت. کم کم همه اومدن و دو به دو شروع کردن با هم صحبت کردن، این وسط فقط من 

 تنهام و دارم به دیگران نگاه می کنم.

 خب بذارین من حرف بزنم. -

  با این حرف آقا جون همه برگشتیم سمتش.

 اجیه خانم، بریم شمال. برای ثروتم هم تصمیم درستی گرفتم.من می خوام برای زندگی کردن با ح -

عجیب نبود، حرف آقا جون برای منی که یک سال تمام به حرف هاش گوش دادم و طبق خواسته اون رفتار 

 کردم عجیب نبود.

 سه چهارم ثروتم رو به نام آوینا کردم و بقیش رو بینتون تقسیم کردم. -

 و تمام بچه هاش روی قسمتی از اون ثروت حساب کردن. آقا جون ثروت خیلی زیادی داره

 اما جمشید خان، اون یه بچه است. تمام ثروتتون رو به باد می ده. -

 عموی بزرگ تر من، فقط نگران خودش هست و بس.

تو نمی خواد به من بگی چی خوبه چی بد! درضمن، من اگه تمام ثروتم رو هم به شماها بدم، همش رو توی  -

 به باد می دید.یک روز 

 اما آوینا از پسش بر نمیاد. -

همه پدر دارن، من هم پدر دارم. چه قدر هم که از من طرفداری می کنه. هیچ وقت توی زندگیم پشتم نبوده و از 

 من طرفداری نکرده.

 توی بی غیرت ساکت باش، که آبروی هر چی مرده بردی.-

 چرا این کلمه رو همه جا به من می گین؟-

   انی شده. پدر گلم ناراحت شده.آخ، عصب

 ما ها چی از آوینا کم تر داریم؟-

به پسر عمو ارسالن نگاه کردم. یک آدم طماع و دختر باز که بیشتر اخالق و خصوصیاتش رو از پدرش به ارث 

 برده، در یک کلمه یک آدم مزخرف.

پول های من، خوش می  باشه می گم. اون موقع که این دختر داشت کار می کرد، شماها داشتین با-

 گذروندین.

 به اردالن اشاره کرد.

به تو می گم بی غیرت، چون وقتی دخترت رو دزدیدن، نکردی دنبالش بگردی، که آخرش من برم به عنوان پدر -

بزرگ توی پاسگاه ها و اداره ها دنبالش بگردم، که وقتی دخترت رو پیدا کردم، متوجه بشم گیر یه باند قاچاق 
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اده بود. بماند چه بالهایی سرش آوردن. تو حتی خرج دخترت رو ندادی که آخرش خودش بره سر انسان افت

چهار راه ها و پشت چراغ قرمز، گل یا فال بفروشه و هرکس و ناکسی به خودش اجازه بده اذیتش کنه. این که 

ترسیدم، چون وقتی  من پشت چراغ قرمز، توی زمستون با یک پیرهن نازک پیداش کنم. می دونی اون روز ازش

زدم تو گوشش هیچی نگفت، فقط نگاه کرد. چون وقتی ازش پرسیدم که چرا کار می کنه، بگه که چون زندگی 

خرج داره. من اون روز گریه کردم. وقتی بغلش کردم، ناله کرد. دیدم پشت کمرش زخم شده و خونیه. این که یه 

که بیفته و کمرش زخم بشه، که نتیجش بشه دوازده مرد می خواست دختر پونزده ساله ات رو اذیت کنه، 

بخیه. این که این زن ع*و*ض*ی تر از خودت ازش کار بکشه و بخیه هاش باز بشه و این دفعش بیست تا 

 بخیه بخوره.

 یک نفس عمیق کشید و من حس کردم که خالی شدم، حس کردم مقداری از بارهای غم روی دوشم کم شد.

د، پر از غم شد. نمی دونم چرا با تمام بدی هاش، اون دوست داشتن رو پشت نگاهش اما نگاه اردالن تیره ش

 می شه دید.

 واسه اینه که این دختر بهترین شخصیه که می تونه از پس کارها بر بیاد. -

 کجایی پدر بزرگ جان که من دوساله فهمیدم هیچ چیزی برای از دست دادن ندارم.

 د شدن.بلند شدم، ماکان و ماهان هم بلن

 من دارم می رم.-

 فردا بیا بریم محضر.-

فقط سرم رو تکون دادم. ماهان هم که دیگه ارث نمی رسه بهش، به احتمال زیاد آقا جون فقط می خواست 

 امتحانش کنه. سوار ماشین شدیم.

 آوینا ببخش. نمی خواستم اون حرف رو بزنم، از دهنم در رفت. -

 حرفی که حقیقت روز های تلخ زندگیمه.چیزی نگفتم، سخت بود فراموش کردن 

 

 ""آدم بد ترین ضربه ها را از کسانی می خورد، که برای شاد کردنشان از جانش مایه می گذارد.""

 

 آوینا بخشیدی؟ -

 دیگه حرفش پیش نیاد. -

 این یعنی بخشیدم اما از ته دل نبود. من هیچ وقت انتظار این حرف رو از ماکان نداشتم.

 پارک همیشگی.ماهان برو  -

 االن؟ آخه دیر وقته. -



                 
 

 

 فاطمه اندرخواه|  زیبا روی بی احساس من رمان

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir          رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک 

 

17 

 

 مهم نیست، برو. -

 باشه. -

 وقتی رسیدیم پارک، پیاده شدم.

 نمی خواد بیاین، خودم می رم. -

چرا متوجه نمی شی؟ اون ها منتظرن فقط یک دقیقه تو تنها باشی تا گیرت بندازن. نمی شه، ما با فاصله  -

 ازت میایم.

نگفتم. یه مقدار که راه رفتم، روی یک صندلی نشستم. این روزا حتی حوصله نداشتم، واسه همین چیزی 

 انرژی کافی برای قدم زدن ندارم.

 خانم؟ خانم؟-

 بله؟-

 تعجب کردم. دوتا بچه، این موقع شب، توی این پارک چی کار می کنن آخه.

 خاله، یک فال می خری؟ -

 رک چی کار می کنی؟مرد کوچیک، تو این موقع شب با خواهر کوچولوت، تو این پا -

 فال می فروشم دیگه. خب -

 االن که دیر وقته. -

 دو دل بود این دو دلیش من رو یاد اون زمستون سخت می اندازه.

خاله، من دیروز پول کم بردم، اصغر آجیم رو زد که امروز پول بیشتر ببرم و اگر نه آجیم رو می فرسته خونه -

 رئیس کلفتی.

سخته. برای من هم سخت بود ولی کی فهمید غم چشم هام رو؟ کی متوجه  کلفتی برای یک بچه کوچیک

 دست های یخ زده ام شد؟ کی دستای لرزون من و چشمای پر التماس اون آدم ها رو دید؟

 چشم هام رو بستم که فراموش کنم چی کشیدم که فراموش کنم من مرده ام.

 جه به لباس های کثیفش، نشوندمش روی پاهام.یک فکری به سرم زد. دست دختر کوچولو رو گرفتم و بی تو

  تو چند سالته خاله جون؟ -

 چهار. -

 بیاین امشب رو بریم خونه من. -

 نه نمیشه. -

 بعدم دست آبجیش رو کشید که بره که نذاشتم.
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بچه ها من اذیتتون نمی کنم. من دوستتون دارم، اگه پیش من باشین دیگه الزم نیست کار کنین، بهتون غذا  -

 می دم، هر چیزی که بخواین می دم.

نمی شه، آخه اصغر واسمون یک نفر رو گذاشته که مراقبمون باشه، چون یه بار با محمد فرار کردیم، ولی  -

 پیدامون کرد و کلی هر سه تامون رو زد. اوناهاش االن هم اون جا وایساده.

 دستم رو برای ماهان و ماکان تکون دادم. به سمت ما اومدن.

 ن زود تر به حرف اومد.ماکا

 مشکلی پیش اومده؟ -

نه فقط پشت درخت ها یه نفر مواظب این بچه هاست، من می خوام اینا رو ببرم خونه. زود برین طرف رو  -

 سرگرم کنین که ما فرار کنیم. ماهان سوییچ رو هم بده.

 سوییچ رو بهم داد.

 مطمئنی؟-

با ماکان رفتن. بعد از چند دقیقه به گوشیم تک زد. دست  فقط تو چشم هاش نگاه کردم. سرش رو تکون داد و

 بچه ها رو گرفتم.

 بچه ها تند تر بیاین.-

تا رسیدیم به ماشین، سوییچ رو زدم و سوار شدیم. هر دوتاشون تعجب کرده بودن، اما انگار تعجب دختره 

 بیشتر بود.

 وای خاله، شما پولدارین؟ یعنی من هم پولدار می شم؟ -

 ه شدی خودم واست از این ماشین ها می خرم.بزرگ ک -

 نمی دونم چرا اخم های پسر رفت تو هم.

 چی شده مرد کوچیک؟ -

 اوال من کوچیک نیستم، تازه هفت سالمه. اسمم هم علیه.-

 خب علی جون نگفتی چرا ناراحتی؟ -

 ما نباید با شما می اومدیم. اصغر می گه پولدار ها فقط به فکر خودشونن. -

 اه گفته عزیزم، حاال بگو محمد کیه؟اشتب -

 داداشمه خاله.-

 چند سالشه؟-

 بیست.-

 بیست سالشه و هنوز نمی تونه شما ها رو نجات بده؟-

 دختر کوچولو انگار ناراحت شد.
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 الله خاله جون.-

 زهرا! می تونه حرف بزنه، ولی دلش نمی خواد.-

 مگه میشه کسی دلش نخواد حرف بزنه؟-

، بعدم محمد کم حرف برای یک نفر تعریف می کرد شنیدم.   نیم، اما یه بار که اصغر،ما که درست نمی دو-

شد، یه دختره توی محله امون بود که محمد عاشقش بود اسمش فاطمه بود، اما باباش دختره رو به یه نفر 

 ی بدهکاری فروخت. از اون به بعد دیگه محمد حرف نزد.دیگه داد و اون مرد هم فاطمه رو جا

دلم سوخت برای پسری که شاید گذشتش شبیه خودم باشه. ما ها فقط می شنویم و می گیم درک می کنیم، 

اما واقعا جای اون فرد نیستیم، درد های اون رو نکشیدیم. نمی دونم چرا اما دلم می خواست به این خواهر و 

شاید چون مثل خودم تنهان. شاید اگه من اون موقع من هم یک کسی رو داشتم که  برادر ها کمک کنم.

حمایتم کنه، که نگرانم بشه، هیچ وقت اون اتفاق ها برام نمی افتاد، شاید اون لعنتی ها من رو نمی دزدیدن، که 

کردن خیلی بچه  زجر کشم کنن، بترسونن من رو، شکنجه ام کنن، مجبورم کنن آدم بکشم، خدایا من برای گناه

به کدوم گناهم باید بچه اون آدم توی بطنم رشد می کرد که آخرش به خاطر کتکایی که بودم. گناه من چی بود 

که علی دوست اون سامان خوردم سقط بشه، که من دیگه نتونم مادر بشم. هیچ وقت یادم نمی ره وقتی 

ع*و*ض*ی، دوست اون پلیس بی رحم، اومد تو اتاقم و تهدیدم کرد که از اتفایی که دیشبش افتاد، به کسی 

نگم. من اون قدر بچه بودم که از ترس تکرار بد ترین شب زندگیم چیزی نگم، که بشه کابوس تمام شب های 

یا کی درد هام رو دید؟ کی فهمید که چی کشیدم؟ کی عمرم. هنوز هم تا یادم میاد سر درد می گیرم. خدا

فهمید که تو بچگی مادر شدم؟ کی فهمید که برای پدرم مهم نبود دخترش یک سال توی تیمارستان بستری 

بوده؟ کی فهمید که وقتی برگشتم خونه دیدم پدرم داره با خوشی زندگیش رو می کنه، زن گرفته، زنش یه دختر 

  من بزرگتره؟داره که چهار سال از 

با توقف ماشین به خودم اومدم. اصال نفهمیدم ماهان و ماکان کی سوار ماشین شدن، چه برسه به این که 

 رسیدیم خونه. تا ماشین پارک شد سریع پیاده شدم. بچه ها اومدن پایین.

 بیاین بچه ها. -

 خاله این جا خونه شماست؟ -

 آره زهرا جان. -

 وای! خونتون خیلی بزرگه. -

 زیر لب با خودم زمزمه کردم..

 چه فایده که توش محبت نداره، چه فایده خودش از دل آدم های این خونه بزرگ تره! -

 با صدای زهرا، سعی کردم که فراموش کنم یک چیزی به بزرگی تمام درد هام، توی گلوم باال و پایین میشه.
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 شما که نمی خوای ما ها رو برگردونی اون جا؟ خونه ی اصغر هم بزرگ بود. اما خونه شما بزرگ تره. خاله! -

  نه عزیزم، چرا بغض کردی؟ -

 در عرض یک ثانیه چشم های علی پر از اشک شد.

 محمد تا حاال حتما نگران شده. -

 یه فکری به سرم زد.

  خونه اصغر رو بلدی؟ -

 آره. -

 باشه، فردا می ریم دنبال داداشت. -

 واقعا؟ -

 آره مرد کوچیک. -

 و لپم رو بوسید.پرید 

 شما بهترین و مهربون ترین خاله دنیایی. -

لبخند زدم به این همه محبت کودکانه اش. این بچه چه می دونست من خودم رو این طوری نشون می دم و 

اگه بخوام در عرض یک ثانیه می تونم تلخ تر از زهر باشم. منی که حتی عزیز ترین آدم های زندگیم از من 

 دوری میکنن.

قتی با بچه ها رفتیم تو، همه اعضای خانواده اومده بودن و هر کدوم جایی نشسته بودن. اردالن اولین نفر بود و

که متوجه اومدن ما شده بود. صدای داد اردالن پتک شد توی سرم و فهمیدم اردالن خان کم آورده. درست 

 مثل اون روز های زهر زندگی من.

 کردی؟ این بچه ها رو دیگه از کجا پیدا -

 تو کاریت نباشه. -

 این مرد از زندگی فقط داد زدن رو یاد گرفته، حتی نمی تونه عاشقی کنه.

به من ربط داره. اصال از خونه من برو بیرون. من احمق بودم که نگهت داشتم. باید همون بابا بزرگت، بزرگت  -

 می کرد. برو بیرون!

وقع که به دنیا اومدم به اسمم کردی. این بچه ها امشب این یادت که نرفته، نصف این خونه سهم منه. اون م -

 جا می مونن، فردا یه فکری به حالشون می کنم.

دیگه نموندم و دست بچه هارو گرفتم و رفتیم باال توی اتاقم. لباساشون رو با لباس هایی که برام کوچیک شده 

وندم، لباس هام رو عوض کردم و رفتم روی بودن عوض کردم. با هزار بد بختی وقتی بچه هارو روی تختم خواب

 تراس. گوشیم رو برداشتم و شروع کردم شماره گرفتن.

 بفرمایید خانم. -
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 از این اخالقش خوشم می اومد. بی هیچ حرف اضافه ای، سر اصل مطلب می رفت.

 می خوام یکی رو برام پیدا کنی. -

 مشخصاتشو برام بفرستید. -

 برای فردا می خوام. -

 فردا صبح آدرس دقیقش رو براتون می فرستم. چشم. -

 فعال. -

بدون این که منتظر خداحافظیش باشم، گوشی رو قطع کردم و مشخصات محمد رو که قبل از خواب از علی 

 گرفته بودم براش فرستادم. رفتم روی تشکی که برای خودم انداخته بودم و خوابیدم. چشم هام رو بستم و...

 که روی صورتم حرکت می کردن از خواب بیدار شدم. با حس دست های کوچیکی

با باز شدن چشم هام، دو جفت چشم مشکی دیدم. صاحب چشم ها علی و زهرا بودن، اما من رفتم توی 

دنیایی که فقط خودم بودم و خودش، خودم بودم و چشم های به رنگ شبش، من بودم و اون و بازی بین درخت 

 مدی توی زندگیم.ها. کاش بودی! کاش اصال نمی او

 جانم بچه ها؟ -

 خاله یه خانمی اومد گفت بیدار شین. -

 باشه بیدار می شم االن. -

دست و صورتم رو شستم و لباس های قبلی بچه ها رو تنشون کردم. نمی تونستم تنهاشون بزارم. گوشیم رو 

 مد اون جا بود.برداشتم، دو تا پیام داشتم که یکیش آدرس محضر بود و دیگری آدرس جایی که مح

 فوری با بچه ها رفتم پایین.

 ماهان و ماکان آماده روی مبل نشسته بودن.

 بلند شین بریم. -

 صبحانه نمی خوری؟ -

 ماهان همیشه بیشتر حواسش به من بود.

 نه نمی خواد. -

 صدای ماکان بلند شد.

 بزار برم برای بچه ها یه چیزی بیارم. -

  نه رفت.با تموم شدن حرفش به سمت آشپزخو

 انقدر که غرق مشکالت خودمم، اطرافیانم رو فراموش می کنم.

 با بچه ها و ماهان رفتیم بیرون. ماهان در رو برامون باز کرد، بعد هم سوار شد.
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 بعد از چند لحظه ماکان هم اومد. به بچه ها نفری یک آبمیوه و کیک کاکائویی داد.

خاطر یک کیک، کل باغ رو دنبالش کردم. چند سالم بود؟ کیک کاکائویی! یادش به خیر اون موقع که به 

سالم بود که با اون هیکل تپل و لپ های قرمز شده از فرط سرما، باالخره بهش رسیدم  ششسالم بود؟ آره شش

و به سختی کیک و از دستش گرفتم. وقتی خواستم بخورمش، با صدای ملتمسش، بهش نگاه کردم و اسیر 

 شدم.

 بده، خواهش می کنم!"آوینا به من هم -"

زود بود، به خداوندی خدا برای بزرگ شدن هنوز بچه بودم. آخه صدات و چشم هات چی داشتن که من رو اون 

 جور اسیر توی ممنوعه کردن؟

اینقدر که به گذشته فکر کردم، اصال نفهمیدم کی به محضر رسیدیم. تا به خودم اومدم فهمیدم با ماهان 

 ش بچه ها موند. آقا جون هم بعد از چند دقیقه رسید.اومدیم داخل و ماکان پی

بفرمایید این جا رو امضا کنین، وکیل آقای معتمد همه کار ها رو انجام دادن. شما فقط این جا رو امضا  -

 کنین.

خودکار رو توی دستم گرفتم. داشتم فکر می کردم که امکان نداره اردالن و بقیه با این قضیه کنار بیان، مطمئنأ 

 اکت نمی شینن.س

 مچ دستم رو حرکت دادم و کاغذ ها رو امضا کردم. آقا جون هم امضا کرد.

 از کارتون پشیمون نمیشین؟ -

 لبخندش رو سریع از روی صورتش پاک کرد. جمشید خان بود و غرورش! 

 اطمینان کامل داشته باشم.  من وقتی کاری رو انجام می دم که ازش -

 خداحافظی سریع از آقاجون کردم و سوار ماشین شدم.فقط سرم رو تکون دادم. یک 

 ماکان برو سمت همون پارکی که دیشب رفتیم. -

برگشتم طرف ماهان که محبّت مخفی چشم هاش برق از سرم پروند. من این نگاه رو خوب می شناختم. هجده 

 ساله که دارم با این احساس زندگی می کنم.

 برو دیگه، چرا من رو نگاه می کنی؟ -

 باشه االن می رم. -

ماشین رو به حرکت در آورد. چشم هام رو بستم. از این سردرگمی، از این منی که حتی از وجود خودم متنفرم، 

  خستم.

  فقط دعا می کنم که حدسم اشتباه باشه.

 حتی اگه حامی هم زنده بود، من حق نداشتم رویای یک زندگی خوب و آروم
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 ن به من یاد آوری می کنه که من از خودم هیچی ندارم.رو در کنار اون داشته باشم و ای

 آوینا کجایی؟ -

 چرا داد می زنی ماکان؟ -

 ! رسیدیم.چند بار صدات زدم، انگار توی هپروتی -

 حواسم نبود. علی جان از این جا به بعد می تونی آدرس خونه ی اصغر رو بدی؟ -

 آره خاله. -

 ؟تو اصال می دونی داری چی کار می کنی -

  فقط از آینه ماشین به ماهانی که پشت نشسته بود نگاه کردم.

 ماهان به نظرت من بچه ام؟ -

 نه! -

 پس چرا اینقدر نگرانی؟ -

 تو از این کار ها نمی کنی، مگر این که یه سودی برات داشته باشه. -

ته هایی که هنوز به جایی رسیدم که حتی اطرافیانم هم من رو اشتباه می شناسن. چقدر گم شدم توی گذش

 هم ادامه دارن!

 بهم نمیاد مهربون باشم؟ -

 چرا! اما مهربونیت برای آدم های غریبه عجیبه. -

 چیزی نگفتم؛ دلیلی نداشت که براش توضیح بدم.

 همین کوچه است. -

با صدای علی، نگاهم به کوچه رو به روم دوخته شد. یک کوچه ی تقریبا تنگ و کثیف که یک سری بچه 

 بازی می کردن و چند تا هم پسر جوون سر اون کوچه ایستاده و حرف می زدن. داخلش

 بریم. -

 وایسین من ماشین رو پارک کنم، بعد با هم بریم. -

 یک نفس عمیق از روی کالفگی کشیدم و سرم رو تکون دادم.

 با بچه ها و ماهان از ماشین پیاده شدیم. ماکان ماشین رو پارک کرد و پیاده شد.

رد اون کوچه شدیم، پسر ها به طرف ما چرخیدن. یکی از اون ها به طرف ما اومد که زهرا خودش رو پشت تا وا

  ماکان پنهان کرد.

 علی شما کجا بودین؟ محمد از دیروز همین طوری داشت دنبالتون می گشت. -

زندگیش آروم و قرار  توی دلم شرمنده شدم از نگران کردن برادری که از دیروز به خاطر ندیدن تنها عزیز های
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 نداشته.

 اجازه ندادم علی صحبت کنه و خودم زودتر به حرف اومدم.

 خونه اصغر کجاست؟ -

 شما با اصغر چی کار داری؟ -

 دست هاش رو به کمرش زدو یک نگاه از سر تا پا بهم انداخت.

 شاید برای کار اومدی پیشش، هر چند بهت نمی خوره فقیر باشی. -

 ردیم به علی:بی توجه بهش رو ک

 علی خونه ی اصغر کدومه؟  -

 با ترس و لرز خونه ای رو نشون داد.

 

 خونه ای با یک در بزگ سیاه رنگ آهنی که زنگ زده بود و دیوار های درب و داغونی داشت.

 

 به طرف در رفتم که با صدای اون پسر یک لبخندی روی لبم نشست.

 به نظرم بهتره االن نرین، چون رئیس اومده. -

 ماکان زود تر از من به سمت در رفت و محکم کوبید بهش.

بعد از چند دقیقه که از بلند شدن صدای وحشتناک اون در گذشته بود، صدای لخ لخ کشیده شدن دمپایی 

 روی زمین اومد و متعاقبش هم باز شدن در.

برو، سیبیل های با دیدن کسی که در رو باز کرده بود ناخودآگاه یک قدم به عقب برگشتم. شکستگی ا

 چخماقی، ابرو های کلفت و سیگار کنج لبش اون رو بیشتر شبیه لوتی های فیلم های قدیمی کرده بود.

با دیدن بچه ها عصبانی شد و تا خواست چیزی بهشون بگه، ماکان مرد و کنار زد و به این ترتیب ما داخل 

 خونه شدیم.

عدادشون زیاد بودو یک حیاط که تعداد زیادی پسر و چند یک خونه تقریبا بزرگ که شامل اتاق های جدا که ت

تا دختر اون جا بود می شد. با داخل شدن ما همه ی نگاه ها به سمت ما چرخید. تا به خودم بیام یک پسر قد 

بلند با چشم ها و موهای مشکی که تقریبا هیکل خوبی هم داشت، به سرعت به سمت بچه ها اومد و اون ها 

ت. از رنگ چشم ها و مو ای اون پسر به راحتی میشد فهمید که اون محمده. قیافه معمولی رو در آغوش گرف

 داشت.

 با صدای زمخت یک نفر نگاهم به یک مرد قد بلند و هیکلی ثابت موند.

 خانوم کجا سرت رو انداختی اومدی تو؟ -
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 این جا در داره ها!

 اصغر کدومتونه؟ -

 همون مرد جواب داد.

 ن؟منم. فرمایشتو -

 این سه نفر با من میان. -

 ببخشید ملتفت نشدم. یه بار دیگه بگو. -

 گفتم که، این سه نفر رو من با خودم می برم. -

  مگه الکیه؟ آقا صادق اجازه نمی دن. در ضمن این ها برای ما پول در می آرن. -

 گاه می کرد.زهرا و علی هنوز توی آغوش محمد بودن و محمد هم با چشم های درشت شده به من ن

 چقدر؟ -

 من نمی دونم، باید با آقا صادق صحبـ... -

با صدای یک نفر حرفش رو ادامه نداد. من هم به طرف اون شخص برگشتم که با دیدنش توی یک کت و 

 شلوار سفید و عصا به دست یک پوزخند کنار لبم نشست.

 این سه نفر به چه درد تو می خورن؟ -

 د و یک لبخند خبیث کنار لبش نشست.با دیدن من چشم هاش بزرگ ش

 تو هنوز زنده ای پیر مرد؟

 تو کجا این جا کجا؟ -

 برو سراغ اصل مطلب، چه قدر؟ -

 چی چقدر؟ -

 چقدر می خوای تا بذاری این چند نفر رو ببرم؟ -

 تبریک می گم، خوب من رو می شناسی. -

 این سه نفر در ازای بر گردوندن موقعیت شغلیم.

 سی میلیون نوشتم و پرت کردم طرفش. یک چک به مبلغ

 همین هم برات زیاده خرفت. -

بدون این که بهش اجازه ی حرف زدن بدم، راه خروج رو در پیش گرفتم که آستین لباسم توسط کسی کشیده 

 شد. برگشتم که با محمد مواجه شدم.

 چیه؟بریم دیگه. -

رو کشید و کنار خودش نگه داشت. حتی  انگار بهش برخورد که یک قدم به عقب برداشت و دست بچه ها
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 حوصله ی یکی به دو کردن با این رو هم ندارم.

 بریم، بعدا برات توضیح میدم. -

 سرش رو به معنی "نه" به باال انداخت.

 می بینی که نمی خواد بیاد. -

 آقا صادق راست میگه دیگه، نمی خواد بیاد. زور که نیست. -

 ام مخالفت کنه یا توی کارم دخالت کنه.بدم می اومد از این که کسی باه

 بچه ها شما با من بیاین. ماهان این رو هم بیارش. -

 بعد هم به محمد اشاره کردم.

 ماهان محمد رو به زور داخل ماشین کرد و ماکان هم ماشین رو راه انداخت.

 به خاطر تقال های محمد، اعصابم خورد شد و کنترل صدام از دستم در رفت.

گه، خیلی دوست داری کار کنی و مواد بفروشی؟ خواهر و برادرت کار کنن و فال و گل بفروشن؟ بسه دی -

که به خاطر یه چند تا چیز مسخره حرف نمی زنی. فکر این رو نمی کنی که این دو تا   خودتم اینقدر ضعیفی

 بچه چه طوری می خوان بین یه سری گرگ گرسنه بزرگ شن؟ به این ها فکر کردی؟

 س العملی نشون نداد و فقط با بهت نگاهم می کرد.هیچ عک

 پس مسخره بازی در نیار و ساکت سر جات بشین. بعدا همه چی رو برات می گم. -

 به ماهان گفتم به طرف خونه ی آقا جون بره. نمی خواستم به اون خونه ببرمشون.

ا زندگی کنم. حداقلش اینه که از خودم هم تو فکرش بودم که بعد از رفتن آقا جون و مامان جون، کال اون ج

 تشویش دورم و یک مقدار آرامش دارم.

وقتی رفتیم اون جا، همه چی رو برای آقا جون گفتم و برای محمد هم تعریف کردم. هر دو شون تقریبا قبول 

 کردن و من از بین حرف های آقا جون، فهمیدم سفرشون جلو افتاده و هفته ی دیگه می رن شمال.

                          *   *    * 

به آخر شهریور نزدیک می شیم و هوا سرد تر می شه. توی فصل پاییز، وقتی که برگ درخت های باغ می ریزه، 

 واقعا منظره دیدنی رو به وجود میاره.

بعد از رفتن آقا جون و مامان جون، تمام وسایلم رو جلوی چشم های گشاد شده ی اردالن و آریا و بقیه جمع 

کردم. ماهان هم کلید اتاق مامان و بهم داد. وقتی وارد اتاق شدم، هیچ چیز به خصوصی نبود؛ به جز یک نامه 

که هنوز بازش نکردم. دو هفته است که محمد رو پیش روانشناس خودم می برم. االن هم با ماکان و ماهان و 

 بچه ها توی راهیم تا بریم مطب دنبال محمد.

دم و رفتم باال. ماکان هم با من اومد، اما بقیه داخل ماشین موندن. به طرف اتاق رفتم و وقتی رسیدیم، پیاده ش
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 تقه ای به در زدم.

 سالم. -

 

نگاهم رو یه دور توی اتاقش چرخوندم. تمام وسایل اتاقش لیمویی، سفید و آبی بود، در یک کلمه آرامش 

 بخش.

 با خوش رویی ازم استقبال کرد. رضا ساره، روانشناس معروف و کار بلد تهران، باز هم

 سالم آوینا جان، بیا بشین بگم یه چای برات بیارن. -

 ممنون. اوضاع محمد چطوره؟ -

 پیشرفتش خوب بوده. -

 جدأ؟ یعنی می تونه حرف بزنه؟ -

 تک خنده ای کرد. من هنوز سر حرفم هستم که این مرد زیادی سر خوشه.

 خب محمد جان می تونی بری، ولی به حرف هام فکر کن. نه هنوز زوده، ولی اون هم به موقعش. -

  محمد تو فکر بود و اصال حواسش نبود. از رضا خدا حافظی کردیم و به سمت ماشین رفتیم.

ماهان ماشین رو روشن کرد و به سمت پاساژی رفت. فردا اولین روز مدرسه ی علی بود و زهرا هم قرار بود بره 

دیم، ماهان ماشین رو پاررک کرد. پاساژی سه طبقه که طبقه اولش برای لباس مهد کودک. وقتی به پاساژ رسی

بود. ما هم مستقیم  و کفش، طبقه ی دومش برای لوازم التحریر و کیف وطبقه ی سومش هم مزون انواع لباس

 به طبقه دومش رفتیم.

 جام متوقف شدم. وقتی برای بچه ها خرید کردیم، راه خروج رو در پیش گرفتم که با صدای ماکان سر

برای خودت چیزی نمی خوای؟ دو روز دیگه روز اول دانشگاهته. نه مانتوی درست و حسابی داری، نه یه  -

 کفش مناسب.

 کالفه بودم و خودم هم دلیلش رو نمی دونستم، یعنی می دونستم ولی نمی خواستم قبول کنم.

 وشم.ول کن ماکان! مانتو دارم، کفش هم همون قبلی ها رو می پ -

 ماهان به خودش تکونی داد و وسایل بچه ها رو توی دست هاش جا به جا کرد.

 

حتما می خوای با مانتو کوتاه و کفش های دوازده سانتیت بری دانشگاه که ما فقط مواظب باشیم که تو زمین  -

 بخوری.

 

 حتی حوصله مخالف کردن هم نداشتم.
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 .بریم فقط زود تمومش کنید، اصال حوصله ندارم -

با پله برقی به طبقه اول رفتیم و ماکان چند دست لباس انتخاب کرد و برام خرید. حتی به اون ها نگاه هم 

نکردم. چند تا هم کتونی خرید و من بدون نگاه کردن به اون ها و کالفه بودن از سوال های زیاد ماکان در باره 

تایید تکون می دادم. بعد از یک ساعت سوار رنگ مانتو و کتونی فقط از روی بی حوصلگی سرم رو به نشونه 

ماشین شدیم. متوجه نگاه های مشکوک ماهان شده بودم. به طور ناگهانی از آیینه ماشین به پشت سر نگاه 

کرد. رد نگاهش و گرفتم از چیزی که دیدم دلم تاب خورد و من باز هم پشیمون نشدم از کاری که می خواستم 

 ، هنوز برای واکنش نشون دادن زود بود.باهاشون انجام بدم. زود بود

 ماهان، دارن تعقیبمون می کنن. -

 صدام به اندازه ای پایین بود که فقط خودم و ماهان بشنویم.

 زمزمه اش رو شنیدم.

معلوم نیست داری چی کار می کنی آوینا! فقط می دونم همین آرامش یک ساله مون رو هم داری از بین می  -

 دی آوینا، من خطر رو حس می کنم.بری. دردسر درست کر 

 عصبانیت به کالفگی و بی حوصلگیم اضافه شده بود. دستم رو به طرف پشت کمرم بردم.

 آوینا وسط خیابون جای این کار ها نیست. -

 با صدای داد ماهان، توجه ماکان و بقیه به ما جلب شد.

 پس می گی چی کار کنم؟ -

 اش ، همین کافیه. مثل همین چند وقت سکوت کن.بیخیالی طی کن آوینا، فقط بیخیال ب -

 پوزخندی نشست روی لب هام، من هیچ وقت بیخیال نبودم، هیچ وقت آرامش نداشتم.

  تو فکر کردی من این مدت ساکت بودم ماهان؟ -

 احمق بودم که نفهمیدم تو هیچ وقت آروم نمی شینی، آخر سرت رو به باد می دی. -

 بهمون برسه. سرعتت رو زیاد کن، نذار -

 با حرص دنده رو عوض کرد و پاش رو روی پدال گاز فشرد.

ماکان هم مثل این که متوجه اون ماشین شده بود. بچه ها که خوابشون برده بود، ولی محمد هم چنان با 

 تعجب نگاهمون می کرد.

 ماهان با پیچیدن توی کوچه و پس کوچه ها، باعث شد اون ماشین ما رو گم کنه.

 برو قبرستون. ماهان -

هیچی نگفت، حتی نگاهمم نکرد. با دیدن جاده ی آشنا اخم هام رو توی هم کشیدم. با توقف ماشین، پیاده 

شدم. هم زمان با من ماکان هم از ماشین پیاده شد. از شدت بغض بزرگی که توی گلوم باال و پایین می شد، 
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این بغض چند ساله، تا نشکنه غرور سر پا شده  حتی نمی خواستم با ماکان حرف بزنم که خدای نکرده نشکنه

 ام.

وقتی باالی قبرش نشستم فقط به اسم نگاه گردم. نگاه کردم و غصه خوردم برای روز های بچگیم که تنها غصه 

 ام دور شدن از اون بود. اما االن فرسنگ ها ازش فاصله دارم.

 دستی روی قبرش کشیدم و روی قبر رو بوسیدم و زمزمه کردم.

بر می گردم عزیزم، انتقام خودم و خودت رو ازشون می گیرم. قول شرف می دم عزیزم، به عشقت قسم که  -

 این کار رو می کنم.

 ماکان رو دیدم که سرش رو پایین انداخته بود و زیر لب زمزمه می کرد. سرم رو بلند کردم و تا برگشتم

 اشتباه بود، اشتباه بود. -

 مثل زندگی من اشتباه بود. راست می گفت، عشق اون درست

حسی روی قلبم سایه انداخت. یکی بود، یکی اونجا بود و نگاه خیره اش آشنا، چشم  کشیدم، نفس عمیقی

 هاش به خاطر عینک دودی معلوم نبود، اما ترسناک بود اگه همونی بود که من حس می کردم.

 بریم ماکان. -

 راه افتاد. بی حرف پشت سرم

 

 ماشین منتظرمون بودن ، دیگه باید برگردیم. خستگی و گرسنگی امونم رو بریده!ماهان و بقیه توی 

 

 وقتی به ماشین رسیدیم، سوارش شدیم و ماهان به سمت خونه رفت.

 چشم هام رو بستم. امروز روز تلخی بود، هم برای من و شاید هم برای اون تلخ بود.

، دیگه موهام رو برام شونه نمی کنه، دیگه برام شعر امروز دقیقا روزی بود که بهم خبر رسید که دیگه نیست

 نمی خونه، دیگه موهام رو نمی کشه، دیگه نیست که برام یواشکی آبنبات بیاره.

 شیشه رو پایین کشیدم و یک سیگار روشن کردم.

نبودنش مثل مته مغزم رو سوراخ می کرد و من کاری نداشتم جز صبر کردن، صبر برای رفتن پیشش، صبر 

ی مرگی که با تموم حق بودنش بر من حرامه. زوده برای رفتن، فعال کار های زیادی برای انجام دادنشون دارم برا

 ولی وقتی تموم بشن خودم می رم، برای همیشه.

 از شدت غصه، ولوم صدام از دستم در رفت و فریادم خیابون خلوت رو پر کرد.

 خدا. -

 زیر لب زمزمه کردم..
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 مراقبش باش خدا. -

 قرصات رو نخوردی نه؟ -

 چیزی نداشتم که به ماکان بگم. یادش اجازه نمی ده حتی به چیز دیگه ای فکر کنم.

ماهان ماشین رو برد داخل حیاط و پارک کرد. پیاده شدم و مستقیم راه باغ رو در پیش گرفتم. انگار همه دردم 

اتم باهاش جلوی چشمم زنده شد. حامی رو می دونستن که چیزی نمی گفتن. وقتی به کلبه رسیدم، تمام خاطر 

گفتن هام، صداش وقتی بهم می گفت تپلو، قایم شدنمون بین درخت ها، بستنی مالیدنمون به لباس های 

یاد تولد ده سالگیم افتادم، وقتی من رو آورد اینجا و  همدیگه، جیغ کشیدن هام وقتی از دستش فرار می کردم.

 با اون مظلومیت کودکانه اش گفت:

آوینا من پول نداشتم برات چیزی بخرم، ناراحت نشو دیگه، فقط یه شکالت دارم. بیا این هم برای تو،  - "

 آشتی؟"

 فقط به خاطر شکالت ها. " -" 

 با خنده ی بلند لپ تپلم رو بوسید و فریادش قشنگ ترین صدای دنیا بود.

 عاشقتم خرسه. " -" 

 زیر لب زمزمه کردم..

 م؟ کجایی که من بی تو درد بی درمانم!کجایی حامی کودکی ها -

داخل کلبه رفتم و گوشه ای نشستم. یه کلبه ته باغ به این بزرگی و بین یک عالمه درخت های سر به فلک 

کشیده، یک مکان تاریک و ساکت، بهترین جا برای سبک شدنه. با بغض نگاهم رو دور تا دور کلبه چرخوندم، 

 بغضم با صدای بلند ترکید.

  بچه بودم قبول، نفهم بودم قبول ولی عاشق شدم، هنوزم اونی که زیر خاکه رو عاشقانه می پرستم. خدا، -

                           *   *    * 

 ) دانای کل (

 

مانه بی خبر به آغوش خواب رفت ؟ او هنوز از بازی جدید ز دخترک بی خبر از حامی سامان شده، زجه می زد. 

 و چه کسی فهمید که او در خواب هم جان می دهد؟

 

"مدت هاست، به جای زندگی مردگی می کنم. من نفس هایم بند تو بود، وقتی نفس نباشد، زندگی کم کم 

 تمام می شود و آخرش می رسد به

 من"
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هم نمی دانست چرا دیدن آن دخترک به اتاق رسید و با خستگی تمام خودش را روی تخت انداخت. خودش 

زیبا که بیشتر ترسناک بود، آن همه انرژی اش را گرفته؟ شاید هم خستگی اش ناشی از بحث هایش با مادری 

بود که دلش یک عروس و نوه ای از خاندان می خواست و او نیز به دختر عموی چشم عسلی اش که اسمش 

 نیلوفر بود، بی میل نبود.

و خود هم نمی دانست کجا می رود؟ فقط می دانست زود تر باید به آن دخترک چشم  " در باغ می دوید

 دریایی برسد.

 قندک وایسا کارت دارم. -

 دخترک بی توجه به او، با تمام سرعت که از آن هیکل تپل بعید بود، می دوید و فرار می کرد.

 نمی خوام حامی. - 

ی تپل و سفید دخترک قفل کرد و او را در آغوش گرفت. عجیب باالخره به او رسید و انگشتانش را دور بازوها

بود که خودش هم با آرامش دخترک آرام شد. بیشتر از سنش می فهمید و می دانست در آغوش گرفتن قندک 

درست نیست، ولی هنوز هیچ کدام به سن تکلیف نرسیده اند. شاید خودش سیزده سال بیشتر نداشت ولی 

ساله که دنیای بی حامی را جهنم می دانست، عاقل تر بود. از فکرش لبخندی بر لب حداقل از آن دخترک پنج 

 نشاند. صدای نازک دخترک او را به خود آورد.

 حامی، می شه نری؟ -

 دخترک را روی چمن های رو به روی کلبه نشاند.

 حلقه ی زیبایی را از جیبش در آورد و داخل انگشت حلقه دخترک برد. 

، وقتی دستت باشه همه می فهمن شوهر داری، اما به بابات نشون نده، این طوری هیچ کس این دستت باشه -

 بهت نزدیک نمی شه.

 چشم های درشت شده از تعجب دخترک، زیبا ترین چشم های دنیا نبودند؟

 مگه تو بر نمی گردی؟ -

 پسرک اخم در هم کشید و دخترک با تمام کودکیش پشیمان شد از حرف زده شده اش.

 میام مگه می شه تو رو با سامیار تنها بذارم! -

 و این حامی کوچک برای ناردانه قلبش غیرت داشت.

 صدای پدرش که او را صدا می زد، باعث شد دست دخترک را رها کند و به طرف پدرش بدود.

 صدای قندک که او را صدا می زد باعث شد بر گردد اما تا خواست به دخترک نگاه کند... "

 پرید. تمام تنش خیس عرق بود. چرا این گذشته ی کابوس مانند رهایش نمی کرد؟از خواب 
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گور پدر گذشته، وقتی هیچ چیزی به جز خاطرات با آن دختری که حتی چهره اش را به خاطر نمی آورد، 

 نداشت، به چه دردش می خورد آخر؟

ادی را طی کرد تا به طبقه پایین و آشپز به سختی از جا بلند شد و راه آشپز خانه را در پیش گرفت. پله های زی

 خانه برسد. بطری آب را از داخل یخچال برداشت و سر کشید.

 

به آرامی به اتاقش برگشت، روی تخت دراز کشید و چشم هایش را بست. فردا هم باید آن دخترک مرموز را 

رد که مگر یک دختر چقدر تعقیب می کرد، دستور سرهنگ بود و سر پیچی از آن عواقب داشت. با خود فکر ک

می تواند از آن باند قاچاق انسان اطالعات داشته باشد؟ هنوز هم دلیل مخالفت های امیر سام را به خاطر 

 تعقیب آن دخترک نمی دانست، اما هر چه که بود، چشم های آوینای دزدیده شده ی گذشته، زیادی آشنا بود!

سوار ماشینش شد و به سوی خانه پدربزرگ آن دختر مغرور  صبح که از خواب بیدار شد، بدون خوردن صبحانه

 رفت.

تا شب کشیک می داد و عجیب که آوینا از آن خانه بیرون نیامده بود. در تمام مدت برای نزدیک شدن به آوینا 

 نقشه کشیده بود، باالخره باید به گونه ای به او نزدیک می شد تا بتواند آن اطالعات را به دست آورد.

                         *      *      * 

 ) آوینا(

به بدنم تکونی دادم و سعی کردم از جام بلند بشم. گوشی خاموش شده ام رو روشن کردم، سیل تماس ها و 

پیام ها اونقدر زیاد بود که تعجب کردم. به ساعت نگاه کردم، نه بود ولی من ساعت یک اومده بود. یعنی من از 

خوابم برده بود. انگار تازه به خودم اومدم و صدای ماهان رو شنیدم که با فریاد اسمم رو دیروز صبح این جا 

صدا می زد. ببین چی کار با من کردی حامی که زمان و مکان هم فراموش می کنم. احمقی نثار خودم کردم و 

 سریع از جام بلند شدم.

 

 دم و به طرفش رفتم.از کلبه بیرون رفتم و بعد از کلی دویدن، ماهان رو پیدا کر 

 ماهان؟ -

 برگشت طرفم. همون لباس های دیروز تنش بود.

 آوینا کجا بودی؟ -

 توی کلبه بودم، خوابم برد. -

 همون لحظه گوشیش زنگ خورد، سریع جواب داد . مثل اینکه ماکان بود.

 خوبی آوینا؟ -
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 مه.درد معدم شروع شده بود، دردش طاقت فرسا بود، ولی دلم نمی خواست بفه

 نه خوبم. - 

 همون لحظه معدم تیری کشید که از شدت درد، خم شدم و ناله کردم.

 وای خدا! آوینا مگه نمی دونی زخم معده داری و باید بیشتر مواظب باشی؟ -

همون لحظه ماکان که خیلی عصبانی بود، رسید و تا   احساس حالت تهوع کردم.  از شدت درد، زمین افتادم.

ماهان هم سریع به طرفمون اومد. با کمکشون من   بدیل به نگرانی شد و به طرفش دوید.من رو دید خشمش ت

رو با بدبختی به خونه رسوندن و روی تخت اتاق محمد که پایین بود، خوابوندن. ماهان سریع سرمی بهم وصل 

 کرد و من از شدت درد بیهوش شدم.

                       *      *      * 

 ) دانای کل (

آوینای بیهوش شده، در تمام طول بیهوشی اش حامی را صدا می زد و هیچ کس نفهمید او چه کشیده! هیچ 

کس نفهمید او از تمام مردان هراس دارد و چه شد آن همه عشق و احساس در او کشته شد، ماکان قسم خورد 

ل حسرت خورد که در دل قبل از آن که این دوست داشتن به عشق تبدیل شود، ریشه آن را بخشکاند. در د

 این کوه درد فقط حامی جا دارد و بس، او فقط برای این دخترک زیادی مغرور و بریده از دنیا برادر است.

حامی متعجب از بیرون نیامدن دخترک از خانه، آن جا را ترک کرد، اما خبر نداشت از دلی که خیلی وقت 

 ش را نمی دانست.است سریده و او دلیل بی قراری ها و بی خوابی های

 و مگر می شود آن همه خاطره فراموش شده را به یاد نیاورد؟

                        *     *      * 

 )آوینا(

 چشم های دردناکم رو باز کردم. هیچ کس توی اتاق نبود، یادآوری اون خاطرات جز درد چیز دیگه ای نداره.

 ای به در خورده شد. تاموقع شام هیچ کس پیشم نیومد. موقع شام تقه

 بفرمایید. -

 چند لحظه بعد رو به روم ماکانی بود که چشم های دلخورش اذیتم می کرد.

 برات شام آوردم. -

فقط سرم رو تکون دادم. سینی رو روی پاتختی گذاشت. چند لحظه صبر کرد و بعد از اتاق بیرون رفت. انگار 

 انتظار داشت براش توضیح بدم.

ود که چرا هر سال همین روز همین آش و همین کاسه اس. نمی دونست؟ می دونست که! نیاز به توضیح نب

  چند قاشق بیشتر نتونستم بخورم.
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سینی رو برداشتم و از اتاق خارج شدم تا سینی رو توی آشپزخونه ببرم. بس بود، تنبلی و ضعیف بودن کافی 

می مونم و یک انتقام نابود شده. باید جمع کنم بود. اگه ضعیف باشم، اگه بشکنم، اگه غرورم نابود بشه، من 

 خودم رو، چند وقته کنترل احساساتم از دستم در رفته، چند وقته از خودم فاصله گرفتم.

تا به طبقه پایین رسیدم ،سینی رو به خدمتکار دادم و با قدم های محکم به سمت نشیمن رفتم. همه به جز 

هم سالم کنن بعد جواب سالم بدم حتی اگه دشمنم باشه. اون قدر ماکان بهم سالم کردن، عادت داشتم همه ب

 خیره به ماکان نگاه کردم که به زور یک سالم داد. لبخندم رو مهار کردم.

 سالم. -

 ماهان شروع کرد به حرف زدن:

همه جا دنبالت گشتیم، حتی به پلیس هم خبر دادیم. بعد یک روز هم معلوم شد تو کلبه بودی. زخم معدت  -

 کار دستت داد. یه سرم و دو تا مسکن قوی هم بهت تزریق شد. معلومه داری با خودت چی کار می کنی؟

 به سوالش توجهی نکردم.

 سکینه خانم یه چای برام بیار. توی لیوان لطفا. -

 تا سکینه خانم برام چای بیاره، زیر نگاه های غضبناک ماهان سکوت کردم.

 و ماکان نگاه می کردم. چایی می خوردم و منتظر به ماهان

 خب؟ -

  ماهانی که هیچ کس نمی تونست با صبرش بازی کنه، کالفه شده بود.

اونی که دنبالمون بود، از مامورهای پلیس بود، ولی نفهمیدم هدفشون چی بود. فردا هم اولین کالست  -

 ساعت هشت صبحه. اون شرکت خارجی هم قراردادش رو فسخ کرد.

 روی اون آدم های سود جو تاثیر داشت، یک لبخند فاتحانه روی لبم نشست. از این که تهدید هام

 خوبه. -

بعد هم بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. بی شب بخیر و خداحافظی، باید دوباره مثل قبل بشم. از فردا هم که 

به هیچ  با آدم هایی رو به رو می شدم که هیچ شناختی ازشون نداشتم، آدم های رنگارنگی که نمی شه

 کدومشون اعتماد کرد، آدم هایی که حتی بهترین هاشون هم به من ضربه وارد کردن.

صبح، سر ساعت هفت از خواب بیدار شدم. مانتوی بلند سرمه ای رنگی با جین و کتونی مشکی و مقنعه سرم 

منی که چیز زیادی کردم. عطر رو روی خودم خالی کردم. به یک رژ کالباسی بسنده کردم، البته همین هم برای 

 از زندگی نفهمیده بودم، زیاد بود.

از پله ها پایین رفتم. همه سر میز بودن. سالم کردن و من فقط سرم رو تکون دادم. به میز که رسیدم، یک لیوان 

 آب پرتقال برداشتم و خوردم. شیرین بود، حداقل مزه ی تلخ دهنم رو از بین برد.
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 صدام رو بلند کردم: همون طور که به سمت در می رفتم،

 خواستین بیاین، من که دارم می رم. -

 هنوز به حیاط نرسیده بودم که ماکان به سرعت از کنارم رد شد و به حیاط رفت.

 بعد از چند دقیقه، همه اومدن و سوار ماشین شدیم.

هم که قرار بود برن  جدیدا محمد هم با ماکان و ماهان همه جا بود، اما حاال توی خونه مونده بود. علی و زهرا

  مهد.

 بچه ها رو رسوندیم و ماهان رفت تا با مربیشون صحبت کنه، خیلی زود هم برگشت.

به در دانشگاه که رسیدیم، ماکان ماشین رو داخل برد. از همین االن می تونستم نگاه های خیره اشون رو حس 

در رو باز کرد. با حرص نگاهش کردم که یکی از کنم. تا خواستم در ماشین رو باز کنم ماهان زود تر پیاده شد و 

 ابروهاش رو باال انداخت.

 خودم باز می کردم. -

 سرش رو بهم نزدیک کرد.

آقا جونت همه جا جاسوس داره، دشمن های خودت هم همه جا سایه به سایه دنبالتن، این جوری قدرتت رو  -

ون رو حس می کنی، قدرتت رو باید به کسایی نشون می دی، نه به این آدم هایی که این جا سنگینی نگاهش

نشون بدی که از قصد جونت امکان داره حتی توی دانشگاه هم نفوذ کرده باشن. همه جا تحت تعقیبی، هر 

 چند دلیلش رو نمی دونم اما اون ها باید بفهمن تو کی هستی!

 از ماشین پیاده شدم و زمزمه کردم:

 ه، اون روز زیاد دور نیست.تمومش می کنم ماهان، زود تموم می ش -

ماکان هم اومد پیشمون، با هم به سمت در ورودی راه افتادیم. اون قدر هیکلشون بزرگ بود که من با قد صد و 

هفتاد، در برابرشون جوجه بودم. از نگاه خیره دانشجو ها خوشم نمی اومد. ماهان کالس رو پیدا کرد و رفتیم 

نشجو ها خوابید. این دفعه بی توجه به همه رفتم روی صندلی یکی مونده داخل. با داخل رفتن ما، همهمه، دا

 به آخر نشستم. ماکان کنارم و ماهان پشتم نشستن.

همون لحظه استاد اومد. یک استاد جوون و اخمو که کت اسپرت شکالتی با شلوار کرم پاش بود و کیف 

کرد و یک کاغذ داد و گفت که همه سامسونت مشکی دستش بود. بعد از سالم، خودش رو مظفری معرفی 

 اسم هامون رو روش بنویسیم. همه به جز ماکان و ماهان اسما مون رو نوشتیم.

 خب تک تک اسم هاتون رو می خونم، بلند شید تا هم دیگه رو بهتر بشناسیم. -

 وقتی اسمم رو خوند، از جا بلند شدم تا مثل بقیه خودم رو معرفی کنم.

 آوینا معتمد. -
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 بهم انداخت. نگاهی

 با اردالن معتمد فامیل هستین؟ -

 با خونسردی ابروهام رو باال انداختم.

 فکر نمی کنم به شما ربطی داشته باشه. -

 دندون هاش رو روی هم فشار داد و غرید.

 این دفعه گستاخیتون رو می بخشم، دفعه بعد بیرون کالس هستین. -

 بدون هیچ عکس العملی نشستم.

 د و نگاهی به کل کالس انداخت و رو کرد به ماهان و ماکان.اسم همه رو خون

 شما دو نفر چرا اسمتون رو ننـ... -

 ماهان پرید وسط حرفش:

 ما محافظ های خانم معتمد هستیم. -

 مظفری خواست چیزی بگه که ماکان اجازه نداد.

 مدیر دانشگاه اطالع دارن. -

س هم گوش نمی دادم. استاد با خسته نباشید از کالس تا آخر کالس اتفاق خاصی نیوفتاد. من حتی به در 

 خارج شد. من هم خواستم بلند شم که...

خوبه دیگه مردم با پول باباشون میان توی بهترین دانشگاه ها درس می خونن، اون وقت ما ها باید خودمون  -

 رو بکشیم تا این جور جاها قبول شیم.

 زیادی آشنا بود. برگشتم طرف پسری که قهوه ای روشن چشم هاش

بی توجه بهش راه افتادیم که بازوم توسط همون پسر کشیده شد. لرزی به جونم افتاد، ترسیدم و با سرعت 

برگشتم و سیلی محکمی نثارش کردم، دست خودم نبود و این یکی از کوچک ترین واکنش های عصبیم بود. 

رون بیام تا حالم بد تر ازاین نشده و برعکس تصورم لبخندی زد و من رو کشید توی آغوشش. خواستم بی

  کنترلم از دستم خارج نشده.

 امیدم، آوینا، امید! -

بهش نگاه کردم، چهره اش تغییر کرده بود، ولی من می شناختمش. آره! اون امید بود. تا خواستم دستام رو 

ورت امید کرد. ماهان دورش قفل کنم، یکی من رو از برادر رضایی بی معرفتم جدا کرد و مشت محکمی نثار ص

پشتم وایساد و دست هاش رو باز کرد و ازم محافظت کرد. ماکان، دستش با تمام قوا باال رفت که توی شکم 

امید فرود بیاد که خودم رو انداختم جلوی امید که مشت ماکان به شکمم خورد. دردش اون قدر زیاد بود که 

 زانو هام خم شد.

 ای وای آوینا خوبی؟ -
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 د بود که کنارم نشسته بود.صدای امی

 خوبی تو؟ -

 پس شناختی؟ -

 ماکان نتونست جلوی خودش رو بگیره.

 این کیه آوینا؟ -

 امید -

 زیر لب اسم امید رو تکرار می کرد.

 ماهان مشتی به بازوی ماکان زد.

 امید، پسر خاتون جون. -

می کردن. بی توجه شونه ای باال  چند دقیقه بعد ماکان و ماهان و امید بی توجه به من هم دیگه رو بغل

انداختم و کیفم رو روی شونم جا به جا کردم و به طرف در راه افتادم، بعد از چند ثانیه اون سه تا هم دنبالم 

اومدن و راه خروجی دانشگاه رو در پیش گرفتیم. نمی دونم چرا ولی حس بدی داشتم. از دانشگاه که بیرون 

و جلب کرد ماشین سیاه رنگی بود که چند متر اون طرف تر از ماشین ما پارک اومدیم، اولین چیزی که نظرم ر 

 شده بود.

 بی توجه به وراجی های ماهان و امید، خودم رو به ماکان نزدیک کردم و زمزمه کردم.

 یه چیزی مشکوک می زنه. -

شت شد و من رو نا محسوس مقداری به پشت خودش کشید. نیم رخش به طرفم بود که یهو چشم هاش در 

درست همون لحظه یک نور قرمز رنگی به صورتم خورد تا به خودم بیام به طرفی پرت شدم و چند ثانیه بعد 

 صدای مهیب شلیک بود که همه جا رو گرفت.

 ماهان رو پیدا نمی کردم. چشم گردوندم که ماکان رو روی زمین افتاده پیدا کردم.

 یک صدایی توی سرم می پیچید.

 د.مرد، مرد، مر  -

لرزش دست هام بیش تر شده بود و شقیقه ام نبض داشت. خودم رو به طرفش کشیدم و یواش برش گردوندم. 

 تیر به شونش خورده بود ولی بیهوش نشده بود. صورتش از درد جمع شده بود.

 یواش دست خونیش رو گرفتم.

 دووم بیار ماکان، دووم بیار. -

 رو فشرد.لرزش دست هام رو حس کرد که محکم دست هام 

 آروم باش، به خودت مسلط باش هیچی نیست. -
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 یا خدا یکی زنگ بزنه اورژانس. -

 صدای امید بود که این رو می گفت. مقداری به خودم مسلط شده بودم.

 نمی خواد، نیازی نیست. -

 چشم هاش رو گرد کرد.

 گی تو؟چی می -

 باید هر چه زود تر بریم خونه. -

 ن داره به خاطر تو می میره!گی؟ ماهامی فهمی چی می -

حالم خیلی خوب نبود و جیغ های دخترا بیش تر عصبانیم می کرد و بد تر از اون خاطراتی بودن که توی سرم 

 سر و صدا می کردن.

 تنها راه همینه، یا می کشیش یا... -" 

صله اون رو حتی دلم نمی خواست به قسمت دوم حرف هاش گوش بدم. دستم رو روی ماشه گذاشتم و بالفا

 کشیدم."

 سرم رو تکون می دم تا اون صحنه ها از جلو چشمم کنار برن، ولی هیچ تا ثیری نداره.

" صدای خنده هاش تمام فضای پارکینگ رو پر کرده بود. خم شد و لپم رو کشید و نگاهی به لب های لرزونم که 

 از بغض می لرزیدن انداخت.

 خوبه، اولین قربانی رو خوب کشتی! " -

شه و سرم گیج میره. با سیلی که به صورتم می خوره، کمی هوشیاریم رو به دست ماکان پیش چشم هام تار می

 میارم.

 به خودت بیا دختر. -

 شم.ندازم و به زور روی پاهام بلند میبه امید نگاهی از سر درد می

  خاطرات همیشه بد ترین موقع به سراغ آدم میان.

 اد این یکی رو هم مثل قبلی بکشی. می دونی که اگه...می دونی؟! دلم می خو -  "

 اجازه حرف زدن بهش نمی دم و شلیک می کنم."

 دلم نمی خواست اصال به گذشته فکر کنم، اما حیف که نمی شد. 

باید زود تر می رفتیم تا پلیس نیومده، وگرنه بعدش نمی تونم اون مدارک رو داشته باشم و بعد از نابود 

اولین مضنون می شدم. نمی دونستم ماهان کجاست؟ با کمک امید، ماکان رو داخل ماشین کردنشون، من 

 بردیم. تا خواستم سوار ماشین شم...

 خانم معتمد شما یه توضیح به ما بدهکارین. -
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صداهای توی سرم قطع نمی شدن. خون ماکان هنوز روی دستم بود و وقتی هم که دستم رو به صورتم زده 

م خونی شده بود. موهام باز دورم ریخته بود و من حتی نمی دونستم مقنعه ام کی از سرم بودم، صورتم ه

  افتاده بود!

 اصال نوع نگاه های این مردم رو دوست نداشتم.

 جناب سرگرد من براتون توضیح می دم. -

گرفته بود اصال نفهمیدم کی سوار ماشین شدم، کی ماهان با یک نفر دیگه که عینک آفتابیش کل صورتش رو 

 برگشت داخل، فقط وقتی به خودم اومدم که ماهان داشت سرم داد می زد.

معلومه داری چی کار می کنی؟ داری به زندگی هممون گند می زنی. ماکان رو ببین! از درد زیاد بیهوش شده.  -

 آوینا جون... آوینا جون حامی بگو داری چی کار می کنی؟

 طرفش گرفتم.تیز سمتش برگشتم و انگشتم رو به 

 دیگه هیچ وقت به جون حامی قسم نخور. -

برعکس بدنم که می لرزید تن صدام مثل همیشه بود. سیگاری از داخل کوله خاکیم بیرون آوردم و با فندک 

 اش اسمم حک شده بود، سیگار رو روشن کردم.طالییم که گوشه

 ین سوال رو نپرس.ماهان می دونم که می دونی دارم چی کار می کنم، پس اینقدر ا -

 نفس عمیقی کشیدم. 

 این دفعه بر عکس قبل، صدام می لرزید.

 دوست دارم بدونم مادر شدن چه جوریه؟ -

 ناخودآگاه دستم دور شکمم حلقه شد و افسوس که من هیچ وقت مادر نمی شم، افسوس!

کیه، سرش پایین بود و هنوز ماهان و ماکان مات به من نگاه می کردن و اون مرد که از همین حاال هم می دونم 

عینک رو بر نداشته بود، پک محکمی به سیگارم زدم. سعی کردم خودم رو کنترل کنم، اما نشد و با آخرین 

 جمله ام درد و غم زیادی رو توی قلبم حس کردم.

 خودم بچه، بچم تو شکم یه مادر بچه و عشق بچه ای که زیر خاکه. -

 ، خودم هم که یک شیشه شکسته ام، شیشه ای که کامل خرد شده.از داخل داغون شدم. روحم خش داره

 سیگار رو از شیشه بیرون انداختم و با انگشت اشاره ام شقیقه ام رو ماساژ دادم.

 ایشون جناب سرگرد سامان افشار هستن، چون مسئول پرونده ایشونن، برای شنیدن جزئیات با ما اومدن. -

  ن چی کار کنم؟ماهان، چی کار کردی ماهان؟ من اال

به آرومی عینکش رو برداشت و با صدای منحوسش که اتفاقا آوای خوشی هم داشت، "خوش بختم"ی گفت، 

متقابال سرم رو تکون دادم. دیدن خودش، شنیدن صدای منحوسش و چشم هاش که ازشون متنفرم اما زیادی 
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الی بشه از بودن در کنار کسی که اشون دست به دست هم دادن تا ته دلم خشبیه چشم های حامی منن، همه

در یک شب تمام هستیم رو بر باد داد، کسی که االن این جا نشسته بدون این که خودش بدونه مالک همه 

 چیز منه، حتی دخترانگیم!

با پارک شدن ماشین سریع پیاده شدم. گوشیم رو از جیبم بیرون آوردم و شروع کردم به شماره گرفتن. بعد از  

جواب داد. همون طور که گوشیم رو کنار گوشم نگه داشته بودم و به درخت های بلند توی باغ نگاه چند دقیقه 

 می کردم، شروع کردم حرف زدن:

 برومند، ماکان به کتفش تیر خورد، سریع خودت رو برسون، اسحاق رو هم بیار. -

 بم گذاشتم.بی سالم و بی خداحافظی! چه قدر مختصر؟ گوشی رو بعد از قطع کردن داخل جی

 نگاهم روی گل های رز قرمز و سفید و آبی کاشته شده توی باغچه ثابت موند.

من عاشق رز سفید بودم. نزدیک گل ها رفتم و سرم رو خم کردم و گل ها رو بو کشیدم. کمرم رو صاف کردم و به 

یک کلمه، خسته! طرف فواره آب رفتم، روی لبه ی حوضچه نشستم. به تصویر خودم توی آب نگاه کردم. در 

 خسته از بازی های زیادی زود شروع شده ی زمونه.

سردرگمم، نمی دونم چی می خوام! خیلی ناگهانی سرم رو داخل آب سرد حوضچه فرو بردم. از بیست ثانیه که 

گذشت، انگار یکی با دست به گلوم فشار می آورد. با یک حرکت سرم رو از داخل آب بیرون کشیدم. مو های 

خیسم به رون پام چسبیده بودن. چند تار مو جلوی صورتم رو گرفته بود. با دست به پشت گوشم بلند و 

هدایتش کردم. داشتم از رنگ سفیدش خسته می شدم اما حاضر نبودم حتی رنگشون کنم که یک موقع نکنه 

 یادم بره چه اتفاقی برام افتاده.

 شدم. هر کس روی یک مبل نشسته بود.پاهام رو روی سنگ فرش سفید گذاشتم و آروم وارد خونه 

آرامشم براشون عجیب بود، اما من دوستش دارم، من عاشق این آرامش قبل طوفانم. از همون طوفان هایی که 

 بعدش بشینم روی صندلی محبوبم و قهوه بخورم و به شاهکارم نگاه کنم.

وقت بود خودم رو در برابر دیدار  به آرومی روی مبل نشستم و نگاهم روی جناب سرگرد ثابت موند. من خیلی

 های احتمالی ام با این مرد آماده کرده بودم.

 بفرمایید؟ -

 نفس عمیقی کشید، چرا این مرد عرق کرده؟

 می شه...لطفا یه روسری سرتون کنید؟ -

اج پوزخندم زیادی واضح بود. شنیدن این حرف از دهن مردی که با تموم ندونستن هاش تمام داراییم رو به تار 

 برده بود، مسخره است.

 فکر نمی کنم این حرف اصلیتون باشه! -
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چشم هاش رو روی هم فشار داد. حاال که فکر می کنم با چشم های بسته جذاب تره، فقط به شرطی که چشم 

 هاش بسته باشه.

 بهتره شما اول یه چیـ... -

 پریدم وسط حرفش.

 ماهان! آقا رو به بیرون راهنمایی کن. -

ی بهم انداخت و صاف سر جاش نشست. به سرعت چند تا سوال ازم پرسید و من هم با بی حرصی نگاه

 خیالی جوابش رو دادم.

بعد از تموم شدن سوال هاش، از جاش بلند شد که همون موقع برومند و اسحاق اومدن. برومند بی توجه به 

 همه، به طرف ماکان رفت.

 طور نیست؟جناب سرگرد فکر کنم کارتون تموم شده، این  -

 بله، همین طوره. فکر کنم ما باز هم با هم مالقات داشته باشیم، خداحافظ. -

 با رفتنش انگار راه نفسم باز شد. سرم رو تکون دادم..

 مثل این که حالت خوب نیست. -

نگاه کردم. قیافه معمولی داشت، چشم قهوه ای و لب و دماغ متوسط و  ،به اسحاق که این حرف رو زده بود

 وهای مشکی که همیشه به طرف باال شونه می زدشون.م

  در جواب حرفش هیچی نگفتم.

 

""گاهی اوقات حال بدت را فریاد نزن، نگذار کسی حال بدت را بفهمد، مهر خاموشی را به لب هایت بزن و 

 سکوت کن، با سکوتت آنان که دوستت دارند متوجه حال بدت می شوند""

 

 زمه کردم.این جمله رو آروم زیر لب زم

 چیزی گفتی؟ -

فقط سرم رو به عالمت منفی تکون دادم. امروز حتی حرف زدن با دیگران هم برام سخته، حتی سخت تر از باور 

 مرگ حامی زندگیم.

 همون جا روی مبل پشت سرش نشست و...

 بشین. -

 

 به قیافه جدی اش پوزخندی زدم.
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 سی اجازه بگیرم!قرار نیست از ک برای نشستن روی مبل خونه ی خودم -

هر چه قدر که حالمم بد باشه، دلیلی نداره دیگران پاشون رو از گلیمشون دراز تر کنن. توی خونه ی من غریبه 

 طاهریان باشه. ها هم باید برای نشستن اجازه بگیرن، حتی اگه اون آدم اسحاق

ید که چند تاره موش روی از روی مبل بنفش سلطنتی خونه بلند شد و ایستاد، دستی توی مو های لختش کش

 صورتش ریخت.

 اجازه هست بشینم؟ -

 لحنش بوی تمسخر داشت، ولی من بی خیالی رو خوب بلدم.

 با بی خیالی روی مبل نشستم.

 البته، راحت باشید. -

 ساییده شدن دندون هاش به گوشم رسید.

 .محکم خودش رو روی مبل پرت کرد و دست مشت کرده اش روی دسته مبل فرود اومد

 گاهی یادم می ره چه آدم مزخرفی هستی! -

 روی مبل پرت کردم. اگه اینی که روانشناس معروفیه این حرف رو بهم بزنه، پس بقیه چی می گن؟! خودم رو

 می دونم امروز کی رو دیدی. -

 خوش به سعادتت. -

 لبخندی روی صورتش شکل گرفت. یه نگاه به اطراف انداخت و...

از اون موقعی که دزدیدنت رو برام تعریف کن. باید باهاش مقابله کنی، هر چه قدر از چشم هات رو ببند و  -

 این درد ها فرار کنی، اوضاعت بدتر می شه.

 همه چی رو؟ -

 لحنم پر از تردید و شک بود، پر از نگرانی ها و اضطراب هایی که خودم درکشون می کنم و بس.

 همه چی، حتی از اون شب هم حرف بزن. -

 خالص رو زد و من مجبورم که به حرفش گوش کنم، حداقل برای این که درمان بشم.تیر 

چشم هام رو بستم و چند تا نفس عمیق کشیدم. واقعا حرف زدن درباره چیزهایی که یک عمر ازشون فرار می 

 کنی، سخته!

راشون مهم نبود ولی اون روز تولدم بود ولی هیچ کس برام تولد نگرفت، شاید یادشون رفته بود، شاید هم ب -

آرین یادش بود. اومد دنبالم و من رو پارک برد. کلی بازی کردیم، رفت برام پشمک بخره. با چشمام دنبالش می 

کردم و منتظر بودم برگرده که خیلی ناگهانی به سمت باال کشیده شدم، تا اومدم جیغ بزنم، یه چیزی روی 

 دهنم قرار گرفت و بعدش بی هوشی.
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م رو باز کردم، توی یه اتاق کوچیک و نمور بودم. بعضی اوقات برام غذا می آوردن و بعضی اوقات وقتی چشم ها

 سهمم از غذا فقط مشت و لگد بود.

که کسی نتونه ردشون رو بزنه، من رو مجبور می کردن  اون ها هم از این حال من استفاده می کردن و برای این

براشون آدم بکشم. تمام اسلحه هایی که باهاشون آدم کشته شده و فقط جای اثر انگشت یه نفر روشون بود رو 

 برای پلیس می فرستادن و تهدیدشون می کردن.

 اثر انگشت یه بچه ی یازده ساله بود. روی تموم اسلحه ها،

 می شد که اون جا بودم و تقریبا با اون اوضاع کنار اومده بودم. تا این که...تقریبا شش ماهی 

یک نفس عمیق کشیدم، این قسمتش واقعا سخت بود. چشم هام رو محکم روی هم فشار دادم و از بدترین 

 شب زندگیم که دخترانه هام به تاراج رفت گفتم.

جام بدن. طبق معمول روی تخت چوبی زوار در رفته ی اون روز جشن داشتن و قرار بود یه معامله ی بزرگ ان -

اتاق کوچیکم نشسته بودم که در با شتاب باز شد. توی خودم مچاله شدم، پیش خودم گفتم حتما باز هم 

سرم رو  اومدن من رو مجبور به کشتن آدم ها کنن، ولی اون طور نبود. با صدای خانوم کوچولو گفتن یه نفر،

سامان رو دیدم. کسی که برام یه پناهگاه امن بود. کسی که چشم های سیاهش  دن سرم،بلند کردم. با بلند کر 

 من رو یاد حامی بی معرفتم می انداخت.

 خوش حال شدم که قراره پیشم بمونه تا نترسم ولی...

جیغ هام فراموشم اون شب برام کابوس شد، شد تنفر از چشم های مشکی رنگش. هنوز زمزمه هاش یادمه، 

 نمیشه.

 اوووم، چه قدر شیرینی تو. -" 

 من رو بیشتر به خودش فشرد.

 نمی دونی چه قدر من تو رو دوست دارم. -

 جیغم گوشم رو پر کرد و بعدش بی هوش شدم."

م فشار دادم تا با یاد آوری اون خاطره حالم بد شد، حس تهوع از اون خاطره به سراغم اومد. دستم رو روی گلو

 کمی حالم بهتر بشه.

تهدیدم کرد، ترسوندتم. من هنوز  میر علی دوست سامان اومد پیشم و وقتی به هوش اومدم صبح شده بود، -

 بچه بودم و خیلی چیز ها رو نمی فهمیدم. هنوز درست نمی دونستم چه بالیی سرم اومده.

 ت چه بالیی سرم آورده.همه چی مثل قبل شده بود، سامان هم که خودش نمی دونس

یه مدت بود که حس می کردم عوض شدم، غذا خوردنی حالم بد می شد ولی جرعت اعتراض کردن هم 

 نداشتم. دیگه سه ماه گذشته بود و...
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 لرزش دست هام شروع شد. سرم پر از صدا های جور واجور بود. پلک هام رو محکم تر روی هم فشردم.

ودم رو نگه دارم و گند زدم به همه چی. چنگیز افتاد به جونم و تا می خوردم من یه روز سر ناهار، نتونستم خ -

رو زد. درد شدیدی زیر شکمم حس می کردم، درد اون قدر زیاد بود که جلوی چشم هام تار شد و آخرین چیزی 

 که شنیدم صدای قدم هایی بود که بهم نزدیک می شد.

مئنم به سفیدی می زنن. چشم هام رو باز کردم و تمام توانم رو اینقدر دست هام رو به هم فشرده بودم که مط

 جمع کردم تا جلوی اشک هام رو بگیرم.

 وقتی به هوش اومدم، من بودم و یه بچه سقط شده که توی یه بیمارستان بستری شده بودم. -

 اون ها فهمیدن که نفوذی توشونه هست و فرار کردن.

 نهایی نیاز دارم، تا بتونم خودم رو جمع و جور کنم.با غم بهش نگاه کردم، االن فقط به ت

 مثل این که حرفم رو از توی چشم هام خوند که بی حرف بلند شد، شونم رو فشرد و از اتاق بیرون رفت.

نفس عمیقی کشیدم و از جام بلند شدم و به طرف تراس رفتم. دستم رو روی نرده تراس گذاشتم و به گذشته 

 رفتم.

هوش اومدم، متوجه شدم که باردار بودم و بچه سقط کردم. دیوونه شدم، جیغ و داد کردم. همه بعد از اون که ب

 وسیله ها رو این ور و اون ور پرت می کردم. هیچ کس نمی تونست من رو آروم کنه.

تا این که به تشخیص دکتر ها من رو به تیمارستان منتقل کردن. توی تموم اون مدت، بابا هیچ وقت به دیدنم 

نیومد ولی آقا جون همیشه بود، می اومد و باهام حرف می زد، ولی من هیچ عکس العملی نشون نمی دادم. 

دوتا از بهترین روانشناس ها، رضا ساره و اسحاق طاهریان رو برای درمانم آورد. هر دو جوون بودن و خوش سر و 

شدم، حرف زدم و حرف زدم، غافل از این  زبون، به جای این که باهام حرف بزنن من رو می خندوندن. کم کم نرم

 که آقاجون پشت در بوده و همه رو شنیده.

بعد از یک سال بهتر شدم و از اون جا مرخص شدم. وقتی خونه اومدم، متوجه شدم که اردالن زن گرفته، اونم 

  کسی که یه بچه داره که از من بزرگ تره.

 ود، طوری که انگار اصال من وجود نداشتم.اردالن تموم حواسش به زن و دختر جدیدش و آریا ب

من حتی یه لباس اندازه خودم نداشتم، حاضر هم نبودم که از اردالن پول بگیرم. اون موقع درس هام رو جهشی 

می خوندم، بیکار که می شدم توی خیابون ها شیشه های مردم رو تمیز می کردم و پول می گرفتم، تا این که یه 

د. کتکم زد و به زور سوار ماشینم کرد. یک سال تمام پیش آقا جون و مامان جون، توی روز آقا جون من رو دی

 عمارت بزرگشون، زندگی کردم و توی تمام معامالت آقا جون پیشش بودم.

تا این که تمام پیچ و خم کار رو یاد گرفتم و آقا جون یک شرکت به نامم کرد و حاال همون شرکت بعد از دو سال 

ا به حساب میاد. تمام این دو سال آقا جون دهن بازرس ها رو با رشوه می بست، چون اداره جزء بهترین ه
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 شرکت تمام و کمال دست خودم بود.

 و حاال من با تمام درد هام بهترین شرکت معماری رو توی خاور میانه دارم و این یک موفقیت بزرگه.

 ایمیلی براش فرستادم.رفتم توی اتاق و لبتاب رو باز کردم. وارد ایمیل شدم و 

  به سرعت پاسخم رو داد.

 امشب ساعت یک، یه محموله بزرگ در راهه. آخر خیابون الله، گاراژ قدیمی. -

از ایمیل خارج شدم و یه ایمیل جدید برای اسماعیل فرستادم. همه چیز رو براش توضیح دادم، لبتابم رو بستم 

 و نفس عمیقی کشیدم و به سمت حموم رفتم.

 دوازده شبه و من دارم حاضر میشم تا برم و کارم رو انجام بدم. شام رو هم در کنار بقیه خورده بودم.ساعت 

رو روی سرم کشیدم. در اتاق رو قفل کردم و به سمت کمد رفتم. در   لباس های سر تا پا مشکی پوشیدم و کاله

خشابش رو پر کردم، به طرف پنجره رفتم.  کمد رو باز کردم و کلت طالییم رو از جاش بیرون آوردم. بعد از اینکه

نمی تونستم از در برم، چون مطمئنا بقیه متوجه ظاهر غیر عادیم می شدن. پنجره رو باز کردم و ازش آویزون 

شدم. فاصله پنجره تا زمین دو متر بود. وقتی پاهام سطح زمین رو حس کردن، به سرعت به طرف پارکینگ 

ر موتور شدم. کاله کاسکت رو سرم گذاشتم و وقتی از در بیرون رفتم، چند لحظه رفتم و درش رو باز کردم و سوا

 و با ریموت بستم، بعدش به راهم ادامه دادم.  وایسادم و در

 آخرین لحظه دیدم که نگهبان از خواب پرید.

هاشون  با سرعت به مکان مورد نظر رفتم. بعد از چهل و پنج دقیقه به قسمت متروکه رسیدم. همه با موتور

 اونجا بودن. با دیدن من، کارشون رو شروع کردن و دور تا دور پارکینگ نفت ریختن.

، فندکم رو روشن کردم و به طرف پارکینگ بعد از این که مطمئن شدم جنس ها رو به داخل پارکینگ بردن

 رفتم. از الی در مازیار رو می دیدم که داره با یه نفر بحث می کنه.

آتش شد. متوجه مازیار شدم که از  پارکینگ پرت کردم و در کسری از ثانیه همه جا غرق فندک رو به طرف

  پارکینگ پرید بیرون و به طرف ماشینش رفت.

قبل از این که سوار بشه، به اطرافش نگاه می کرد. انگار دنبال چیزی می گشت و باالخره پیداش کرد، نگاهش 

ثابت موند. چشم های خشمگینش حتی از پشت شعله های آتش  روی من که هنوز همون جا ایستاده بودم،

 هم دیده می شد.

ناگهان صدای آژیر پلیس همه جا رو پر کرد. بالفاصله پریدم روی موتور و تا خواستم گاز بدم، سوزش بدی رو 

توی بازوم حس کردم. خیلی سریع به سمت کسی که بهم شلیک کرده بود، نشونه گرفتم. بدون این که بهش 

روونه کردم. قبل از این که حرکت کنم، برگشتم و به چهره اش نگاه کردم.  دو تا شلیک به سمتش نگاه کنم

نگاهم خشک شد روی اونی که خم شده بود و دستش رو روی شکمش می فشرد. نفس هام تند شده بودن. 
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  یک نفس عمیق کشیدم و سعی کردم از دستپاچگیم کم کنم.

بی توجه به خونی که داشت از بازوم می رفت، خودم رو سرزنش می کردم. خودم رو  .پام رو روی گاز فشار دادم

 سرزنش می کردم که چرا به جای این که یک گلوله توی مغزش بزنم، به شکمش شلیک کردم!

 در پارکینگ رو با ریموت باز کردم و موتور رو پارک کردم.

الی خونه مطمئن بودم. در ورودی رو باز کردم و ساعت نزدیک سه نصفه شب بود و من از خواب بودن همه اه

، نظرم رو جلب کرد. پام که به آشپزخونه باز شد، وارد شدم، خواستم از پله ها باال برم که چراغ روشن آشپزخونه

 با سوگل، دختر اعظم خانم رو به رو شدم. با دیدنم هینی کشید.

 وای! سالم خانم. -

 این جا چی کار می کنی؟ -

 مشت کردم تا شاید ذره ای از دردم کم بشه.دستم رو 

 مامان حالش خوب نبود، کار ها هم زیاد بود و من هـ... -

 وسط حرفش پریدم.

 جعبه کمک های اولیه رو بده. -

 نگاهش نگران سر تا پام رو رصد کرد. با دیدن بازوم، نگرانی توی چشم هاش بیشتر شد.

 االن میارم براتون. -

 بیار اتاقم. -

 روی خون ریخته شده روی سرامیک بود. برای این بنده خدا هم کار تراشیدم. نگاهش

 چشم خانوم. -

از پله ها باال رفتم و خودم رو به اتاقم رسوندم، وارد شدم و لباس هام رو از تنم بیرون آوردم. همون طور روی 

تنها شانسم این بود که تخت نشستم. سوگل با جعله کمک های اولیه وارد اتاق شد و کارش رو شروع کرد. 

سوگل دانشجوی رشته پزشکی بود. انقدر توی فکر بودم که متوجه رفتن سوگل نشدم. به بازوم نگاه کردم، 

  پانسمان شده بود. حتی دردش رو هم حس نکردم. زیر پتو رفتم و چشم هام رو بستم.

م رو روی میز شرکت گذاشتم دیشب نتونسته بودم خوب بخوابم و حاال دلیل سوزش چشم هام همون بود. سر 

تا حداقل چند دقیقه بخوابم. صدای زنگ تلفن که بلند شد، سرم رو از روی میز بلند کردم. مثل این که خواب 

  به چشم هام نیومده.

  بگو. -

  سالم خانم، دو نفر اومدن و می خوان شما رو ببینن. می گن از اداره آگاهی هستن. -

 جا؟ نکنه فهمیدن... صاف سرجام نشستم. پلیس؟! این
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 نه دو روز از اون قضیه می گذره. پس...

 خانم؟ چی کار کنم؟ -

  بفرستشون تو. -

گوشی رو سرجاش گذاشتم و شالم رو از روی دوشم برداشتم و روی سرم گذاشتمش. نفس عمیقی کشیدم. 

  صدای در بلند شد.

  بفرمایید. -

  مان؟ نه سامان نه! آقای احدی.با وارد شدن سرهنگ و سامان از جام بلند شدم. سا

  سالم. -

  سالم خانم معتمد. -

  بهش نگاه کردم. یک مقدار رنگش پریده بود. هنوز منتظر بودم و اون هم انگار قصد سالم کردن نداشت.

 بفرمایید بشینید. -

  روی دو تا صندلی کنار هم نشستن. نفسم رو با شدت بیرون فرستادم و روی صندلیم نشستم.

 ب؟خو -

  نگاهم روی صورت هاشون چرخید.

  می خواستیم از شما بخوایم بیاین اداره، ولی احدی گفت خودمون بیایم بهتره. -

  منتظر موندم که ادامه بده، موضوع داره جالب می شه.

این رو هم می دونیم که شما دو تا بادیگارد   ما از ماجرای سوء قصد چند وقت پیش به جان شما، مطلعیم. -

ه ای دارین و چند تا بادیگارد که بیست و چهار ساعته ازتون مراقبت می کنن و حاال هم بادیگارد هاتون حرف

  توی اتاق بغلی هستن. ولی...

  نگاهی به آقای احدی انداخت.

ولی برای امنیت بیشتر شما، از این به بعد تا منهل شدن باند اژدهای سرخ، سرگرد احدی از شما مراقبت می  -

  کنه.

 یعنی چی؟ االن من باید قبول کنم؟ بادیگارد؟ اون هم سامان احدی؟ مسخره است.

 من خودم خبره ترین افراد رو کنارم دارم و حتی داخل خونم، هم بادیگارد هست، فکر نمی کنم که نیا... -

 ه.همیشه از این که کسی وسط حرفم بپره، عصبانی می شم و حاال سرهنگ دقیقا همین کار رو انجام داد

احدی همه جا همراه شما خواهد بود و از شما مراقبت خواهد کرد. لطفا با ما همکاری کنین، ما فقط صالح  -

  شما رو می خوایم.

 صالح؟ یعنی صالح اینه که مدارک رو از چنگم دربیارن؟

  بفرمایید بیرون. -
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ی خواست مدارک رو از چنگم با تعجب نگاهم کرد. واقعا بودن سامان کنار من چه دلیلی داشت جز این که م

 بدزده؟

تو چند شب پیش، اون محموله رو از بین بردی و به احدی شلیک کردی، من با همین ها می تونم برات یه  -

  پرونده بزرگ درست کنم.

اون ها می دونستن که من بودم. حقیقتا تعجب کردم اما هنوز هم خونسردم و تنها واکنشم اخمی که روی 

  صورتم نشسته.

 

 من رو تهدید نکنید. می دونم که برام به پا گذاشتین.  -

 

 چند وقت پیش خیلی اتفاقی متوجه این ماجرا شدم.

  به هر حال تو موظفی با ما همکاری کنی. -

  فکری از سرم گذشت، مدتی بود که پلیس ها همه جا توی کار هام دخالت می کردن ولی... یک

  ن باشه.نمی تونم قبول کنم که این مرد کنار م

  سرهنگ شما چند لحظه بیرون باشین لطفا. -

بعد چند  سرهنگ با شک نگاهش کرد و باالخره از اتاق بیرون رفت. گوشیش رو در آورد و دنبال چیزی گشت،

  طرف من گرفت. لحظه گوشی رو به

  این رو ببین. عکس بعدش رو هم ببین. -

  عکس ها متعلق به آریا و اردالن بودن.

 خب؟ -

 ه چند مورد خالف داشتن که قابل گفتن نیست. فکر نمی کنم دلت بخواهد زندان بیفتن، هان؟ی -

  چند لحظه نگاهش کردم و بزرگ ترین دروغ زندگیم رو گفتم.

  این دو نفر برای من هیچ ارزشی ندارن. -

قط غرورم اجازه فقط هم خودم می دونم که هنوز اون آخر های قلبم، باتمام بدی هاشون دوستشون دارم. من ف

 نمیده که دوست داشتنم رو نشون بدم و دلیل دیگه اش اینه که خودشون نمی خوان.

 

 انتظار نداری که باور کنم؟ -

 باور کردن یا نکردنتون مهم نیست. -

 واقعا؟ -



                 
 

 

 فاطمه اندرخواه|  زیبا روی بی احساس من رمان

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir          رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک 

 

49 

 

  به چشم هاش خیره شدم و تمام سعیم رو کردم تا نگاهم رو از روش بر ندارم.

 البته. -

شد و نگاهم رو از چشم هاش گرفتم. دور تا دور اتاقم رو نگاه کردم. خودم هم نمی دونم چرا  باالخره طاقتم طاق

  اینقدر از درون آشفته ام.

  چند لحظه صدای خش خش اومد و بعدش یه برگه ای جلوم قرار گرفت.

 این چیه؟ -

  نگاهش کن. -

  و همون طور به حرف هاش گوش سپردم.به برگه نگاه کردم 

  گه گواهی ای هست که پدر بزرگت برای تو از پزشکی قانونی گرفته و...این بر  -

با تمام عصبانیتم برگه رو پاره کردم. اون فقط نگاهم می کرد. کاغذ توی دست هام ریز ریز شده بود. همه رو 

  روی میز ریختم و با دستم سرم رو گرفتم.

یگه از تو می دونم که فقط کافیه تا یکیشون رو به این برگه کپیه اون برگه اصلیه بود. من خیلی چیز های د -

  یکی از دشمن هات بگم و تو یه شبه بدبخت بشی.

  چقدر آدم پستی بود. با تمام تنفرم نگاهش کردم.

  معامله منصفانه ایه، تو قبول می کنی و در عوضش من هم راز تو رو پیش خودم نگه می دارم. -

 مگه زوریه؟ -

  ه هم فشار دادم تا لرزشش کم تر شه. نگاهش روی دست هام بود.دست هام رو محکم تر ب

  خودت بهتر می دونی که هدف من اینه که از طریق تو خودم رو به اون ها نزدیک کنم، نه مراقبت از تو! -

 لرزش دست هام بیشتر شده و حاال به وضوح می شد لرزششون رو حس کرد.

 تهدید می کنی؟ -

 تو چی فکر می کنی؟ -

هام رو می بندم و سعی می کنم آرامش از دست رفته ام رو به دست بیارم، تا جلوی این مرد مغرور  چشم

 چشم مشکی، ضعف نشون ندم.

 سعی می کنم فراموش کنم که بازم از دوم شخص مفرد، به دوم شخص جمع تغییر موضع داده.

 باید قبول کنم؟ -

 ه و مستقیم به چشم هام می دوزه.دار باالخره نگاه خیره اش رو از روی دست هام برمی

 حالتون خوب نیست. -

 حالم؟ مگه مهمه؟ برای کی مهمه؟ مگه کسی هم پیدا می شه که من براش مهم باشم؟
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 دست های توی هم قالب شده ام رو بیشتر به هم می فشرم.

 این جواب سوالم نبود. -

نه. نگاهش میخ چشم هامه و من از مثل خودم دست هاش رو توی هم قالب می کنه و کمی سرش رو کج می ک

 این ارتباط چشمی رنج می برم.

 می تونین انتخاب کنید، موقعیت شغلیتون یا... -

 قبوله. -

اندازه و کاش می شد بهش بگم این راهی که تو می ری بن بسته، هیچی از من عایدت نمی ابروهاش رو باال می

 شه.

دوختم و بهش می گفتم که از من بهش چیزی نمی کاش می شد مثل خودش نگاهم رو به چشم هاش می 

 رسه، ولی افسوس که تاب خیلی چیز ها در توانم نیست.

از جام بلند می شم و کمرم رو صاف می کنم. کیفم رو از روی میز چنگ می زنم و قدمی بر می دارم. از این به 

 م رو کنارم تحمل کنم؟بعد قراره با من زندگی کنه، ولی تا کی؟ قدم دوم، چه جوری وجود این آد

قدم سوم، می خواد از من استفاده کنه تا به اون ها برسه. قدم چهارم، من ازش متنفرم، متنفرم، به اندازه تمام 

 سال های تباه شده ی زندگیم ازش متنفرم.

جلوی در چند لحظه ای مکث می کنم. به سرعت خودش رو به من می رسونه و دستش زود تر از من دستگیره 

لمس می کنه. در رو برام باز می کنه و منتظر می مونه بیرون برم. بدون این که نگاهش کنم، پام رو بیرون رو 

کنم چه بالیی سرم می ذارم و تمام سعیم رو می کنم تا فراموش کنم این مرد دلیل تمام کابوس هامه، تا فراموش

 آورده، تا بتونم تحمل کنم و از خود بی خود نشم.

رون می ذارم، نگاهم به سرهنگ که ایستاده و مشتاقانه نگاهم می کنه می افته. جلوش می ایستم پام رو که بی

 و سرم رو باال می گیرم.

 من قبول کردم. -

 می شینه، ولی من این لبخند رو زهرش می کنم.لبخندی روی لب هاش

 انگشتم رو تهدید وار جلوی صورتش تکون می دم.

می تونین از چنگم در بیارین، من بیشتر از اونی که فکر کنید حواسم جمع یادتون باشه اون مدارک رو ن -

 اطرافمه، این رو یادتون نره.

 در واقع اینقدر هم حواسم جمع اطرافم نبود، که اگه بود از کار های آریا غفلت نمی کردم.

باز می شه، قبل از از کنارشون می گذرم و صدای آروم پچ پچ کردنش با سرهنگ رو می شنوم. در آسانسور که 

اندازه. خودم رو به دیوار پشت سرم تکیه می دم و نگاهی بهش می بسته شدن خودش رو داخل اتاقک می
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اندازم. سرش پایینه و تو فکره، حتما باز هم داره برای من نقشه می کشه. از این فکر پوزخند صدا داری زدم که 

 نگاهم رو تغییر بدم.باعث شد سرش رو بلند کنه و نگاهم کنه. سریع جهت 

به پارکینگ که می رسیم در رو هل می ده و بازش می کنه. این دفعه جلو تر از من از آسانسور بیرون می ره. به 

 ماشین که می رسیم، دزدگیر رو می زنم و صداش می کنم.

 هی، تو! -

 متعجب به سمت من بر می گرده.

 با منی؟ -

 کینگ هست؟مگه جز من و اون کس دیگه ای هم توی پار 

 سرم رو که به نشانه مثبت تکون می دم، اخم هاش توی هم می رن.

 سوییچ رو به طرفش پرت می کنم، رو هوا می گیرتش و متعجب نگاهم می کنه.

 تو رانندگی کن من خسته ام. -

 حقیقتا خسته نبودم ولی عادت کردم که کس دیگه ای رانندگی کنه.

ن می شینه. روی صندلی جلو که جا می گیرم، اون رو می خوابونم و بی حرف در رو باز می کنه و پشت فرمو

 روش لم می دم.

  چند لحظه این ور و اون ور رو نگاه می کنه.

 اوتوماته. -

 همون طوره که به جلو نگاه می کنه، اخم هاش رو توی هم می کشه و لب باز می کنه.

 خودم می دونم. -

 بیرون رو نگاه می کنم.پوزخندی می زنم و از شیشه شفاف ماشین، 

 بر منکرش لعنت. -

 این دفعه گره اخم هاش کور تر می شه.

حتی سرش رو هم بر نمی گردونه که نگاهم کنه. از آینه بغل، ماهان و ماکان رو که هر کدوم روی یک موتور 

 می اومدن، نگاه کردم. نشسته بودن و با فاصله از ما

باشن که من رو به خاطر خودم  ذارن. شاید هنوز کسانیم نمیمی دونم که حتی اگه خودم هم بخوام تنها

 بخوان.

بوق می زنه و نگهبان با دیدن من خیالش راحت می شه و در رو باز می  داره،جلوی دروازه ماشین رو نگه می

 کنه.

 ماشین رو که پارک می کنه، ماهان و ماکان هم می رسن.
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جوابشون رو می ده. نفسم رو با شدت بیرون می فرستم.  هر دو براش سری تکون میدن و اون هم همون طور

 یعنی االن می تونم بخوابم؟

 رو می گیرم. علی و زهرا جلوی تلویزیون نشستن. بی توجه بهشون به سمت اتاقم می رم و شماره اش محمد،

 سالم خانم. -

 به این فکر می کنم که چقدر خوبه بودنش، اگه نبود واقعا کارم لنگ می موند.

 اسمش ساسان احدی، سرگرده. -

 تا دوساعت دیگه براتون می فرستم. -

 روی تخت می شینم و با انگشت هام چشم هام رو فشار می دم، فکر کنم از این به بعد خواب بر من حرومه.

 چیز های پیش پا افتاده نمی خوام، یه چیز خاص ازش می خوام. چیز هایی که کمتر کسی بدونه. -

 ن از اون ور خط نمیاد، بعد چند لحظه صدای بمش توی گوشی می پیچه.صدایی جز نفس کشید

 سعی می کنم تا شب براتون بفرستم. -

مثل همیشه بدون خداحافظی قطع می کنم. به این فکر می کنم که حتی وقتی من توی شرکت بودم، اون 

 ه.وسیله هاش رو این جا آورده، این که سرهنگ حتی با ماکان و ماهان هم صحبت کرد

 ساعت از یک شب گذشته و من با چشم هایی که می سوزن هنوز منتظر ایمیلشم.

باالخره ایمیل رو می فرسته. بازش می کنم و می خونم. همه چی رو می خونم. مدارک تحصیلی و کپی 

 شناسنامه و ترخیص از بیمارستان و...

ریشه متصل به گذشته ام رو پیدا می اونقدر می خونم که همه چی رو در باره اش می فهمم، اونقدر که این 

کنم. تا به خودم میام وسط اتاق دور خودم می چرخم و بلند می خندم. اونقدر بلند که گلوم درد می گیره. 

چشم هام سیاهی می ره و روی زمین می افتم. با کمک دیوار خودم رو به زور بلند می کنم. با کمری خمیده و 

 ، از پله ها پایین می رم.پاهایی که روی زمین کشیده می شن

به سالن که می رسم، به سمت بار می رم. بطری رو که بر می دارم، از دستم پایین می افته، به زمین برخورد می 

ذارم. سوزش پام و متعاقبش خیسی رو حس می کنه و می شکنه. ریز ریز می خندم و پام رو روی شیشه می

 *      *     *                        کنم، ولی باز هم می خندم،

 ) دانای کل(

با صدای خندیدن و شکستن چیزی، از خواب پرید. چشم هایش را روی هم فشار داد و به سمت در اتاقش 

یدن چیزی بود، خیره در حال نوش رفت. چشم هایش تمام طول سالن را کاوید و روی دختری که وسط حال

ماند. با برخورد بطری شیشه ای به دیوار و متعاقبش صدای وحشتناک آن از جا جهید. دخترک اما هنوز می 

 خندید.
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 چه قدر گرمه. -

نگاهش خیره اویی ماند که تک به تک در حال کندن لباس هایش بود. ماکان تمام خدمتکار ها را به اتاق 

 هایشان فرستاد.

 ن همه جای سالن را پر کرد.صدای داد ماها

 این مسخره بازی رو تمومش کن آوینا. -

 آوینا دستش را روی بینیش گذاشت و با صدای آرومی جواب ماهان را داد.

 هیس! دخترم خوابه، االن بیدار می شه. -

 چند لحظه به اطراف نگاه کرد و آخرش عصبانی به سمت ماهان برگشت.

 بفرما، بیدارش کردی. -

 ان تکان خوردن نداشت، هیچ وقت آوینا را این گونه ندیده بود.ماهان تو

 آوینا به سمت پیانو رفت و دستش را روی کالویه ها کشید.

 ساکت باشید، می خوام برای قندکم الالیی بخونم. -

 صدای پیانو همه جا را پر کرده بود.

ک من چشم هات رو باز کن، عروسک قشنگ من قرمز پوشیده، تو رخت خواب مخمل آبیش خوابیده، عروس -

 وقتی که شب شد، دوباره الال کن.

چند بار شعر را خواند. سامان سعی کرد به تن نیمه برهنه آوینا نگاهی نیندازد، به جایش گوش سپرد به الالیی 

 های مادرانه آوینا که بوی بغض و گریه می داد. آوینایی که حاال اشک تمام صورتش را پر کرده بود.

مریم، آخه خواب دیده بودم. قرار بود بشه مریم کوچولوی من، دختر من، عزیز  تم اسمش رو بذارممی خواس -

 من، قرار بود بشه مرحم تمام درد هام، قرار بود بشه همه کسم، قرار بود بشه مادرم، بشه پدرم.

ه کسی این کار اصال چ حرف هایش خنجری بودند بر قلب سامان. با خود فکر کرد که چرا حواسش به او نبود؟

  را با او کرده است؟

 

وا کن، من رو نگاه کن، شد هوا سپید، وقت اون رسید، که بریم به صحرا، وای نازنین  جان مریم چشم هات رو -

 مریم، جان نازنین مریم.

 صدایش زیبا بود، آهنگ زیبایی هم می نواخت. هیچ صدایی به جز صدای آوینا و نواختن پیانو نمی آمد.

وباره صبح شد، من هنوز بیدارم، کاش می خوابیدم، تو رو خواب می دیدم، وای نازنین مریم، وای نازنین باز د -

 مریم.

هایش را حس می کرد. تا دستش  به سمتش قدم برداشت، باید به او کمک می کرد. باال پایین شدن شانه
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 بازوی آوینا را حس کرد، متوجه سردی زیاد بدنش شد.

یان بازوانش بود. متوجه لب های آوینا که تکان می خوردند شد. سرش را نزدیک لب بدن بی حال آوینا م

 هایش برد.

 ازت متنفرم، تو باعث همه این هایی، تو ع*و*ض*ی همه چی من رو گرفتی. -

برای جنین یک ماهه، نازنین مریم می خواند و بی دلیل از او متنفر بود، از اویی که برای نجاتش همه کار کرده 

 .بود

آوینا را کمی به جلو هل می دهد و خود را از او جدا می کند. آوینا حتی انرژی برای این که خود را نگه دارد 

 نداشت، در حال افتادن است که ماکان بازویش را می گیرد.

نفرت انگیزش بی توجه   خود را کمی غقب می کشد تا ماکان آوینا را روی مبل بنشاند. سعی می کند به حس

 باشد.

این جمله دائم در ذهنش تکرار می شود. با دستش مو هایش را به عقب هل می دهد. کالفه به “ ازت متنفرم” 

اتاقش بر می گردد و سعی می کند بخوابد و به این فکر نکند که شاید حالش بد باشد، شاید به او نیاز داشته 

 باشند.

 

ی خوری تا آخرش یادت برود بی کس ترین بی کس که باشی، حالل و حرامش برایت مهم نیست، آنقدر م” 

 “کس جهانی

  

 )آوینا(

 سعی می کنم پلک هام رو از هم باز کنم. همه جا رو تار می بینم، چند بار پلک می زنم تا دیدم بهتر می شه.

 آخ! -

به خاطر درد شدیدی که توی گردنم بود، آخ بلندی گفتم. از شدت سر درد فقط چشم هام رو روی هم فشردم. 

 ا صدای پا، چشم هام رو باز کردم.ب

 ماکان بود که به سمتم می اومد.

 خوبی؟ -

 نگاهم به اخم بین دو ابروش بود.

 چی شده؟ -

 دستی به موهاش می کشه و نگاهش رو توی صورتم می چرخونه.

 چیزی یادت نمیاد؟ -
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 یادم نمیاد. به مغزم فشار میارم تا چیزی یادم بیاد، ولی به جز چند تا تصویر چیز دیگه ای

 نکنه من دیشب... نکنه... -

 اجاره حرف زدن بهم نمیده و بین حرف زدنم می پره.

 آره، به خاطر اون کوفتی معدت هم خونریزی کرده. -

با یاد آوری دلیل مسخره بازی هام، پوزخندی روی لب هام می شینه. شاهینی که همیشه کارش درسته این بار 

 تباه کرده، امکان نداره سامان، حامی باشه!اشتباه کرده. من مطمئنم که اش

 باید باهاش حرف بزنم. روی زمین که می ایستم، حس درد تمام وجودم رو فرا می گیره.

 به پاهای باند پیچیم نگاه می کنم.

 دیشب پاهات رو با شیشه بریدی. -

لین پله می شینم و سرم نفسم رو به شدت بیرون می فرستم و به سختی خودم رو به پله ها می رسونم. روی او

 رو توی دست هام می گیرم.

 کمک می خوای؟ -

 بهش نگاه نمی کنم، از دیدنش واهمه دارم، می ترسم که چهره اش برام تداعی کننده حامی باشه.

 نه. -

 لحنم محکم بود اینقدر که ازم فاصله بگیره.

م می رسونم. وارد اتاق می شم و در دور شدنش رو که حس می کنم، بلند می شم و به سختی خودم رو به اتاق

 خودم رو روی تخت پرت می کنم. رو پشت سرم قفل و

پای راستم رو باال آوردم و باند رو باز کردم. با صورت جمع شده به زخم بخیه شده پام نگاه کردم. فوری باند رو 

 دوباره بستم. لپ تاپ رو به سمت خودم کشیدم و روشنش کردم.

دم، همه چیز به نظر درست می اومد. گوشیم رو از روی میز کنار تخت برداشتم و شماره ایمیل رو دوباره خون

 رو گرفتم. اش

 بله خانم؟ -

 آمار اشتباه دادی. -

 همه چیز درسته خانم. -

 همیشه کارش درست و بی نقص بوده، ولی حاال انگار اشتباه کرده.

مان احدیه. تمام مدارک هم حرف های من رو خانم، همه ی اطالعات درسته، حامی نامی همون سرگرد سا -

صدق می کنن. من حتی برای اطمینان هم از خدمتکارشون پرسیدم، البته مجبور شدم به اون هم مقداری پول 

 بدم، شانس آوردم خدمتکار قدیمی بـ...
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ه باشه، گوشی رو قطع کردم و با دو تا انگشت هام چشم هام رو فشار دادم. این امکان نداشت که حامی زند

این رو مطمئنم، اما چیزی ته دلم بهم امید زنده بودن حامی رو میده. ناخود آگاه این فکر از سرم گذشت که آیا 

 من می تونم اون رو دوست داشته باشم؟

نه! مسلماً من هیچ وقت نمی تونم کسی رو دوست داشته باشم، وقتی که جز ماهان و ماکان هیچ مرد دیگه ای 

 دست بزنه و ارتباط بر قرار کنه! چون اون موقع با واکنش شدید و عصبی من رو به رو می شه.نمی تونه به من 

میام و پوزخندی می زنم، هنوز هیچی معلوم نیست، نه به داره نه به باره، اون وقت من نشستم و   به خودم

  دارم برای خودم خیالبافی می کنم.

 با صدای در، از افکارم بیرون میام.

 تونم بیام تو؟ خانم می -

 بیا. -

 ساحل وارد اتاق می شه و من نگاهم رو می دوزم به دست جلو اومده این دخترک ریزه میزه.

 این برای شماست. -

 بذارش روی میز. -

وقتی جعبه رو روی میز گذاشت، از اتاق خارج شد. روی تخت نشستم و کمی خم شدم. دستم رو دراز کردم و 

 شتم.جعبه ی سیاه مرموز رو بردا

 یعنی چی توشه؟ کی آوردتش؟ من که کسی رو ندارم بخواد برام چیزی پست کنه!

 برداشتن در جعبه همانا و قطع شدن نفسم همانا! با بهت به چیزی که داخل جعبه بود نگاه می کنم.

 معنیش چی می تونه باشه؟ چرا کسی باید یه همچین چیزی رو برام بفرسته؟

عبه رو بر می دارم. درش رو که باز می کنم، جز یه سی دی هیچ چیز دیگه ای با دست لرزونم پاکت گوشه ی ج

  توش نبود.

سی دی رو داخل لب تاپ گذاشتم و منتظر موندم. فیلم که پلی می شه، نفس هام قطع می شه و ضربان قلبم 

 کند میشه.

میده ولی کسی به دختر بچه رو که داخل قفس سگ های وحشی می اندازن، گریه و التماس می کنه، قسم 

دادش نمی رسه. سگ ها بهش نزدیک می شن و اون جیغ می کشه و بی هوش می شه و سگ ها گازش می 

 گیرن.

سی دی رو از لب تاپ بیرون میارم و محکم می بندمش. سی دی رو می شکنم و به طرفی پرت می کنم. به 

وانم یک جیغ ضعیف می کشم و ملحفه روی تخت چنگ می اندازم و سعی می کنم نفس بکشم. با تمام ت

 ناگهان آزاد می شم. عضالت منقبض شده بدنم، شل می شه و به سختی نفس می کشم.
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 خدایل کی تموم می شه؟

 بی چاره من، بی چاره من، بی چاره دل بی چاره ی من. -

 

 " من آنقدر تنهایم که خودم برای خودم دل می سوزانم. گاهی می گویم:

 گرانم شود و من هم دلنگرانش!کاش کسی را داشتم تا ن

 دل نگرانم و دل نگرانش!

 فقط من و فقط او، می شدیم همه کس هم! "

 قلبم درد می کنه و صدای تند شدن ضربانش رو می شنوم. لعنت به کسی که این همه بال سرم آورده.

 صدای دکتر توی گوشم می پیچه.

جای کند شدن، خیلی تند می شه و کنترلش از  تا حاال یه هم چنین چیزی رو ندیدم، ضربان قلبش به -" 

دست خارج می شه. به خاطر معدش هم نمی تونم یه سری دارو ها رو براش تجویز کنم. تند شدن ضربانش 

هم به خاطر یاد آوری درد های گذشتشه و درمان اون هم دست روانپزشکشه که اون هم کاری از پیش نبرده. 

 "دیگه نمی دونم باید چی کار کنم! 

 به سختی جعبه قرص کنار تخت رو بر می دارم و دونه ای از قرص های سبز رنگ رو از جعبه بیرون میارم.

این قرص خوبه براش ولی عوارضی هم داره که اون هم به خاطر دست ساز بودنشه، البته توی بدن هر کسی -" 

 نگدانه مو و... "یه واکنشی نشون می ده، از قبیل ریزش مو و حتی رویش مو، از بین رفتن ر 

بعد چند دقیقه، حالم بهتر می شه. بالفاصله جعبه رو برمی دارم و از پنجره بیرون می اندازم. روی تخت دراز 

 می کشم و سعی می کنم بخوابم تا فراموش کنم برای تهدید کردنم برام چی فرستادن!

رفتم. با رعت به طرف پایین میشدم. به سکه با صدای جیغ از خواب بیدار می بین خواب و بیداری بودم

 نزدیک شدن ماهان به طرفم و دیدن جعبه ی سیاه توی دستش، متوجه ماجرا شدم.

 این توی حیاط بود. -

و با دستش به سر گربه ی توی جعبه اشاره کرد. نفسم رو به شدت بیرون فرستادم و نوچی کردم. حاال کی می 

 خواست به ماهان توضیح بده!

 یاد مهم نیست.بندازش بره، ز  -

 چی چی رو مهم نیست؟ چه معنی میده که سر گربه توی یک جعبه توی حیاطمون باشه؟  -

  شم.گاهی واقعا از این همه کارآگاه بازی های ماهان خسته می

 سامان هم از راه می رسه و مطمئنأ اون شم پلیسیش بیدار شده.

 باید برای انگشت نگاری فرستاده بشه. -
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 ی برم و فریاد می زنم، بودن این آدم توی خونه ام یعنی دردسر.صدام رو باال م

 وقتی می گم نه، یعنی نـــه.  -

  رو به ماهان می کنم.

 این رو بده ماکان ببره یه جا گم و گور کنه. -

 آروم تر از قبل زمزمه می کنم:

 خودت هم از کنار این جم نخور. -

ه، میاد چیزی بگه که من سریع بر می گردم و به طرف اتاقم می از قیافه در هم رفتش معلومه که حرفم رو شنید

صدای گوشیم توی اون فضای بسته می پیچه و نگاهم به سمت گوشی روی  کنم،رم. همین که در اتاق رو بار می

 میز کشیده می شه.

ین شماره شماره ناشناس یک بار زنگ می زنه و من جواب نمی دم. گوشی برای بار دوم توی دستم می لرزه، ا

 عجیب غریب برای کی می تونه باشه؟

 بله؟-

 از هدیه ات خوشت اومد خانوم کوچولو؟ اون سیدی رو هم مخصوص برات فرستادم. -

اندازه، این مرد من رو مجبور به کار هایی کرده که به خاطرشون عذاب وجدان یقه ام صداش رعشه به بدنم می

 رو ول نمی کنه.

 از بین لب هام می غرم..

 ع*و*ض*ی پست فطرت. -

 بلند بلند می خنده و من دلم می خواد دست روی گوش هام بذارم تا صدای خنده های این آدم رو نشنوم.

 چند لحظه سکوت می شه و دوباره صدا از اون ور خط بلند می شه.

 منتظر بقیه اش باش عزیـــزم. -

 بعد هم صدای بوق آزاد توی گوشم می پیچه.

 د، مخصوصاً اون عزیزم آخرش.لحن حرف زدنش بد بو

 منظورش از بقیه چیه؟ دیگه چی کار می خواد بکنه که نکرده؟ این دفعه چی می خواد برام بفرسته؟

 گوشیم رو بر می دارم و بهش زنگ می زنم.

 بله خانم؟ -

رم تو مطمئنی که حامی، سامانه!پس امشب می ری و اون قبر که معتقدی خالیه رو برام می کنی و امیدوا -

 خالی باشه چـ...

 بین حرفم می پره و من دلم می خواد بزنم تو دهنش و بگم که بذاره حرف هام تموم شه.

 من.. من برم قبر بکنم؟ -
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 به لرزش صداش و ترس حرف هاش پوزخند می زنم.

 ترسیدی؟ -

 نه، یعنی.. -

هام زود تر انجام بشن، باید از این آدم فقط با پول راضی می شه، آدم باج دادن نیستم ولی برای این که کارا

 جیبم مایه بذارم.

 دو برابر دستمزد قبلی. -

 بی حرف گوشی را قطع می کنه و می دونم که نمی تونه از این پول وسوسه کننده دست بکشه.

یعنی تا فردا باید منتظر باشم تا بهم خبرش رو بده تا بفهمم سامان حامیه یا نه؟! تا بفهمم با خودم چند 

 چندم؟!

  یعنی می شه؟ بعدش چی می شه؟ -

تیر های دارت رو بر می دارم و پشت سر هم پرت می کنم و سعی می کنم ذهنم رو از فکر و خیال خالی کنم و 

 تمرکز کنم، ولی بی فایدست و مغزم می خواد دیوونم کنه.

شتنه ولی حامی همبازی بچگی هامه و سامان کابوس شب هام. توی قلبم حسم نسبت به حامی دوست دا

 نسبت به سامان تنفره. اگه سامان حامی باشه، من باید دوستش داشته باشم یا ازش متنفر باشم؟

 به سمت دیوار می رم تا دارت ها رو جمع کنم که یکی از دارت ها که رو زمین افتاده بود، توی پام فرو می ره.

 آخ. -

ون می کشم. انگشتم و روی پام فشار می دم و بعد ناسزایی نثار خود حواس پرتم می کنم و دارت رو از پام بیر 

 از چند لحظه بر می دارمش.

ساعت ها پشت سر هم می گذرن و من نزدیک به بیست و چهار ساعته که بیدارم. حدقه چشم هام درد می 

کنه و می سوزه و سفیدی چشم هام به قرمزی می زنه. از شدت فکر و خیال خوابم نمی برد، تا االن هم خودم 

 و با قهوه سر پا نگه داشتم.ر 

با زنگ خوردن گوشی از جا می پرم، ساعت هشت صبح رو نشون می ده، گوشی رو بر می دارم و نقطه اتصال 

 رو می زنم.

 چی شد؟ -

 اس ولی فقط خودم از دلهره و اضطراب درونم خبر دارم.صدام نمی لرزه و مثل همیشه

 خالی بود. -

این همه وقت برای یه تیکه سنگ درد و دل می کردم؟ چه جوری دروغشون خالی بود؟ خالی خالی؟ یعنی من 

 رو باور کردم؟ چه جوری تونستم باور کنم اون مرده؟
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 همین امروز پول رو برات واریز می کنم. -

 ممنون. -

 گوشی رو از خودم دور می کنم و موقع زدن دکمه قطع، به اسم مخاطب هم نگاه می کنم، ' وحید شمس'.

پیش خودم اون رو از باند بیرون کشیدم و به سختی ازش محافظت کردم. آدم فوق العاده باهوشی  چند سال

بود و خیلی وقت بود که می خواست از باند بیرون بیاد اما نمی تونست و من هم کمکش کردم، اون می 

 تونست خیلی کمک ها بهم بکنه و کرد. حاال هم که برام کار می کنه.

تخت می اندازم و چشم هام رو می بندم تا کمی آرامش بگیرم، ولی افکارم دست از سرم  خودم رو از پشت روی

بر نمی دارن. با دستم کمی موهام رو می کشم، محکم و محکم تر. دستم که از موهام کنده می شه چند تار 

 نم.موی سفید پیچیده به انگشت هام دیده می شه و من باز هم به این موی سفید شده، پوزخند می ز 

 آمد به سرم از آنچه می ترسیدم. پلک هام رو روی هم محکم فشار می دم،

 باالخره خواب به سراغ چشم هام میاد و باز هم کابوس اون شب یار همیشگیمه.

زندگی کردن توی گذشته داغونت می کنه، از پا درت میاره، تو نباید به گذشته فکر کنی. حالت نسبت به  - 

 اقی هم که بیفته تو نبـ...قبل بدتر شده و هر اتف

میثاق حرف می زنه ولی من روی صندلی گهواره ای محبوبم، رو به روی شیشه بزرگ و سر تا سری نشیمن 

نشستم و به حیاط که پر شده از برگ های نارنجی و زرد و قرمز نگاه می کنم و به همه چیز فکر می کنم اال 

 حرف های میثاقی که می خواد درمانم کنه.

 جه بهش بین حرف هاش می پرم.بی تو

 باید باهاش چی کار کنم؟ -

 باالخره درد این روزهام رو می فهمه و کالفه بهم نگاه می کنه، می دونم این آدم رو هم خسته کردم.

ات بیرون بندازی، دلیلش برای محافظت از تو، واقعاً مسخرست. چرا تو خیلی راحت می تونی اون رو از خونه -

 ی کنی؟این کار رو نم

 آره، اگه اون گواهی لعنتی رو در نظر نگیریم، دلیلش مسخرست و کاش می تونستم قلبم رو هم در نظر نگیرم.

 دستم رو روی قلبم می ذارم و با این که می دونم پشتم بهشه و من رو نمی بینه، خظاب بهش می گم:

بول دارن. گاهی آدم ها نمی تونن یه چیزایی هست که عقلت قبولشون نداره ولی قلب و احساست اون رو ق -

 جلوی احساسشون دووم بیارن.

میثاق مشاوره می ده، حرف می زنه، نصیحت می کنه، فریاد می زنه و خسته می شه و می ره و من تمام این 

 مدت سکوت کردم و این بیشتر عصبیش می کرد.

چ کس نمی دونه مقصر کابوس هیچ کس نمی دونه سامان، حامیه، هیچ کس نمی دونه اون مرد سامانه، هی 
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شب هام اونه، خدایا! تا کی باید تحمل کنم و دم نزنم؟ تا کی قراره کابوس ببینم و شب ها از ترس بیدار باشم؟ 

تا کی باید این جوری زندگی کنم؟ یکی رو می خوام بشه سنگ صبورم، کسی که بشینه به حرف هام گوش کنه 

 و فالن و بهمان. ولی توبیخم نکنه، نگه این چه کاری بود

 " و تنهایی جزئی از زندگی من است، او وفادارترین کسیست که هیچ گاه ترکم نخواهد کرد."

 

فکر می کنم به این که کاش حداقل اردالن بود! کاش مثل مدتی که اون جا بودم و نصف شب ها از ترس این  

د و بوسه ای روی موهام می نشوند، که زنش بفهمه، یواشکی می اومد توی اتاقم و موهام رو نوازش می کر 

پیشم بود! من راضی بودم، راضی بودم به بوسه های یواشکیش وقتی که خواب بودم، راضی بودم به این که از 

 ترس بیدار شدنم حتی آباژور رو روشن نمی کرد.

 آه! خدایا! من چه قدر تنهام.

 برای کی این طوری آه می کشی؟ -

 ت و مغزم باز هم بهم اخطار داد که این سامان همون حامیه.باشنیدن صداش صورتم در هم رف

 اخم نشسته بین ابروهام رو حتی لحن شیطونش هم باز نمی کنه.

جلوم می ایسته و جلوی دیدم رو می گیره. به چشم های خندونش نگاهی گذرا می اندازم و این همون  میاد

 ره.آدمیه که می گفت سرم رو بپوشونم؟! این آدم واقعا متظاه

 سرفه ی کوتاهی می کنه که نگاهم رو به سمتش می کشونه.

 جایی نمی ری؟ من خسته شدم از بس یه جا موندم. -

ابروهام به صورت خود کار باال می پرن. می خواد بره بیرون؟ خسته شده؟ برای سوال هام فقط یک جواب اون 

 هم "به من ربطی نداره" پیدا می کنم.

می زنم توی شب رنگ چشم هاش و هیچ کس نمی دونه که من با صاحب این  کمی به جلو خم می شم و زل

 چشم ها چه خاطره هایی دارم!

من کار هام رو توی خونه انجام می دم و در نتیجه بیرون کاری ندارم. تو هم اگه خیلی دلت می خواد بری  -

 بیرون...

 دستم رو به طرف در می گیرم و ادامه می دم:

 راه بازه. -

از جام بلند شم که دستش رو روی تخت سینم می کوبه و من روی صندلی پرت می شم. با  می خوام

 خونسردی پا روی پا می اندازم و منتظر به اون دو گوی مشکی که حاال جدی شدن نگاه می کنم.

 تو دانشگاه نداری؟ -
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 از اون اتفاق به بعد، یک هفته می گذره و من هنوز دانشگاه نرفتم.

 ط نیست.به تو مربو - 

 سرم رو بر می گردونم اما نگاه خیره اش از روم برداشته نمی شه و همینه که اذیتم می کنه.

صندلی رو تکون می دم و چشم هام رو به ظاهر می بندم ولی چشم هام نیمه بازه و از زیر چشمم می بینم که 

وبه و ازم دور می شه. لبخند دست هاش رو مشت می کنه و از کنارم می گذره. پاهاش رو محکم به زمین می ک

 کمرنگی از روی حرصش روی لبم می شینه. دیگه باید دست به کار بشم.

 امروز ساعت هفت غروب، کارخونه)...(، یه محموله شیشه، یک میلیارد. ' -' 

فردا مطمئناً خبر توقیف محموله  یک دور دیگه که پیام رو می خونم، سند رو می زنم و پیام ارسال می شه،

 رگ قاچاق توسط پلیس تیتر اول روزنامه ها می شه.بز 

 گوشی رو توی جیبم هل می دم و نفس عمیقی می کشم. کی بشه این بازی تموم بشه؟

پونزده دقیقه ای می شه که به اتاقم اومدم و اول فکر کردم که آیا کارم درسته یا نه؟ بعد از کلی فکر کردن 

 باالخره پیام رو فرستادم.

ماشین از داخل حیاط، سریع از جام بلند می شم و کنار پنجره می رم، پرده آبی رنگ اتاقم رو  با شنیدن صدای

کنار می زنم و از پنجره بیرون رو نگاه می کنم. سامان یا بهتره بگم حامی، سوار ماشینش می شه و بعد از چند 

 ندازم.لحظه به سرعت از خونه خارج می شه. پرده رو می

  کمی هم روی رفت و آمدش تسلط داشته باشم.فکر کنم بهتر باشه 

پشت میز کارم می شینم و لب تاپ رو باز می کنم. دیروز به ماکان سپرده بودم که توی ماشین سامان ردیاب و 

و دوربین که فعال بود، پس می مونه رد یاب. وارد برنامه می  و دوربین مخفی بذاره. شنود توی اتاقش هم شنود

 می کنم. با فعال شدن ردیاب، مکان دقیق سامان رو نشون می ده. شم و ردیاب رو فعال

بعد از پنج دقیقه اون نقطه رنگی از حرکت می ایسته. مسیری رو که طی کرده یک دور نگاه می کنم و آدرسش 

این راه خونه ی پدر و  رو زیر لب تکرار می کنم. آدرسش خیلی آشنااست. فورا توی ذهنم کلیدی روشن می شه،

 شه.مادر 

از برنامه بیرون میام و لب تاپ رو محکم می بندم. گوشیم رو از جیبم بیرون میارم و روشنش می کنم. به 

مخاطبین گوشیم می رم و انگشتم رو روی تنها شماره ناشماس گوشیم فشار می دم. با اولین بوق آزادی که 

صدای بمش توی گوشی می صداش توی گوشم می پیچه، هول می شم و تا می خوام تماس رو قطع کنم، 

 پیچه.

 بله؟ -

دست پاچه می شم و گوشی رو توی دستم جا به جا می کنم. نفس عمیقی می کشم و با جرئتی که کامال با 
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 استرس و آشفتگی درونم در تناقضه، می گم:

 کجایی؟ -

 دست آزادم روی قلبم، هر لحظه فشرده تر می شه.

 باید برای اون بزنی، نباید!آروم بزن لعنتی، آروم تر، آروم باش، تو ن

 صداش از شک و ابهام پر می شه.

 شما؟ متوجه منظورتون نمی شم. -

 با خشم، گوشی رو به طرف دیوار پرت کردم که باتری اش بیرون افتاد.

 اون من رو نمی شناسه و قلب من براش تند نند می زنه، قلبم براش تند تند می زنه!

 لعنتی، لعنتی، لعنتی. -

 

 ان لعنتی هستی که به خاطره اش روزی هزاران بار خودم را به خاطر دوست داشتنش لعنت می کنم."" تو هم

 

سرم رو بین دست هام مخفی می کنم. از کی این طوری شدم؟ از کی قلبم با دیدن خودش و شنیدن صداش 

بیا آوینا، اون تند تند می زنه؟ از کی صدای قدم هاش رو می شناسم؟ از کی اینقدر احمق شدم؟ به خودت 

حامی نیست، اون سامانه، اون حامی نیست. حامی فقط یه همبازی بود که بهش وابسته بودی و سامان آدمیه 

 که دنیات رو تیره کرده.

کاش هیچ وقت نمی فهمیدم، کاش هیچ وقت نمی دیدمش، کاش اون روز از بابا می خواستم من و ببره بیرون 

 ولی با آرتین نمی رفتم! کاش...

 وی تخت دراز می کشم و بالشت زیر سرم رو درست می کنم.ر 

چشم هام رو روی هم فشار می دم و تمام سعیم در اینه که فکر های ذهنم رو پس بزنم و بخوابم. فکر هایی که 

 اشون مربوط به آدمیه که حتی من رو نمی شناسه.همه

می زنن. گوشیش رو به طرفم می  دندون هاش رو روی هم فشار می ده. چشم هاش از عصبانیت به قرمزی

 گیره.

 این چیه؟ چه توضیحی براش داری؟ -

ندازم. دروغه اگه بگم هیچ حسی ندارم، کمی، فقط کمی شاد می شم، فقط به صفحه گوشیش نگاه گذرایی می

 در حد لبخندی محو!

 خب، این به من چه ربطی داره؟ -

 ندازه.به من میگوشیش رو روی میز جلوی مبل می ذاره و کالفه نگاهی 
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از صبح تا حاال که موقع ناهاره فقط یک بار سامان رو دیدم. با شک بهم نگاهی انداخته بود و به سرعت به 

 اتاقش برگشته بود.

 ندازی.داری جون خودت رو به خطر می -

 آروم پلک می زنم. مگه منی هم وجود داره که بخواد جونش به خطر بیفته؟

و دستم رو نوازش وار، روی دسته مبل می کشم و سعی می کنم فکر هام رو جمع به پشتی مبل تکیه می دم 

 کنم.

 من کاری نکردم. -

 چه راحت دروغ می گم و مطمئنم ماکان هم این رو فهمیده که با چشم های ریز شده نگاهم می کنه.

 دروغ نگو آوینا. من تو رو از خودت بهتر می شناسم. -

 م و ماهان تو فکر این که از دهن من حرف بکشه.من توی فکر رفتار امروز سامان

 بی خیالش شو آوینا، بی خیال این انتقام مسخره شو، جونت خیلی مهم تره. -

مهم نیست، جونم مهم نیست. من فقط به خاطر این انتقام زنده ام وگرنه تا حاال صد بار مرده بودم. من نمی 

ی که زندگیم رو نابود کردن راحت تو این هوا نفس بکشن. تونم بی خیالش بشم، نمی تونم اجازه بدم آدم های

 من به شرفم قسم خوردم که انتقام بگیرم.

دهنش رو باز می کنه که چیزی بگه که صدای زنگ گوشیم بلند می شه. بهش عالمت می دم که از اتاق بیرون 

 ندازه و با قدم های محکم از اتاق بیرون می ره.بره، نگاه تیزی بهم می

 ردم رو می فهمیدی ماهان! تو هنوز چیز زیادی از این زندگی لعنتی من نمی دونی.کاش د

بندازم، دکمه سبز رو فشار  با لرزش دوباره گوشیم، از فکر بیرون میام و بدون این که نگاهی به شماره مخاطب

 می دم.

 بله؟ -

 نمیاد و این کمی دلم رو می لرزونه. بعد از چند لحظه... هیچ صدایی

 ری خانم کوچولو؟چطو -

 نفر. نفر من رو این طوری صدا می کنه، فقط یک خانم کوچولو، خانم کوچولو، فقط یک

 چی می خوای؟ -

صدام محکمه اما امان از دلی که از ترس تند تند می تپه. نفس عمیقی می کشم و سعی می کنم به خودم 

 اید این بازی رو ادامه بدم.مسلط بشم، جلوی این آدم ترس مساویه با مرگ. من حاال حاال ها ب

دست کم گرفتمت، فکرش رو هم نمی کردم بخوای یه همچین ریسکی کنی، ولی خب، من رو که خوب می  -

 شناسی، کالً کار هیچ کس رو بی جواب نمی ذارم.
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 گوشی رو توی دستم جا به جا می کنم. از روی صندلی بلند می شم و توی اتاق راه می رم.

 ندازه به تن و بدنم.صدای منحوسش دوباره رعشه می

 چطوره از مادرت شروع کنم، پیدا کردنش کار زیاد سختی نیست. -

 این چی می گه؟ مادرم؟ مادر من که مرده!

 ست. منتظر سوپرایز های بعدیم باش، خداحافظ خانم کوچولو.شرط می بندم حتی نمی دونستی که زنده -

 گوشی پخش می شه و بعدش صدای بوق آزاد...صدای خنده ی بلندش توی 

گوشی از دستم روی زمین می افته و چند لحظه طول می کشه تا حرف هاش رو توی ذهنم لود کنم. به سرعت 

به طرف میز آرایش می رم و کشو هاش رو بیرون می کشم، تند تند وسایل توی کشو ها رو کنار می زنم و 

  م.باالخره توی آخرین کشو پیداش می کن

همون جا روی زمین می شینم و در پاکت رو با دست های لرزون باز می کنم. برگه ی تا شده رو از توی پاکت 

بیرون میارم. قبل از اینکه برگه رو باز کنم، چشم هام رو می بندم و نفس عمیقی می کشم و بعدش برگه رو باز 

 می کنم.

جون و دل می خونمش، می خونمش و نامه تموم  می خونمش، حرف به حرف، کلمه به کلمه، خط به خط. با

می شه. دوباره از اول شروع می کنم، می خونمش و لعنت می فرستم به همه ی آدم های زندگیم، می خونمش 

و مادرم زنده است، می خونمش و خون خونم رو می خوره و این همه سال گول حرف هاشون رو خوردم. فقط 

  یک جمله توی ذهنم تکرار می شه..

 " اگه خواستی پیدام کنی، پدربزرگت می تونه بهت کمک کنه. همیشه دوست دارم عزیزم!"

نامه توی دستم مچاله می شه و نگاهم خیره به دیوار رو به رومه. باید پیداش کنم، نباید دست اون ها بهش 

 برسه، باید پیداش کنم، باید!

چنگیز پیداش کنه، هر چی که باشه اون مادرمه. با وقت زیادی ندارم، نباید  به طرف گوشیم خیز بر می دارم،

 خودم تکرار می کنم:

 هر چی که باشه، مادرمه. -

تو دیگه  خیلی وقته که ندیدمش. آخ آقاجون! تو چرا جلوشون رو نگرفتی؟ صدای آقا جون توی گوشم می پیچه،

  چرا؟

 سالم آقا جون. -

 سالم، خوبی؟ -

 . یک ثانیه هم یک ثانیه است.چشم هام رو با دست آزادم فشار می دم

 یه آدرسی، چیزی ازش می خوام. -
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 آدرس؟ از کی؟ -

  چرا این طوری شد؟ چرا من براتون مهم نبودم؟ چرا اردالن به شیرین تهمت زد؟

 از ما... از شیرین. -

 ال غریبه.نتونستم بگم مادرم. مادرم؟ مادر من؟ توی دایره لغات من این کلمه خیلی غریبه، نزدیک به نوزده س

 صدای نفس عمیقش توی گوشی می پیچه.

 پس باالخره وقتش شد. -

چیزی نمی گم، در واقع حرفی برای گفتن ندارم. منتظر می شم تا چیزی بگه، می دونم که داره فکر می کنه، 

 من یک سال تمام با این مرد نفس کشیدم.

 زرگی تمام گریه ها و تنهایی های کودکیم.چطور تا االن نفهمیدم زنده است؟ کاله بزرگی سرم گذاشتن، به ب

 فقط یه شماره ازش دارم، برات می فرستمش. -

 بعد هم بدون این که اجازه ی حرف زدن به من بده، گوشی رو قطع کرد.

ندازم. با قدم های بلند کالفه پوفی می کشم و گوشی رو از گوشم دور می کنم و نگاهی به صفحه خاموشش می

در اتاق رو محکم باز می کنم، اولین قدم رو که بر می دارم تا از اتاق خارج شم با  رم، به سمت در اتاق می

سامانی که داشت از جلوی اتاقم رد می شد، بر خورد می کنم. چند لحظه می ایسته و سرش رو کمی پایین 

  میاره و سالم می کنه.

ی محکمی بهش می زنم، حتی از  بهش نگاه می کنم، چیزی نمی گم، حتی سرم رو هم تکون نمی دم. تنه

جاش تکون نمی خوره ولی شونه ی من درد می گیره. صدای پوزخندش میاد و این من رو عصبی تر می کنه، 

  دستم مشت می شه.

 اون پوزخند زد؟ اون هم به من؟ به منی که هر کسی جرئت نداره تو روش وایسه.

ما منصرف می شم فقط نگاه خشمگینی بهش خیلی ناگهانی به سمتش بر می گردم تا چیزی بهش بگم ا

  ندازم که باعث می شه اون پوزخند مسخره از روی لبش کنار بره.می

بر می گردم و پا کوبان به سمت آشپزخونه می رم، اینقدر پا هام رو روی زمین می کوبم که انگار می خوام 

 خشمم رو روی زمین خالی کنم.

 آذر خانم، یه لیوان آب بهم بده. -

 چشم. -

 آذر خانم لیوان رو توی پیش دستی می ذاره و به طرفم می گیره.

 بفرمایید. -

حین آب خوردن، صدای پیامک گوشیم که  به عنوان تشکر کمی سرم رو تکون می دم و لیوان رو بر می دارم.
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ره. آذر موقع آب خوردن روی میز آشپزخونه گذاشته بودم، میاد و باعث می شه هول کنم و آب توی گلوم می پ

خانم هول می کنه و دست پاچه می شه، تا به خودش بیاد و به طرفم بیاد، یک نفر از پشت محکم به کمرم 

توقف باال  اینقدر محکمه که بعد از چند ثانیه دستم رو به معنی می کوبه. ضربه های پشت سر هم اون آدم

گردم و با دیدن اون دو گوی مشکی، با  میارم. چند تا نفس عمیق می کشم و به سرعت به طرف اون آدم بر می

 حرص می غرم:

 دیگه بهم دست نزن، حتی اگه در حال مرگ باشم. -

ندازه. همون لحظه یاد پیامک می افتم. سریع گوشیم رو بر ندازه و شونه هاش رو باال مینگاه تهی ای به من می

 می دارم و با دو از پله ها باال می رم و وارد اتاقم می شم.

 پیامک فقط یه شماره بود که همون پیامک رو برای بچه ها فرستادم تا پیداش کنن.توی 

دوباره  دیگه بقیه اش به عهده بچه ها بود. چند لحظه توی اتاق می مونم و وقتی حس می کنم خسته شدم،

م روی میز پایین بر می گردم. سامان رو به روی تلویزیون، روی کاناپه نشسته و فوتبال می بینه، پاهاش رو ه

عسلی رو به روش گذاشته، کاری که واقعا ازش متنفرم. ظرف تخمه هم رو پاشه و پوست تخمه ها رو روی زمین 

 می ریزه.

 به نظرت این جا شبیه خونه خودته؟ -

سرش رو بر می گردونه و بهم نگاه می کنه، بعد از چند لحظه دوباره صورتش رو به طرف تلویزیون بر می 

  حسابی حرص من رو در آورده. د روزه با حرف نزدن ها و جواب های کوتاهشگردونه. این چن

با حرص به سمتش می رم و ظرف تخمه رو از روی پا هاش بر می دارم، بعد هم کنترل رو از توی دستش بیرون 

ده می کشم. بهت زده بهم نگاه می کنه، مطمئنا انتظار یه همچین عکس العملی رو از من نداشته و فکر می کر 

که فقط دادی سرش می کشم و راهم رو می کشم و می رم. روی مبل دیگه ای نشستم و کانال تلویزیون رو 

 عوض کردم.

 آذر خانم؟ -

 با فریادم آذر خانم به سرعت جلوم حاضر می شه.

 جانم خانم جان؟ -

 یه جارو بیار. -

 سامان هنوز داره نگاهم می کنه و چشم هاش میخ شده روی صورتم.

 ، االن.چشم -

کانالی که یک فیلم پلیسی داشت، نگه  سرم رو تکون می دم و خودم رو با تلویزیون مشغول می کنم. روی

 داشتم.
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بر می گردم و آذر خانم جارو به دست رو می بینم. به طرف سامان می ره و خم می شه تا  با شنیدن صدای پا

 پوست تخمه ها رو جمع کنه که می گم:

 ت نکشید، کمرتون درد می کنه، آقا خودشون جمع می کنن.شما زحم آذر خانم! -

هنوز خیره به منه، موشکافانه  بعد هم دستم رو به طرف سامان می گیرم. آذر خانم گیج نگاهم می کنه و اون

 نگاه می کنه و همینه که اذیتم می کنه.

 دم که.به یکی دیگه می گم بیاد جمع کنه، اصال چرا یکی دیگه؟ هنوز انقدر علیل نش -

پشت حرفش هم خم می شه تا پوست تخمه ها رو جمع کنه که سامان سریع جارو رو از دستش بیرون می 

 کشه و روی پاهاش می شینه.

 شما اذیت می شید مادر جان، بفرمایید من خودم جمع می کنم، بفرمایید. -

 گرده.آذر خانم مستأصل کمی سر جاش جا به جا می شه و باالخره به آشپزخونه بر می 

دوباره سمت تلویزیون بر می گردم و به ظاهر فیلم رو تماشا می کنم اما تمام حواسم پیش اونه. با آرامش 

پوست تخمه ها رو جمع می کنه. همه کار هاش رو با آرامش انجام می ده، آرامشی که من هرگز نتونستم توی 

 خودم و زندگیم پیدا کنم.

 م هست.برای انتقام گرفتن راه های بهتری ه -

چشم از تلویزیون می گیرم. می خوام جواب محکمی بهش بدم اما منصرف می شم و مثل رفتار این  با صداش

چند روز خودش، چیزی نمی گم و دهنم رو می بندم. بلند می شه و اولین قدمش به دومی نرسیده، دهن باز 

ندارم که بدم، یعنی حق با  می کنم، من باید چیزی بهش بگم، اون طوری یعنی کم آوردم، یعنی جوابی

 من در برابرت ناتوانم. توئه!

یاد بگیرین توی خونه ای که خونه ی خودتون نیست، رفتار درستی داشته باشین، یه همچین رفتاری برای  -

 شما دور از ادبه سرگرد احدی. رفتارتون رو اصالح کنین، این حرکت ها اصال در شأن یه مأمور دولت نیست.

ها رو با تمسخر گفتم، جوری گفتم که حس کوچیک بودن بهش دست بده، ولی اون فقط همه این حرف 

پوزخند می زنه، پوزخندی که تیر می شه و به قلبم اصابت می کنه و بعد هم از محوطه دیدم به آرومی  یک

ز من محو می شه. ظرف تخمه رو به سمتش پرتاب می کنم و از جام بلند می شم. این همه لجبازی و شیطنت ا

بعیده، من همه این کار ها رو کردم تا از اون حالتش در بیاد، تا باهام حرف بزنه، باهام لج کنه و حتی داد بکشه، 

 ولی فقط مخاطبش من باشم، اما اون...

 من چم شده؟ به خاطر یه پسر اینقدر خودم رو به آب و آتیش می زنم؟

موش کردم این آدم کیه، باید یک دور خاطره هام که آهی می کشم، چقدر از خودم دور شدم، مثل این که فرا

این آدم توی روز تولد سیزده سالگیم چه بالیی به سرم آورده. چقدر من  نه، کابوس هام رو دوره کنم تا یادم بیاد
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تنهام که از زور تنهایی خودم رو به خاطر دیگران حقیر می کنم. به اتاقم بر می گردم، از خودم عصبانیم که چرا 

رم وا می دم، ولی از طرفی به خودم حق می دم، من اینقدر تنهام که برای رهایی از این تنهایی به هر دا

 ریسمانی چنگ می زنم.

یک هفته از اون روز می گذره و من به جز روز هایی که دانشگاه رفتم، دیگه سامان رو ندیدم. حتی برای ناهار و 

 ه و این من رو بیش تر از قبل عصبانی می کنه.شام هم پایین نمیاد و توی اتاق خودش می خور 

 بچه ها خونه ی شیرین رو پیدا کردن و االن اون خونه تحت نظارت شدیده و من...

ای از این دنیا گوشه من حتی نرفتم تا شیرین رو ببینم، مادری رو ببینم که به ظاهر مرده بود اما تمام این مدت

کرده.  نامردیادری که به خاطرش، اردالن فکر می کرده شیرین بهش پیش برادر رضایی اش زندگی می کرده. بر 

 اش نوشته بود.م. همه ی این ها رو شیرین توی نامهنامردیپدرم، اردالن، فکر می کنه من حاصل 

 خانم، میز شام حاضره. -

خوری می  ندازم و از جام بلند می شم. به سالن غذاسرم رو تکون می دم و مجله ی توی دستم رو روی میز می

رم و به سمت میز قدم بر می دارم. باال ترین صندلی رو بیرون می کشم و می شینم. نگاهم رو روی میز می 

چرخونم، به زیبایی چیده شده و واقعا اشتهای من رو باز می کنه. بچه ها همه کم کم میان اما باز هم اون جای 

ون آدم روی اون صندلی نشینه، من هیچ میلی به خالی خیلی تو چشمه. حاال که فکر می کنم، تا وقتی که ا

 خوردن غذا ندارم.

لیلی رو می بینم که سینی به دست داره به سمت در خروجی می ره. کار این چند شبش بود، بردن غذا برای 

  سامان به عهده اون بود.

 لیلی، الزم نیست براش غذا ببری. -

کشن و مستقیم نگاهم می کنن، از این مدل نگاه هاشون  ماهان و ماکان با این حرفم دست از غذا خوردن می

 متنفرم.

 لیلی بر می گرده و باتعجب نگاهم می کنه.

 اگه خیلی شام می خواد، می تونه بیاد پایین شام بخوره. برو بهش بگو -

 کامل به طرفم بر می گرده، هنوز رگه هایی از تعجب توی چشم هاش موج می زنه.

 اما خانم... -

 ش می کنم. روی حرف من حرف می زنه؟تیز نگاه

چه مهمون باشی، چه یه خدمتکار ساده، باید از دستور من پیروی کنی. قوانین این خونه رو  توی خونه ی من -

 که می دونی؟
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با ترس نگاهم می کنه. می دونم که می ترسه از این که اخراج بشه، می ترسه از این که جلوی خواهر و برادر 

رمنده بشه. دستمزد زیادی که بهش می دم، راضی نگهش می داره و به خاطر همینه که کوچیک و یتیمش ش

از اخراج شدن می ترسه ولی من نمی خوام اون رو اخراج کنم، نه به خاطر خودش، فقط به خاطر اون دو تا طفل 

 معصوم.

 می دونم، معذرت می خوام، چشم االن بهشون می گم. -

سالن خارج می شه. ماکان داره غذاش رو می خوره ولی ماهان هنوز هم نگاهم دستم رو تکون می دم و اون از 

 می کنه، توی چشم هاش سرزنش رو به وضوح می شه دید.

 رو بهش می غرم:

 غذات رو بخور. -

سری از روی تأسف برام تکون می ده، اما من بی توجه شروع به خوردن غذا می کنم. چند دقیقه که می گذره، 

قدم هایی چند لحظه از خوردن دست می کشم. مطمئن بودم که میاد، هیچ وقت از شکمش با صدای محکم 

 دست نمی کشید.

 از گوشه ی چشم نگاهش می کنم و توی دلم "شکمو" ای نثارش می کنم.

تیشرت مشکی و شلوار راحتی مشکی پوشیده، لباس هاش ساده و راحتن اما اون بازو های بیرون زده از 

 تیشرت تنگش...

 م رو نامحسوس تکون می دم تا حواسم رو از بازو هاش پرت کنم.سر 

 اندازه.با عصبانیت و اخم روی پیشونیش، به طرفمون میاد و خودش رو روی اون صندلی خالی می

ندازه، انگار نفت ریخته با آرامش ظاهری ای دوباره شروع به خوردن غذا می کنم. نگاهی عصبانی بهم می

طول شام خوردن، اینقدر قاشق و چنگال رو توی دست هاش  نیتش بیشتر می شه. در، عصباباشن روی آتیش

فشرده بود که فکر می کردم قاشق و چنگال خم شدن. من انگار غذا می خوردم، اما خودم هیچی از شام 

 امشب نفهمیدم، داشتم غذا می خوردم ولی تمام مدت حواسم به غذا خوردنش بود.

 بلند می شه.زود تر از همه از سر میز 

گرده سمت من و چند لحظه خیره نگاهم می کنه و من از آذر خانم تشکر می کنه اما قبل از این که بره، برمی

 حتی توان برگردوندن نگاهمم ندارم. باالخره صداش میاد:

 من فردا نیستم، جایی کار واجبی دارم.-

  ی مثل این که اون چنین قصدی نداره.ندازم و منتظر نگاهش می کنم تا ادامه بده ولابرویی باال می

 راه خروج رو در پیش می گیره، بالفاصله می گم:

 سالمتی؟ کجا به-
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ندازه و دوباره به راهش ادامه می ده. از پشت به رفتنش نگاه می کنم، دست هاش رو توی نگاه سردی بهم می

شدنش بر می گرده و دوباره نگاهی جیب هاش فرو کرده و گام های محکم و بلندی بر می داره. قبل از خارج 

 ندازه و از محوطه دیدم خارج می شه.بهم می

عصبی نفسم رو بیرون می فرستم و سرم رو روی دست هام، روی میز، می ذارم و چشم هام رو می بندم. نمی 

حب دونم چند دقیقه توی این حالت بودم که با دستی که روی شونم می شینه، سرم رو بلند می کنم و به صا

 هاش می دوزم. به آرومی پلک می زنه. دست نگاه می کنم. نگاهم رو به چشم

 برو اتاقت بخواب، همه رفتن.-

ندازم و سرم رو تکون می دم. به آرومی از کنارم رد می شه و عطر مالیمش توی بینیم نگاهی به سالن خالی می

 و عطر شیرین و مالیم ماهان کجا! می پیچه. این جمله از سرم می گذره که عطر تلخ و سرد سامان کجا

به سمت اتاقم می رم و به این فکر می کنم  بعد از رفتن ماهان، از جام بلند می شم و از سالن خارج می شم.

که فردا کجا می خواد بره؟ کجا می ره که به من نمی گه؟ نکنه با کسی قرار داره؟ چند لحظه با خودم فکر می 

 کنم و تو دلم می گم:

 را از سامان بعیده.این کا-

 وارد اتاق می شم و به خودم غر می زنم.

 اشم که نگران باشم کجا می ره؟ با کی می ره؟ چرا می ره؟اصال قرار داره که داره، به من چه؟ مگه من چی کاره-

روی تخت دراز می کشم و تمام سعیم رو می کنم تا خواب رو مهمون چشم هام کنم ولی انگار خواب هم با 

 ای من قهره.چشم ه

 

 " تو نباشی خواب هم بر چشم هایم منت می گذارد، بدون تو آرامش را در خواب هم نخواهم یافت"

سومین فنجون قهوه رو به لبم نزدیک می کنم و کمی بو می کشم. نزدیک به بیست و پنج ساعته که نخوابیدم 

تونستم بخوابم و امروز هم نمی  و چیزی به جز قهوه هم لب نزدم. دیشب که بی خوابی به سرم زد و نمی

ذاره غذا ازگلوم تونستم چیزی بخورم، یعنی از گلوم پایین نمی رفت. خیلی گرسنمه اما حسی درونمه که نمی

پایین بره. شاید هم دلیلش خالی بودن اون صندلی سر میز ناهاره. ماهان کلی تشر زد، باهام جر و بحث کرد 

فریادش هم فایده ای نداشت. نبودش بیشتر از اون چه فکر می کردم ولی حرف ها و نصیحت های همراه با 

 آزار دهنده بود.

 ساعت از سه نصفه شب گذشته و من هنوز روی مبل رو به روی در نشسته ام و منتظرم.

قهوه رو مزه مزه می کنم.تلخی قهوه با این شکم خالی حالم رو بد می کنه، قهوه رو از دهنم دور می کنم و نفس 

ی می کشم. با این حال بد و سر درد شدید و چشم هایی که از زور بی خوابی قرمز شدن، پا رو پا انداختم عمیق
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 و هنوز مصمم به در نگاه می کنم.

ساعت شیش صبحه و اون هنوز نیومده، عصبی دستم رو داخل موهام فرو می برم و می کشمشون. معده ام 

کرده. سرم از شدت درد داره منفجر می شه و چشم هام از قبل می سوزه و می دونم باز هم زخم معده ام عود 

 بیشتر می سوزه. نمی دونم چرا دارم خودم رو شکنجه می کنم، اما مطمئنم تا اون نیاد من نمی تونم بخوابم.

سرم رو به پشتی مبل تکیه می دم، صدای چرخش کلید توی قفل، باعث می شه کمی سرم رو بلند کنم. همون 

 جیبی رو توی معده ام و شوری خون رو توی دهنم حس می کنم.لحظه سوزش ع

کشه و هنوز من رو ندیده. بر می گرده که به راهش ادامه بده که با من مواجه می شه. دستی توی مو هاش می

  اول با تعجب نگاهم می کنه ولی رنگ نگاهش به سرعت به نگرانی تغییر می کنه.

ن کنار لبم رو حس می کنم. با نگرانی صدام می زنه ولی من انگار سنگین شدن پلک هام و سرازیر شدن خو

چیزی نمی شنوم. تکونم می ده و چشم هام کمی باز می شه. تا آخرین لحظه نگاهم به حلقه ی توی انگشت 

 دست چپش بود. کم کم بی هوش می شم، حاال که اومده، راحت می تونم بخوابم.

 

 )دانای کل(

 داری می دویی. وایسا قندک، بازم که -" 

 صدای خنده بلند دخترک در گوشش پیچید:

 بدو حامی، بدو که آقا جون می خواد بهمون عیدی بده. -

ناگهان پای دخترک به سنگی گیر کرد و او نقش بر زمین شد. به سویش رفت و او را از روی زمین بلند کرد. 

 خودش هم بغض کرده بود. دستی به زانوی زخم شده دختر کشید که او با صدای بلند جیغ زد.

 آوینـ... " -

از خواب پرید و دستی به صورتش کشید. به آن سمت تخت که نیلوفر خوابیده بود، نگاهی انداخت. همه چیز 

چه قدر زود تمام شده بود. حاال او و نیلوفر به مدت دو ماه محرم یکدیگر بودند.همیشه آرزویش بود کسی با 

باشد، پس چرا االن خوش حال نیست؟ حاال که خود نیلوفر همسرش شده، اخالق و روحیات نیلوفر همسرش 

باید شاد باشد اما نیست. با خود کمی فکر کرد. همسر؟ کمی غریب است. نگاهش به صورت نیلوفر افتاد، 

حتی در خواب هم لبخند داشت. به مو های مجعد و سیاه نیلوفر که به زور تا شانه هایش می رسید، نگاه کرد 

خود فکر کرد که آن مو های کمند و لخت و ابریشمی با آن رنگ عجیبشان که صاحبشان همان خاله ریزه و با 

است است، چیز دیگریست. اصال آن دختر همه چیزش با نیلوفر فرق می کرد. خاله ریزه مهربان بود اما 

او خود را کوچک کرده  غرورش سر به فلک می کشید، نیلوفر هم مهربان بود ولی اصال غرور نداشت و به خاطر

  بود وقتی گفته بود که:
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 تا هر موقع سامان بخواد منتظر می مونم."-" 

خاله ریزه قدرت داشت اما نیلوفر به دیگران وابسته بود. آن قدر آن دو را با هم مقایسه کرد که آخرش نفهمید 

رای نیلوفر نوشت و از خانه کی صبح شده است. بلند شد و بی سر و صدا لباس هایش را عوض کرد، نامه ای ب

  پدر زن آینده اش خارج شد.

باز هم سر درد هایش شروع شده بود و همین طور خواب هایش دوباره به سراغش آمده بودند. سوار ماشینش 

شد و به سرعت از آن جا دور شد. با خود فکر کرد، از وقتی که به خانه خاله ریزه رفته است خواب ندیده اما 

 ا بود...دیشب که آن ج

در آن زندگی می کرد، رسید. بعد از پارک کردن ماشین، کلید را از جیبش بیرون  شدبه خانه ای که مدتی می

کالفه نفسش را با  آورد تا در را باز کند، برق حلقه ای که در انگشت دوم دست چپش بود، چشمش را می زد.

سمت اتاقش برود که چشمش به خاله ریزه اش  شدت بیرون فرستاد و وارد شد. روی پاشنه پایش چرخید تا به

 افتاد که...

 

 )آوینا(

 

با صدای پچ پچی از خواب بیدار می شم اما از جام تکون نمی خورم. با چشم های بسته گوش به حرف هاشون 

 می دم.

هم تب عصبی بود و هم معده اش خونریزی کرده بود. برای من هم مهار بیماریش خیلی سخته، اعصاب  -

 ش یکی از بزرگ ترین نقطه ضعف هاشه.ضعیف

 دکتر مخصوصم هم مثل این که خسته شده.

 پس تو این جا داری چی کار می کنی که این حال و روزشه؟ -

کمی شک بر انگیزه. تو دلم می گم که شاید حس پدرانه اش فوران کرده اما عقلم  بودن اردالن توی این شرایط

 ودنش هدفی داره.می گه که مطمئنأ اردالن از این جا ب

 این دفعه صدای میثاق بلند میشه.

من خودم هم دیگه خسته شدم، آوینا همکاری نمی کنه. داره خودش رو با شکنجه کردن می کشه. برای  -

 درمان یه همچین بیماری هایی، درجه اول همکاری خود بیماره که متأسفانه آوینا اصال با من همکاری نمی کنه.

می خواد که خودم رو از این جهنمی که خودم برای خودم ساختم  ودکشی افتادم، دلمخیلی اوقات به فکر خ

 ندازه.آزاد کنم. تو این موندن، برای من فقط درد رو به همراه داره، درد هایی که من رو به فکر مرگ می

 باز هم صدای اردالن خط می کشه روی اعصابم.
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 تو اگه دکتر خوبی بودی تا االن می تـ... -

 حوصله وسط حرفش می پرم.بی 

 برید بیرون، خیلی حرف می زنید. -

صدا از هیچ کس نمیاد و این باعث کالفگیم می شه. چشم هام رو باز می کنم و تک تک چهره هاشون رو از 

، دکترم و در آخر سامان، توی اتاق نشستم و همه اشون به من نظرم می گذرونم. ماهان، ماکان، اردالن، میثاق

 کنن.نگاه می 

 این دفعه حرفم رو با صدای بلند تری تکرار می کنم که اردالن از جاش بلند میشه.

 تو حالت از من هم بهتره. -

 از جاش بلند می شه و از در خارج می شه. پوزخندی پشت حرفش می زنه،

 گاهی اوقات بعضی کار هاش واقعا متعجبم می کنه.

ی که هنوز روی صندلی نشسته و مصمم نگاهم می کنه، کالفه کم کم همه از اتاق خارج می شن، به آخرین نفر 

 ندازه.نگاه می کنم. کمی توی جاش تکون می خوره و پای راستش رو روی پای چپش می

 نمی دونستم اگه برم این جوری می شه. -

نگاهم از دو گوی مشکی رنگش سر می خوره و روی انگشت دوم دست چپش می شینه، نبود حلقه کمی دلم 

 شاد می کنه.رو 

 ندازم و می گم:ابرویی باال می

 و چی باعث شده تو همچین فکری کنی؟ -

 ندازه.خونسرد مثل من ابروش رو باال می

 مگه این طور نیست؟ -

 می دونم که داره اذیتم می کنه، شیطنت نگاهش هم حرفم رو تأیید می کنه.

 نه. -

راحت دروغ بگم ولی اگه به خاطر اون نبود، پس به محکم و سخت نه گفتم. دیگه یاد گرفتم چطوری اینقدر 

 خاطر کیه؟

 ازدواج کردی؟ -

باالخره حرفی که روی دلم مونده بود رو می پرسم و خودم رو خالص می کنم. منتظر نگاهش می کنم تا جوابی 

و به طرف بهم بده ولی اون با پوزخندش بهم می فهمونه که این موضوع به من هیچ ربطی نداره. نا امید سرم ر 

 دیگه ای می چرخونم، قبل از این که از در خارج شه، سمتم بر می گرده.

 فعأل نامزدیم. -
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از اتاق خارج می شه و در رو پشت سرش می بنده. جمله اش توی ذهنم تکرار می شه" فعأل نامزدیم". پس 

 حتما دیشب پیش اون بوده، پس حسم نسبت به وجود یه جنس مونث دروغ نمی گفته.

ی از دست خودم که چرا خودم رو کوچیک کردم و اون سوال رو پرسیدم، روی تخت می شینم. گوشیم رو عصب

اولین چیزی که نظرم رو جلب می کنه،تاریخ روی  از روی میز کنار تخت بر می دارم. روشنش که می کنم؛

ندازم روی تخت می صفحه است. امروز بیست و دومه، پس با این حساب دو روزی رو کامل خوابیدم. گوشی رو

 می شم، شدیدأ به یک حموم اساسی نیاز دارم. و از جام بلند

 

 کمی با حوله آب موهام رو می گیرم و دورم پخشش می کنم، واقعأ محتاج یک فنجون قهوه ام.

صندل هام رو پام می کنم و از اتاق خارج می شم، با خارج شدنم از اتاق، متوجه در باز اتاق سامان می شم. 

د قدم به جلو بر می دارم، حس کنجکاویم به شدت تحریک شده. جلوی در اتاقش چند لجظه مکث می چن

  کنم. وارد شدن به اتاق اون، بدون اجازه خودش کار درستی نیست، اصال من چرا می خوام وارد اتاقش شم؟

ه شدت بیرون می کنجکاوم؟ اون هیچ جای زندگی من نیست. نفسم رو ب اصال من چرا در مورد اون اینقدر

فرستم و روی پاشنه پام می چرخم تا به سمت پله ها برم اما این حس لعنتی این اجازه رو بهم نمی ده. کالفه 

مو هام رو پشت گوشم می زنم و با یک تصمیم ناگهانی به سمت در اتاقش می رم و کمی در رو هول می دم. 

رو بیشتر داخل می کشم و دور تا دور اتاق رو نگاه می آروم سرم رو داخل می برم و با دیدن تخت خالی، خودم 

کنم. خشک شده، بدون پلک زدن و نفس کشیدن بهش نگاه می کنم. بدون پیراهن پشت به من و رو به روی 

آینه ایستاده و توی موهاش دست می کشه. هنوز من رو ندیده. کنترل نگاهم از دستم در رفته و نگاهم مدام 

ر حرکته. به زور نگاهم رو ازش می گیرم و چشم هام رو محکم می بندم و نفس عمیقی بین بازو ها و بدنش د

 می کشم، واقعأ حس می کنم نفس کم آوردم، باید هر چه زود تر از این اتاق خارج بشم.

 اتفاقی افتاده؟ کاری داری؟ -

با دیدن صورتش اون  با شنیدن صداش اون هم از فاصله نه چندان دوری، به سرعت چشم هام رو باز می کنم.

هم توی چند سانتی متری صورتم، یک لحظه نفس کشیدن هم یادم می ره، بوی عطر لعنتیش توی بینیم می 

 پیچه. نگاهم رو به چشم های رنگ شبش دوختم و زمان از دستم در رفته.

 با دستی که جلوی صورتم تکون می خوره به خودم میام.

 غرق شدیا خانم. -

 نت چشم هاش می رم و نگاهم رو ازش می گیرم که باعث می شه بلند بخنده.چشم غره ای به شیط

 

 " کاش می دانستی وقتی از ته دلت می خندی، من تمام درد هایم را از یاد می برم."
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صدای خنده هاش مدام توی گوشم اکو می شه. از فرصت استفاده می کنم و از اتاق به سرعت خارج می شم. 

م و دستم رو روی قلبم می ذارم. گرومب گرومبش، نشون از تند زدنش می ده، فکر کنم باالی پله ها می ایست

روی پله آخری پام پیچ می خوره و در حال افتادنم  باز هم داره حالم بد می شه. به آرومی از پله ها پایین میام،

ه. از پشت تقریبا توی که پشت سرمه کی که کسی بازوم رو می گیره. از بوی عطرش هم می تونم بفهمم که اونی

 ست.آزار دهنده بغلش هستم و این واقعا

ست. اون یکی بازوم بدون این که برگردم، خودم رو تکون می دم تا بازوم رو از دستش بیرون بکشم ولی بی فایده

نفس عمیقی می کشم تا به خودم مسلط بشم که تمام  رو هم توی دستش می گیره و به شدت فشار می ده

 ریه هام از عطر تلخش پر می شه. آهسته کنار گوشم زمزمه می کنه:

 تا می تونی از دست این آقا گرگه فرار کن. -

شاید اون فقط می خواست با من شوخی کنه اما این حرفش برای من یک نوع هشداره، هشداری که برام یاد 

  اون روز هاست. آور

به تندی به طرفش بر می گردم تا جواب محکمی بهش بدم که از نزدیکیش با خودم یکه می خورم. چند لحظه 

 خواستم بگم.مکث می کنم تا یادم بیاد چی می

 بهت گفته بودم که حتی اگه در حال مرگ هم بودم، بهم دست نزنی. فکر کنم قبال -

دید به طرفش گرفته بودم رو توی مشتش می گیره و فشار کمی بهش وارد انگشت اشاره ام رو که به معنی ته

 می کنه.

 من رو تهدید نکن کوچولو. -

 صورتش رو نزدیک صورتم میاره و ادامه می ده:

 من خطرناک تر از این حرف هام. -

 انگشتم رو رها می کنه، تنه آرومی بهم می زنه و از کنارم رد می شه.

حرف هاس. خطرناک؟ مگه خطرناک تر از اون شب هم می شه؟ انگار این مدت به گفت خطر ناک تر از این 

 طور کامل نقش اون رو توی گذشته فراموش کرده بودم.

 خانم؟ خانم؟ -

 به طرف سارا بر می گردم، خدمتکار جدیدی که تازه چند روز از اومدنش به این جا می گذره.

 بله؟ -

 این برای شماست؟ -

ندازم. سیدی رو از دستش بیرون می کشم و نگاه دقیقی بهش گاه مشکوکی میبه سیدی توی دستش ن
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 به دلم افتاد همون لحظه از محتویات اون سیدی سر در بیارم. ندازم. نمی دونم چرا ولی یکهومی

 می تونی بری. -

روی میز رو  بعد هم بی توجه بهش راه اتاقم رو در پیش می گیرم. روی صندلی میز کارم می شینم و لب تاپ رو

 به روم می ذارم، سیدی رو داخل لب تاپ می ذارم و چند لحظه صبر می کنم تا باز بشه.

 با دیدن فیلمی که از لب تاپم پخش می شه، حتی نفس کشیدن هم یادم می ره.

اش نشسته و پیپ توی دستش بد جور خودنمایی می مثل همیشه تیپ سفیدی زده و روی صندلی مورد عالقه

 به کی بگم از این مرد پنجاه ساله می ترسم.کنه. من 

 سالم خانم کوچولو. -

 ندازه.قهقه ی بلندی سر می ده، از همون هایی که ترس رو به دلم می

می دونی کوچولو، تو اون قدر ها هم محافظه کار نبودی. دیدی چه راحت یکی از افرادم به خونه ات نفوذ کرد؟  -

کنی که اصأل به اون قیافه مظلوم نمی اومد که جاسوس باشه. خب فکر  مطمئنأ االن داری با خودت فکر می

کنم همین قدر کافی باشه. فقط خواستم بهت هشدار بدم که جنگ بین من و تو به زودی شروع می شه. به 

 امید دیدار مجدد.

 بلند می خنده و صفحه لب تاپ سیاه می شه.

، به حالت دویدن از پله ها پایین می رم و به آشپز خونه به سرعت از جام بلند می شم و از اتاق خارج می شم

می رم ولی پیداش نمی کنم. نشیمن و حتی تک تک اتاق ها رو می گردم ولی نیستش. خدمتکار ها متعجب 

وایسادن و به من نگاه می کنن. حتی از سر و صدای من ماهان و ماکان هم از اتاق هاشون بیرون اومدن و به 

 سامان هم کنارشون ایستاده.من نگاه می کنن، 

 فریاد می زنم:

 آذر خانم؟ -

 بله؟ -

 رنگ صورتش پریده و به زردی می زنه.

 سارا کجاست؟ -

 به سرعت سرش رو بر می گردونه و به ساعت نگاه می کنه.

ده دقیقه ای می شه که بیرون رفته، یه نفر به گوشیش زنگ زد و خبر داد که حال مادرش بد شده و اون هم  -

 فت. اتفاقی افتاده خانم؟ر 

از عصبانیت تند تند نفس می کشم. جاسوس وارد خونه من شده، چند روز کنار گوش من زندگی کرده و من 
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 نفهمیدم.

 روی نزدیک ترین مبل می شینم و سرم رو توی دستم می گیرم.

 صاف سر جام می شینم و با صدای بلند فریاد می زنم:

 مــاکـــان! -

متعجب بهم نگاه می کنه. ماکان باید روی بادیگارد ها و خدمتکار ها نظارت داشته باشه که از جاش می پره و 

 یک موقع جاسوس نباشن و انگار همچین هم به وظیفه اش عمل نمی کنه.

 هنوز منتظر نگاهم می کنه. اخم می کنم و سرزنش وار نگاهش می کنم.

بخواد خیلی راحت می تونه وارد این خونه بشه و  تو معلوم نیست داری چی کار می کنی و هر کسی هم که -

 انجام داد، دمش رو بذاره روی کولش و راهش رو بکشه و بره. بعد از این که هر غلطی دلش خواست

ندازه و دوباره به من نگاه می کنه. نگاهی به سامان تعجب توی نگاهش موج می زنه، نگاهی به ماهان می

 روی من نشسته و پر سر و صدا خیار رو توی دهنش می جوه. خونسرد روی مبل رو به ندازم،می

 سارا جاسوس بود. -

 سر ماکان به شدت باال میاد و بهت زده به من نگاه می کنه، حتی پلک هم نمی زنه.

 همچین چیزی تا حاال اتفاق نیفتاده بود و مطمئنأ ماکان یک جا سهل انگاری کرده.

لیوان آب میاره.  ه می افته. آذر خانم به سرعت می ره و براش یکخیار توی گلوی سامان می پره و به سرف

وضعیت ماهان هم بهتر از ماکان نیست، با این تفاوت که ماهان به جای نگاه کردن به من، بهت زده به ماکان 

 نگاه می کنه.

 رو می کنم به ماکان.

 تو درباره ی سارا تحقیق نکرده بودی، درسته؟ -

ندازه. با صدای خفه ای جواب کم کم صورتش سرخ می شه و سرش رو پایین می به چشم هاش زل می زنم.

 می ده:

 بله، آخه دختر خاله مهدی بود، فکر کردم نیازی نیسـ... -

حرفش رو ادامه نمی ده و متعجب به من نگاه می کنه. دستم رو محکم به پیشونیم می کوبم که باعث می شه 

 اش رو قورت می ده و سرش رو به طرف دیگه ای می گیره.زم که خندهنداسامان بخنده. تیز نگاهی بهش می

ندازه. می خواد چیزی بگه که کف ماکان شرمگین به من نگاه می کنه و نگاهی هم از سر ناچاری به ماهان می

 دستم رو به طرفش می گیرم و بهش اجازه حرف زدن نمی دم.

 ت.هیچی نگو ماکان، هیچی نگو. فقط ببین مهدی کجاس -

سرش رو تکون می ده و گوشیش رو از جیبش بیرون میاره و کمی اون طرف تر می ره. شماره ای می گیره و 
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اش پایان می ده و با قیافه گرفته ای به سمت شروع می کنه به آرومی حرف زدن. بعد از چند لحظه به مکالمه

 ما میاد.

 با دیدن قیافه اش تا ته ماجرا رو می خونم.

 ود بگم برای امروز مرخصی گرفته.یادم رفته ب -

 االن با خودش حرف زدی؟ -

 نگاهش رو از من می گیره و به زمین می دوزه. بعد از چند لحظه با صدای آرومی شروع می کنه به حرف زدن:

 نه گوشیش رو جا گذاشته، یکی از نگهبان ها جواب داد. -

نگاه می کنم، سعی می کنم جلوی خودم رو  سعی می کنم نفس عمیق بکشم. همون طور که عصبانی به ماکان

 بگیرم تا عصبانیتم رو سرش خالی نکنم.

ناگهان سامان منفجر می شه و صدای بلند خنده هاش خونه رو بر می داره. همون طور که دستش رو روی 

 شکمش گذاشته و به جلو خم شده، بریده بریده می گه:

 وای... خدا... قیا...فش. -

 و از بین دندون هام می غرم: چپ چپ نگاهش می کنم

 خفه شو. -

 با دیدن واکنش من، سریع صاف می شه و بعد از چند تا سرفه، باالخره خودش رو جمع و جور می کنه.

 من به اتاقم می رم، تا یک ساعت دیگه سارا رو برام پیداش می کنی. -

 صدای آروم ماکان به گوشم می رسه:

 چشم. -

 م و نگاه خیره ی سامان رو نادیده می گیرم.پا کوبان به سمت اتاقم می ر 

در اتاق رو پشت سرم محکم می کوبم که صدای خیلی بدی ایجاد می کنه. یکی از عطر هام رو از روی میز 

آرایش بر می دارم و محکم به دیوار می کوبونمش. فریادی از سر عصبانیت می کشم و مشتم رو محکم به 

ذارم و چسم هام رو  تم، کنار دیوار سر می خورم. سرم رو روی زانو هام میدیوار می کوبم، بی توجه به درد دس

محکم فشار می دم. این همه مشکالت و دردسر ها فشار عصبی زیادی رو برام داره. بوی تند عطر، توی سرم 

و به  می پیچه و سرم رو درد میاره. بی خیال پاهام رو دراز می کنم و سرم رو به دیوار پشت سرم تکیه می دم

 سقف اتاقم نگاه می کنم.

دارم به کجا می رم؟ دارم با کی می جنگم؟ با چنگیز؟ با بزرگ ترین باند قاچاق انسان؟ با کسایی که بد ترین بال 

 ها رو سرم آوردن؟ کاش زود تر این بازی تموم شه! کاش تمام مشکالتم حل بشه!
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وییدم و نرسیدم، خسته شدم از بس مقاوم خسته شدم از بس جنگیدم و برنده نشدم، خسته شدم از بس د

 بودم و باز هم شکستم.

دو ساعت می شه که خیره به ساعت روی دیوار اتاقمم و به عقربه ساعت نگاه می کنم. تیک تاک، تیک تاک، 

 تیک تاک...

ک به خودم تکونی می دم و به سختی به کم با صدای تقه ای که به در می خوره نگاهم رو از ساعت می گیرم،

دیوار از جام بلند می شم. سنگینی سختی های روی شونه هام، کمرم رو خم کرده. پا هام رو روی زمین می 

 کشم و به طرف در می رم، به آرومی بازش می کنم.

 نه من. باالخره خودم به حرف میام: با سر پایین افتاده جلوی در اتاق من ایستاده، نه اون چیزی می گه

 چی شد؟ پیداش کردی؟ -

با همون سر پایین افتاده، سرش رو تکون می ده. هنوز به من نگاه نمی کنه و این یعنی باید منتظر خبر های بد 

 باشم.

 بگو ماکان. -

 سرش رو باال میاره و نگاهم می کنه، توی چشمش شرمندگی موج می زنه.

 متأسفم، پیداش کردیم ولی... ولی مرده، کشتنش. -

  می تونست یک سری اطالعات محرمانه به من بده ولی حاال مرده.این هم یک فاجعه است، سارا 

 بر می گردم تا به اتاقم برم که بازوم رو می گیره. بر می گردم سمتش و نگاهش می کنم.

 بیا شام. -

سرم رو تکون می دم و اون می ره. به ساعت نگاه می کنم و آهی می کشم. اینقدر تو فکر بودم که متوجه نشدم 

 .موقع شامه

موهام رو شونه می کنم و می بافمشون. از اتاق خارج می شم تا به سالن غذا خوری برم که صدای صحبت 

 کردن از اتاق سامان، نظرم رو جلب می کنه.

به حرف هاشون گوش بدم رو ندارم،  حال این که دوباره به اتاق برم و از طریق شنودی که توی اتاق سامان هست

 در می چسبونم.به خاطر همین گوشم رو به 

 چشم چشم. -

- .... 

دی به آوینا غیب می شه. حاال هم که جنازه نه، جاسوس دختری به اسم سارا بوده که بعد از دادن یه سی -

 اش پیدا شده.

-.... 

 فکر نمی کنم امشب بتونم جناب سرهنگ، اما تمام تالشم رو می کنم. -
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ه خاطر جاسوسی به خونه ی من اومده، پس نباید چیز صاف می ایستم. پس داره آمار می ده. هر چند اون ب

، از پله ها پایین می رم و وارد سالن غذا خوری می شم. عجیبی باشه. با قدم های آروم از اتاقش دور می شم

خدمتکار برام غذا می کشه و کنار می ره. من اما بدون هیچ حرکتی فقط به  روی صندلی خودم می شینم،

ه می کنم. با صدای قدم های کسی و پیچیدن اون عطر توی بینیم به خودم میام و قاشق و بشقاب رو به روم نگا

همه نگاه ها به سمت سامان کشیده می  صدای زنگ گوشی ای میاد و چنگال رو دستم می گیرم. وسط غذا

 شه.

می دارم و سر با یک ببخشید از جاش بلند می شه و به سرعت از سالن خارج می شه. لیوان آب روی میز رو بر 

می کشم. باید از کاراش سر در بیارم، جدیداً زیادی مشکوک شده، تعداد تماس هاش زیاد شده و خودش کالفه 

 تر، دائم حواسش به اطرافشه.

با فکر به این که باید هر چه زود تر دست به کار بشم، از جام بلند می شم و از آذر خانم تشکر می کنم و از 

آرومی و بدون هیچ سر و صدایی از پله ها باال می رم. با دیدن در باز اتاقم، ابرویی باال سالن خارج می شم. به 

ندازم. کمی سرم رو داخل می برم و سامان رو می بینم که داخل اتاق دنبال چیزی می گرده. همون لحظه می

 می کشم. گوشیش زنگ می خوره، سریع جواب می ده. تا سرش رو بلند می کنه، خودم رو کنار دیوار

 سالم. -

- ... 

 دی داده.پیداش نکردم جناب سرهنگ، من مطمئنم سارا بهش یه سی -

سیدی رو جای مخفی قایم کردم،  پس دنبال سیدی می گرده. خوش حال از این که قبل از خارج شدنم از اتاق

 نفس عمیقی می کشم.

ودم رو از پشت دیوار بیرون می همون لحظه صدای خداحافظی کردنش اومد. بعد از چند تا نفس عمیق، خ

کشم و به آرومی وارد اتاق می شم، هنوز من رو ندیده. با بسته شدن در اتاق و صدای تقه اش، به سرعت 

کنه. دهنش رو باز و بسته می کنه که حرفی بزنه ولی باز هم با وحشت به من نگاه می سرش رو بلند می کنه و

اول نگاهی  کنم و کمی سرم رو کج می کنم. با چشم های ریز شده چیزی نمی گه. دست هام رو پشتم قالب می

ندازم. این مدل نگاه کردنم، همیشه جواب می ده. خیره به پیرهنم که توی دستشه و بعد هم به خودش می

 بهم نگاه می کنه و پلک نمی زنه.

 خب؟ -

 و باالخره حرف می زنه. ندازههنوز توی همون حالت ایستادم و اون نگاهم می کنه. سرش رو پایین می

 ببین من... من. -

 با عصبانیت به من می گه: حرفش رو ادامه نمی ده و یکهو
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 می شه اون طوری نگاهم نکنی؟ -

 آروم تر ادامه می ده.

 ازت می ترسم. -

صداش به حدی آروم بود که به سختی شنیده می شد ولی من گوش های تیزی دارم. توی همون حالت 

 کنه.زنم. چشم هاش رو می بنده و تند تند شروع به حرف زدن میپوزخندی بهش می 

ببین تو به من نمی گی داری چی کار می کنی و من مجبورم که خودم سر در بیارم. معذرت می خوام که بدون  -

 اجازه وارد اتاقت شدم.

 به جا می شه.ندازه و تو جاش جا ندازه. سرش رو پایین میچشم هاش رو باز می کنه و نگاهی بهم می 

 پس تو عالوه بر این که می خوای به اون ها برسی، جاسوسی من رو هم می کنی. -

 به سرعت سرش رو بلند می کنه.

 نه من که گفـ... -

 وسط حرفش دستم رو بلند می کنم و بهش اجازه نمی دم حرفش رو کامل کنه.

 برو بیرون. -

 اما... -

 چه دلیلی داره که بخواد به من بفهمونه فکرم اشتباهه؟ این مقاومتش در برابر من عصبیم می کنه.

 گفتم بیرون. -

این دفعه با صدای بلندتری گفتم، اینقدر بلند که از جاش بپره و متعجب به من نگاه کنه. به سمت در اتاق راه 

 می افته، قبل از این که خارج بشه، می گم:

 مین یه بار رو ازت می گذرم ولی اگه تکرار بشه...توی خونه من سرپیچی از قوانین عواقب سختی داره، ه -

 ندازم، به جاش می گم:حرفم رو ادامه نمی دم و نگاه تیزی بهش می

 و همین طور این آخرین باریه که جاسوسی من رو می کنی. -

 سرم رو جلو می برم و رو به روی صورتش نگه می دارم.

 ه.در غیر این صورت هیچ کس نمی تونه جلوم رو بگیر  -

بعد هم با دستم در اتاق رو نشون می دم. به سرعت از کنارم رد می شه و از اتاق خارج می شه. به سمت آیینه 

می رم و به خودم لبخند می زنم. اگه هر کس دیگه ای جای سامان بود، مطمئناً بالیی سرش می آوردم، با این 

  حال از واکنشم راضیم.

 هام رو می بندم، این هم از درگیری امروزم. به آرومی روی تخت دراز می کشم و چشم

 

 )دانای کل(
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خود را به سرعت به اتاقش رساند و در را پشت سرش بست و به آن تکیه داد. دستش را روی قلبش گذاشت و 

 با خود زمزمه کرد.

 این اصالً خوب نیست. -

  ناراحت از کشف جدیدش، خود را به تخت مجلل اتاقش رساند.

ید و به سقف خیره شد. به روزی فکر کرد که سرهنگ از او خواسته بود مراقب آوینا باشد و روی تخت دراز کش

در واقع جاسوسی اش را بکند و او امشب در اولین اقدامش پس از یک ماه و اندی، خود به طور غیر مستقیم 

قوع است. "لعنتی" آوینا را از موضوع مطلع کرده و این یعنی عمق فاجعه، هر چند که فاجعه اصلی در حال و

ای نثار خود بی حواسش کرد. به پهلوی راستش چرخید که نگاهش به حلقه روی میز کنار تختش افتاد. هنوز 

چند روز از محرمیتشان نگذشته که پشیمان شده. پشیمان از محرمیتش با نیلوفر، پشیمان از این اتفاق و 

 ابل آوینا.پشیمان از نادیده گرفتم واکنش های غیر ارادی اش در مق

 

 )آوینا(

تمام این دو روز رو بدون هیچ  دو روزی از اون اتفاق می گذره و چنگیز هیچ عکس العملی نشون نداده و سامان

 حرفی فقط نگاهم کرده.

 

با سر و صدایی از پایین، به سرعت از اتاقم خارج می شم. با صدای فریادی که حدس می زنم متعلق به سامان 

ب می شم. چند لحظه توی همون حالت می مونم و با صدای فریاد بعدی، به خودم میام باشه، سر جام میخکو

پله ها رو طی می کنم. سر پله آخر پام پیچ می خوره ولی تعادلم رو حفظ می کنم. درد پام  و با سرعت

به درد وحشتناکه ولی االن تنها چیزی که مهمه سامانه. سامان لعنتی کی برام انقدر مهم شدی؟ بدون توجه 

 پام، با دو به نشیمن می رم. با دیدن صحنه رو به روم نمی دونم باید بخندم یا گریه کنم.

ماهان روی سامان افتاده و قلقلکش می ده و ماکان هم دست های سامان رو گرفته و سامان هم بین خنده 

  هاش فریاد می زنه که ولش کنن، انقدر خندیده که از چشم هاش اشک میاد.

یر، حامی هم خیلی قلقلکی بود. با این که بهم ثابت شد سامان و حامی هر دو یک نفر هستند ولی یادش بخ

 قبول این مسئله هنوز برام سخته.

به خودم که میام سر سامان روی گردنش افتاده و بی حال سعی داره دست های ماکان رو از دست هاش جدا 

 کنه.

 اخمی می کنم و با صدای بلند می گم:

 ا چه خبره؟این ج -
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با صدای من، ماهان و ماکان به سرعت از جاشون بلند می شن و صاف می ایستن ولی سامان همون طور طاق 

باز خوابیده و هنوز می خنده. به طرفش می رم و کنارش می ایستم، با پام ضربه نه چندان محکمی به پهلوش 

 می زنم.

 هی بلند شو، زود. -

ندازه که حس می کنم قلبم اش رو باز می کنه. خندون نگاهی بهم میباز هم می خنده و چشم های بسته

 وقت پیش از دستم در رفته. ایسته، نباید این طوری بشه ولی انگار خیلیمی

اش می دستم رو می گیره و می کشه. به خاطر سریع بودن حرکتش، نمی تونم خودم رو کنترل کنم و روی سینه

و به سرعت جاهامون رو عوض می کنه و روی شکمم می شینه. این ندازه افتم. نگاه شیطونی بهم می

 داره چی کار می کنه؟ احمق

اش می ذارم و هولش می دم که دو تا دست سعی می کنم خودم رو از دستش خالص کنم، دستم رو روی سینه

چی کار دستش قفل می کنه. بی خیال می شم و تو همون حالت می مونم تا ببینم می خواد  هام رو با یک

کنه. به چشم هاش که از شیطنت برق می زنن نگاه می کنم، دستش رو می بینم که به سمت پهلوم می بره و 

زرد شده  شروع می کنه به قلقلک دادن من. وقتی عکس العملی ازم نمی بینه، سرش رو باال میاره و با صورت

 نگاهم می کنه. سرش رو کج می کنه و آروم می گه:

 قلقلکی نیستی؟ -

دم رو می گیره. یاد روزی می افتم که حامی گیرم امّا به سختی جلوی خوبا دیدن قیافه زار و ماتش خنده ام می

سعی داشت با قلقلک دادنم من رو بخندونه ولی بعدش به این نتیجه رسیده بود که من قلقلکی نیستم، 

 همون موقع هم قیافه اش این شکلی شده بود.

ام رو بسازه و خاطره ها هم اتفاق های آینده زندگی من نیستند، باید ازشون دل  گذشته چیزی نیست که آینده

 بکنم، حاال هر چقدر سخت و هر چقدر غیر ممکن.

با نزدیک شدن صورتش به صورتم، به خودم میام. رنگ نگاهش، حالت صورتش و حتی وضعیتمون، ناخودآگاه 

 ندازه، اون شب هم...من رو یاد اون شب می

م شروع می شه و زیاد شدن ضربان قلبم رو حس می کنم، حتی نفس کشیدن هم سخت شده. لرزش بدن

دهن چفت شده ام بدون کنترل من باز می شه و ما بین نفس زدن هام جیغ های بلند می کشم، جیغ های 

ش بلند و غیر قابل کنترل. می دونم که باز هم بهم شوک وارد شده ولی نمی تونم هیچ کاری برای جلوگیری

بکنم. سامان متحیر نگاهم می کنه ولی من بی توجه فقط جیغ می کشم. جیغ کشیدن های متوالی گلوم رو به 

درد آورده اما چیزی که جلوی جیغ زدنم رو می گیره، نفس هاییه که از چند لحظه قبل تر، به سختی باال میاد. 

م تند تر می شه و حس می کنم هر گلوم به خس خس افتاده و تنم خیس از عرق شده. هر لحظه ضربان قلب
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ذاره و آب سردی که  لحظه می خواد بترکه، دقیقاً مثل یک بمب ساعتی. یک نفر قرصی رو داخل دهنم می

وارد دهنم می شه، باعث می شه چشم هام رو باز کنم. از پشت پرده اشک، تصویر ماتی از سامان می بینم که 

زنم تا دیدم بهتر بشه. به خاطر قرصی که بهم داده بودن، ضربان جلوم رو زانوهاش نشسته. چند بار پلک می 

قلبم پایین میاد و منظم می شه. بعد از چند لحظه که حالم بهتر می شه، صاف می شینم و پشت سر هم 

 نفس های عمیق می کشم.

 حالت خوبه؟ -

اعصاب ضعیفم، همه و  سوالش رو بی جواب می ذارم، جال بد االنم، کابوس هام، بی خوابی های شبانه ام،

ندازم. رنگش همه مسببش این آدم رو به رومه. نگاهم رو از دیوار رو به روم، بر می دارم و نگاهی گذرا بهش می

  پریده و چشم هاش نگرانه. نگران کی؟ نگران من؟ نگران منی که هیچ کس رو ندارم تا بهش تکیه کنم؟

 با دستش تکونم می ده.

 ؟آوینا با توام، خوبی -

به سرعت دستش رو پس می زنم و چهره ام رو تو هم می کشم. جای دستش روی بازوم می سوزه و من بی 

 توجه خیره شدم به صورت پر از بهتش.

 از جام بلند می شم و به سمت پله ها می رم که صداش رو می شنوم.

 با توام، چته؟ چرا این جوری می کنی؟ -

ندازم. پوزخندی بهش می زنم گاهی به چهره سرخ از عصبانیتش میصداش از خشم می لرزه. بر می گردم و ن

و راه اتاقم رو در پیش می گیرم. در رو با تمام توانم می کوبم که صدای خیلی بلندی ایجاد می شه. آخرین 

ندازم و به سقف چیزی که می خواستم، این بود که جلوی سامان بهم شوک وارد بشه. روی تخت خودم رو می

 شم.خیره می 

 این اتاق شده همدم تنهایی هام، شده شاهد گریه هام، شده سهم من از تمام دلتنگی هام.

یک ساعت از وقتی که به اتاق اومدم، می گذره. خودم هم خسته شدم از بس توی این چهار دیواری خودم رو 

رج شم، باید از نشیمن حبس کردم. از جام بلند می شم و از اتاق خارج می شم. برای این که بخوام از خونه خا

بگذرم. به نشیمن که می رسم، ماهان و ماکان رو می بینم که رو به روی تلویزیون نشستن، سامان هم روی مبل 

تک نفره نشسته و به نظر توی فکره. بدون هیچ سر و صدایی از در خارج می شم. از جلوی بادیگارد ها رد می 

ی رم تا به کلبه برسم. آروم در چوبی کلبه رو هول می دم و وارد می شم، راه باغ رو در پیش می گیرم و اونقدر م

شم. به جز یه میز و صندلی چوبی و یه صندوق که تموم وسایل کودکیم اون تو بود، چیز دیگه ای داخل کلبه 

نیست. به طرف صندوق می رم و درش رو باز می کنم. از بین یه عالمه اسباب بازی، عکس هایی که متعلق به 

گی های من و حامی بود و چند دست لباس بچگونه، ساز دهنیم رو بر می دارم و در صندوق رو می بندم. بچ
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گوشه ی دیوار می شینم و پاهام رو توی شکمم جمع می کنم. ساز دهنیم رو اول با لباسم پاک می کنم. ساز رو 

ه ساعت ها برای یاد گرفتنش به طرف دهنم می برم و شروع می کنم به زدن آهنگ بچگی هام، همون آهنگی ک

با حامی تمرین می کردیم. اشک هام جاری می شه، یاد بچگی هام که بی درد و غصه بودم می افتم، یاد ون 

موقع ها که به خاطر شکالت با همه قهر می کردم، حتی یاد اون روز هایی که با آریا دعوا می کردم و آخرش هم 

 می زدم زیر گریه.

دست از زدن می کشم و از جام بلند می شم. از کلبه خارج می شم و کمی دور و اطراف  با شنیدن صدای آرومی

رو نگاه می کنم ولی چیزی پیدا نکردم، با این حال من مطمئنم که صدایی شنیدم. کلبه رو دور می زنم و به 

م و به طرفش پشت کلبه می رم. از دیدن چیزی که رو به روم بود، تعجب می کنم ولی به سرعت به خودم میا

می دوم. کنارش روی پا هام می شینم و برش می گردونم. با دیدن چهره سامان نگران می شم. تکونش می دم، 

صداش می زنم و سیلی به صورتش می زنم ولی باز هم فایده نداره. باید یه جوری تا عمارت ببرمش. اصال 

نه؟ گوشیم هم همراهم نیست، شاید سامان سامان چرا بی هوش رو زمین افتاده؟ اصال این جا چی کار می ک

 همراهش باشه.

بعد از گشتن جیب هاش، به کل ناامید می شم، اون هم گوشی همراهش نیست. می تونم سامان رو همین جا 

بذارم و برم کمک بیارم، ولی ممکنه جکی رو باز گذاشته باشن، اون وقت وقتی برگردم با جنازه تیکه پاره سامان 

 م. دست به کمر می ایستم و به زخم کوچیک باالی ابروی سامان نگاه می کنم.رو به رو می ش

آخه االن غش کردی، نمی گی کی می خواد تو رو تا خونه ببره؟ فقط یک راه هست، اون هم اینه که تا عمارت 

روی زمین بکشونمش. نفسم رو به شدت بیرون می فرستم و خم می شم. از بازو هاش می گیرم و روی زمین 

می کشونمش. اینقدر سنگینه که هنوز نصف راه رو نرفته کمرم داره می شکنه. چند لحظه سر پا می شم و 

دستی به کمرم می کشم. دوباره خم می شم و بازوهاش رو می گیرم و می کشم. به عمارت که نزدیک می شیم، 

 بینه به طرفم می دووه.ولش می کنم و به دور و بر نگاهی می کنم. یکی از بادیگارد ها تا من رو می 

 خانم خوبید؟ -

 سرم رو تکون می دم و دستی به کمرم دردناکم می کشم.

 این رو بیار داخل. -

به سامان اشاره می کنم و خودم جلو تر راه می افتم. کمرم تیر می کشه و به خاطر همین، آروم راه می رم. بعد 

ماهان و ماکان رو می بینم که روی مبل سه نفره  از پنج دقیقه به خونه می رسیم. وارد نشیمن که می شم،

نشستن و پاهاشون رو روی میز عسلی رو به روشون گذاشتن. بادیدن من، ماهان صدای بلند تلویزیون رو کم 

 می کنه و به سرعت از جاش بلند می شه.

 چی شده؟ خوبی؟ -
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ه می شینم. از درد زیاد کمرم دست بی توجه به سوالش و ابروهایی که از تعجب باال پریدن، روی مبل تک نفر 

داره و روی میهام رو روی دسته مبل طالیی رنگ سلطنتی، فشار می دم. بادیگارد، سامان رو از روی دوشش بر

 مبل سه نفره می ذاره.

 نمی خوای بگی چی شده؟ -

 ندازم.نگاه گذرایی به ماکان که دست به سینه جلوم ایستاده می

ی دونم. فقط این رو می دونم که من این آدم رو تا خونه رسوندم و حاال از درد چی شده؟ خودم هم دقیق نم

 کمر، حتی تکون هم نمی تونم بخورم.

 بی توجه به سوال ماکان، بهش می گم: 

 برو زنگ بزن بگو دکتر بیاد. -

 پلک هاش رو روی چشم های قهوه ایش می زاره و می ره تا زنگ بزنه.

 دم و چشم هام رو می بندم، این هم از امروزمون. سرم رو به پشت سرم تکیه می

 چرا لباس هاش خاکیه؟ -

 پلک هام رو محکم تر روی هم فشار می دم و همون طور، جواب ماهان رو می دم.

 تا خونه روی زمین کشیدمش. -

 دیگه چیزی ازم نمی پرسه و من از این که من رو به حال خودم گذاشته، ازش ممنونم.

و نگار دسته مبل تک نفره، می کشم و سعی می کنم ذهنم رو منحرف کنم تا کمتر به درد  دستم رو روی نقش

کمرم فکر کنم، هر چند تأثیری هم نداره، دردم اونقدر زیاد هست که اجازه فکر کردن به چیز دیگه ای رو به من 

 نده.

خدمتکار ها به سمت اف اف با صدای زنگ خونه، چشم هام رو باز می کنم و به اطراف نگاه می کنم. یکی از 

می ره و دکمه رو می زنه. دستی به موهای بلند و سفیدم می کشم و بلوز مردنه سفیدم رو که کمی نامرتب 

ندازم و منتظر دکتر می شم. با ورود دکتر، نگاهم شده، درست می کنم. بی توجه به دردم، پاهام رو روی هم می

می کنم. می خوام به احترامش از جام بلند شم، ولی درد کمرم این دارم و بهش نگاه میرو از روی سامان بر

اجازه رو بهم نمی ده، پس بی خیال می شم و همون طور نشسته، بهش سالم می کنم که با معربونی 

همیشگی اش جوابم رو می ده. دکتر خانوادگیمون، قد بلندی داره و چهارشونه است، چشم های قهوه ای 

 بخند روی لبش ارتباط زیادی داره.مهربونی داره که با ل

دوباره چشم هام رو می بندم و فقط به صدا ها گوش می کنم. صدای دکتر رو می شنوم که می خواد یک لیوان 

آب بهش بدن. هر لحظه درد کمرم بیشتر می شه و انگار تازه داره خودش رو نشون می ده. با صدای ضعیف 

سامان روی مبل نشسته و دستش رو به سرش گرفته و به من نگاه  سامان، به سرعت چشم هام رو باز می کنم.

می کنه، نگاهی که شاید رگه هایی از آشنایی داره، توان برداشتن نگاهم رو ندارم، اونقدر تو آسمون نگاهش 



                 
 

 

 فاطمه اندرخواه|  زیبا روی بی احساس من رمان

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir          رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک 

 

88 

 

غرق می شم که حتی صدای دکتر رو که چیزی می گه رو نمی شنوم. باألخره موفق می شم و نگاهم رو از چشم 

گیرم. سخت بود، گرفتن نگاهم از آشنای قدیمی و غریبه این روز ها و مالک قلب و وجودم، سخت هاش می 

 بود، به سختی فراموش کردن گذشته نحسی که هیچ وقت فراموش نمی شه.

هم می کشم و میام از جام بلند شم که کمرم تیر می کشه و ناخودآگاه "آخ" ای از سرچند تا نفس عمیق پشت

 شک شده ام بیرون میاد.بین لب های خ

 چیزی شده؟ -

اندازم و سعی می کنم نگاه با صدای دکتر، پلک های فشرده شده از دردم رو باز می کنم، نگاهی به سامان می

 نگرانش رو نادیده بگیرم، چشم ازش می گیرم و رو می کنم به دکتر.

 کنه. من کمرم درد می کنه، یه دارویی، یه چیزی بهم بدین که دردم رو کم -

 وسیله ی سنگینی بلند کردی؟ -

بی حرف سرم رو به معنی تأیید تکون می دم و برای فرار کردن از نگاه خیره سامان، به تابلو های زیبایی که 

 دور سالن رو گرفته نگاه می کنم، اما تمام حواسم به حرف های دکتره.تادور

ده، به احتمال زیاد تا یه مدت دیگه حافظه ات رو به با توجه به حرف هایی که زدی، حافظه ات داره بر می گر  -

 دست میاری، اما بهتره در اسرع وقت پیش پزشک معالجت بری.

خشک شده، نگاهم میخ دکتر شده و حتی پلک هم نمی زنم. حافظه اش داره بر می گرده؟ یعنی امکان داره 

، پس به خاطر همونه که بیهوش شده بود. من رو به یاد بیاره. خونه ی چوبی! ما همیشه اونجا بازی می کردیم

 به آرومی پلک می زنم و سوزش چشم هام رو نادیده می گیرم.

 یه پماد دارم که درد کمرت رو تا حدودی کاهش می ده، منتهی توی ماشینه، باید برم برات بیارم. -

تن دردی که به خاطرش به به سختی از جام بلند می شم و با قدم های آروم به سمت پله ها می رم. نادیده گرف

 سختی قدم بر می دارم، خیلی سخته. همون طور که پام رو روی اولین پله می ذارم، جواب دکتر رو می دم.

 بدین آذر خانم بیاره اتاقم. -

بدون این که منتظر حرف دیگه ای از سمت دکتر باشم، پله ها رو به سختی هر چه تمام تر، باال می رم و خودم 

 ی قهوه ای حکاکی شده که نشونه ی سلطنتی بودن خونه است، جدا می کنم.رو از نرده 

همه چیز این خونه اشرافیه، از در و دیوارش گرفته تا خدمتکاراش. یک زندگی عادی می ارزید به نداشتن این 

 همه ثروت و مال و منال.

ابم و نفسی از روی در اتاق رو باز می کنم و مستقیم به سمت تخت می رم. به سختی روی شکم می خو

 آسودگی می کشم.

چی می شد اگه من توی خانواده ای عادی به دنیا می اومدم؟ نه توی خومه ای که همه ی آدماش، فکر و 
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ذکرشون پوله و پول. چرا من نباید از پدرم محبت ببینم؟ چرا نباید مادرم کنارم باشه؟ مقصر کیه؟ آقاجون یا 

 اردالن؟ شیرین یا حاج خانوم؟

در، من رو از فکر بیرون میاره. با این فکر که آذر خانم پشت دره، "بیا تو" ای می گم و همون طور چشم  صدای

 بسته، بلوزم رو باال می دم.

 آذر خانم، اون پماد رو لطفا به کمرم بزن. -

صدای قدم های آرومی میاد و بعد از چند لحظه، سردی پماد رو روی پوست کمرم، حس می کنم و چیز 

، گرمای بیش از حد دست آذر خانمه. اونقدر با پماد کمرم رو مالش می ده که درد کمرم کم و پلک هام عجیب

سنگین می شه. آذر خانم دست از کارش بر می داره و من بین خواب و بیداری صدای زمزمه آرومش رو می 

 شنوم.

 تو یه آشنای غریبه ای، توی گذشته ای که سال هاست باهام غریبه. -

 یای خواب می رم، ولی اون صدای مردونه و عطر سرد،به هیچ عنوان متعلق به آذر خانم نبود.به دن

با صدای زنگ های مکرر گوشیم، از خواب می پرم. با چشم های نیمه باز به اطراف نگاه می کنم، گوشیم رو از 

 کنم.دارم و بدون نگاه کردن به مخاطب، دکمه سبز رو لمس می میروی میز کنار تخت، بر

 بله؟ -

 اندازه.صدای لرزون و مردونه ی پشت خط، دلهره ای از جنس تمام ترس های زندگیم رو به جونم می

 سالم خانم. -

چند لحظه سکوت می شه و من از بین صدا های مغزم، صدای سلیمانی، رئیس بادیگارد ها رو تشخیص می 

 دم.

 چی شده؟ -

، روی تخت می شینم. مطمئنم اتفاقی افتاده، اتفاقی که مسلماً چیز ناخودآگاه از دلشوره ای که به جونم افتاده

 خوبی رو برای من همراهش نداره.

 مو های جلوی صورتم اومده رو پشت گوشم می زنم و منتظر می مونم تا حرفش رو بزنه.

جه می شه، به خونه مادرتون حمله شده، گویا می خواستن مادرتون رو بدزدن که یکی از بادیگارد ها که متو -

 فقط...

مکث می کنه و من نفس تو سینه ام حبس می شه. گفته بود، اون گفته بود، هشدار داده بود، به وضوح 

 صدای تپش های تند قلبم رو می شنوم.

 فقط برادرتون هم با اون ها بود، یکی از بادیگارد ها هنگام فرار کردن ایشون رو گرفتن، لطفا زود...-
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رفش گوشی رو قطع می کنم. دهن خشک شده ام رو باز می کنم تا بتونم راحت تر نفس بدون توجه به ادامه ح

 بکشم. به خودم میام و به سرعت لباس می پوشم.

جلوی آینه می ایستم و بی تفاوت نسبت به دکمه های باز مانتوم و موهای بیرون ریخته از شالم، سیلی های 

 رنگ زرد صورتم، حال بد درونم رو جار نزنه. زنم تا کمی رنگ بگیرن وآرومی به گونه هام می

به سرعت از اتاقم بیرون می رم و با دو، پله ها رو پایین میام و ماهان، ماکان و در آخر سامان رو می بینم که 

 آماده مقابلم ایستادن. کی به این ها خبر داد؟ قبل از این که سوالم رو به زبون بیارم، ماکان جوابم رو می ده.

 نی به ما خبر داد.سلیما -

همیشه همین طور بود، هر اتفاقی که می افتاد، اول من رو بعد ماهان و ماکان رو در جریان می ذاشت ولی 

 سامان...

 

دلم می خواد بپرسم کی به اون خبر داده، ولی اصال دوست ندارم حتی باهاش چشم تو چشم بشم. هر چند 

 ی فهمید.خیلی هم مهم نیست؛چون باالخره از یک طریقی م

ره. با ایستادن به طرف در می رم و ازش خارج می شم، ماکان با عجله از کنارم می گذره و له طرف ماشین می

ماشین کنارم، بی توجه به ماهان و سامان، جلو می شینم، اون ها هم بعد از چند لحظه سوار می شن. با 

و طی کردیم. به محش ایستادن ماشین و سرعتی ماکان می روند، در عرض ده دقیقه، مسیر سی دقیقه ای ر 

باز کردن در، سلیمانی جلوم ظاهر می شه و سالم می کنه. بی حرف، سرم رو به معنی سالم تکون می دم و 

 شه و می گه:اندازم. هیچ اثری از آریا نیست، سلیمانی متوجه مینگاهی به اطراف می

 داخل خونه هستند. -

ه؟ عجیبه! به چهار تا بادیگاردی که جلوی در ایستادن نگاهی می کنم و همون اندازم، داخل خونابرویی باال می

 طور که به سمت در باز ورودی می رم، سوالم رو از سلیمانی می پرسم.

  د؟حمله چه ساعتی اتفاق افتا  -

 شه.بعد از چند لحظه صدای لرزونش بلند می

 پنج صبح. -

 اندازم.فش و نگاهی به چشم های پر شده از ترسش میگردم طر میسر جام می ایستم و بهت زده بر

 پنج صبح حمله شده و تو االن داری خبر می دی؟ هان؟ -

پره و با دلهره نگاهم می کنه. حق هم داره، اگه من هم جای اون بودم و همچین آدم با صدای فریادم، از جا می

 یدم.عصبانی ای که هیچ چیز براش مهم نیست، رو به روم بود، می ترس

 آخه خانم... چیزه... می دونین... -
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 وسط من من کردنش، مردی از در بیرون میاد و با صدای محکمی می گه:

 من نذاشتم. -

اندازم، شلوار پارچه ای مشکی، پیراهن اندازم و دست به کمر، نگاهی از باال تا پایین بهش میابرویی باال می

شده، ریش و موی سفید که نشونه ی پیریشه و چشم های مردونه ی سفیدی که تا آخرین دکمه اش بسته 

 مشکی نافذ.

پا تظاهرن، تظاهر به خوب بودن، تظاهر به تاهیچ وقت از این دسته آدم ها خوشم نمی اومد، آدم هایی که سر

 پاک بودن و مذهبی بودن. آدم هایی که به ظاهر پاک و مطهرن ولی از درون مثل یک میوه ی کرم خورده ان.

 شینه.هام میآگاه اخمی به خاطر وجود این مرد بین ابروخودنا

 شما؟ -

 شه و دستی به ریش های سفیدش می کشه.تر میاخم بین دو ابروش محکم

 شه.بیاین تو، همه چیز به زودی مشخص می -

 اندازم، ماهان،ماکان و سامان، پشت سرم ایستادن.نگاهی به پشت سرم می

کنه، یاسمنی که ذارم که یاسمن توش زندگی میتمام بی میلی ام، پا توی خونه ای می ره و من بامرد داخل می

 مادرمه ولی به یاد ندارم حتی روزی در زندگی ام بوده باشه.

رسیم. قبل از این که شیم و به در ورودی میاز بین بادیگارد های ایستاده داخل حیاط نه چندان بزرگ، رد می

شه. پسر جوون بی نهایت به این پیرمرد اخمو شباهت توسط پسر جوونی باز می دست مرد به در برسه، در

افته، مثل پیرمرد اخم می کنه. تنها تفاوت پسر و پیرمرد، موها و ته ریش مشکی داره. نگاه پسر که به من می

  پسره است.

ه و بزرگی و زیباییش هم ره و ما داخل می شیم. حتی وسایل پر زرق و برق خونبدون حرف از جلوی در کنار می

 نمی تونه من رو از فکر های بی سر و ته ام بیرون بیاره.

اون مرد ما رو به نشیمن راهنمایی می کنه و ما روی مبل می شینیم. من روی مبل تکی، ماهان و ماکان هم 

 روی مبل دونفره سمت راستم و سامان هم سمت چپم روی مبل تک نفره.

 ، تنها به تابلو های نقاشی روی دیوار نگاه می کردم.تمام مدتی که منتظر بودیم

با صدای تق تق پاشنه های کفشی، سرم رو بلند می کنم، نفسم می ره و من کسی رو می بینم که یک روز 

 دیدنش آرزوم بود.

این زن با کت و شلوار قهوه ای و روسری مشکی ای که صورت سفیدش رو قاب کرده اجازه دیده شدن حتی یک 

کرده  نامردیموش رو هم نداده، اصالً شبیه یاسمنی که به گفته حاج خانوم، با معشوقه اش به اردالن تار 

نیست. نگاه بهت زده زن رو به روم روی صورتم در گردشه و من فقط چشم دوختم توی چشم های لرزونش، 
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 چشم هایی که کپی برابر اصل چشم های خودمه.

پیچه و م به قدم، صدای پاشنه های کفش مشکی ورنی اش، توی گوشم میداره. قدمیهول زده به طرفم قدم بر

  من هنوز میخ چشم های خاکستریشم. لعنتی چرا اینقدر شباهت آخه؟

یک قدم مونده به من، دست هاش رو از هم باز می کنه تا بغلم کنه و من تازه به خودم میام. کف دستم رو به 

 هم از شنیدنش تعجب می کنم، می گم: سمتش می گیرم و با صدای بلندی که خودم

 جلو نیا. -

می ایسته، اشک حلقه زده توی چشم هاش رو می بینم که از چشم راستش و بعد از اون، از هر دو چشمش، 

 روی گونه های برجسته اش فرود میان.

 دخـ...دخترم...دخترمه، آوینای منه. -

ن هاش رو بشنوم، آرزوم بود که سرم رو روی پاهاش بزارم آرزوم بود مادرم رو ببینم، آرزوم بود صدای دخترم گفت

و اون سرم رو نوازش کنه، آرزوم بود وقتی خونه میام، با لبخندی مهربون ازم استقبال کنه، ولی حاال فکر می 

 کنم دیگه هیچ آرزویی ندارم، انگار همشون دود شدن و هوا رفتن.

 می خواد؟ چرا حس می کنم دارم خفه می شم؟ چرا طاقت نگاه کردن بهش رو ندارم؟ چرا دلم گریه

می دارم و باز هم هدف نگاهم، نقاشی های نفس عمیقی می کشم، نگاهم رو بی تفاوت از روی صورتش بر

 زیبای روی دیوار می شه.

صدای هق هق اش باال تر می ره، هم زمان همون مرد بلند می شه، شونه های یاسمنی رو که باید مادری کنه رو 

 ره و روی مبل کنار خودش، می نشونه.می گی

اندازم از گوشه ی چشم نگاهی بهش می اندازم، نگاهش بی هواس روی صورتم می چرخه.نگاه تیزی بهش می

 که صورتش رو بر می گردونه و من از برداشته شدن نگاه غمگینش از روم، نفس راحتی می کشم.

 

ن دو تا هم سریع بلند می شن و به طرفش می رن. سرم رو اش به ماهان و ماکان می افته و و اونگاه بهت زده

می چرخونم تا نبینم چطوری با محبت بغلشون می کنه و اون ها حسرت من رو لمس می کنن. به سامان نگاه 

می کنم، بی خیال و خونسرد به اطراف نگاه می کنه. پا رو پا انداخته و دست به سینه به پشتی مبلش تکیه 

 و شلوار جین آبی اش، بیش از حد بهش میاد. داده، تیشرت سفید

 

 صدای گریه قطع شده یاسمن، دوباره بلند می شه، صدای بلند گریه اش، بیش تر از انتظارم اذیتم می کنه.

 آریا کجاست؟ -

 اندازم.با صدای تقریباً بلندم، سکوتی ایجاد می شه، با شک نگاهی بهشون می
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 گفتم آریا کجاست؟ -

اندازم نمی گه، عصبی نفسم رو با شدت بیرون می فرستم. پای چپم رو روی پای راستم می باز هم کسی چیزی

 و طلبکار به یاسمن نگاه می کنم.

 آریا بیا بیرون. -

همیشه از انتظار متنفر بودم، ازهمون موقع هایی که منتظر بودم تا حامی از سفر برگرده، از همون موقع هایی 

پدر واقعی بیاد و من رو نجات بده، از همون موقع هایی که منتظر بودم خدا  که منتظر بودم اردالن مثل یک

 نگاهی بهم بندازه. من صبر کردن بلدم ولی از انتظار متنفرم.

 آریا. -

اندازه. ناخودآگاه ابروی چپم باال می پره. وقتی یاسمن با فریادم یاسمن از جاش می پره و به باال نگاه نگرانی می

  نگاه می کنه، پس... پس آریا باید باال باشه.این طور به باال

 میای پایین یا خودم بیا باال؟ -

باز هم سکوت می شه.بعد از چند لحظه صدای باز شدن در میاد و آریا با سری پایین افتاده به آرومی از پله ها 

 پایین میاد.

بازوش، نشون از زخمی  تیشرت مشکی و شلوار ورزشی مشکی ای پوشیده. باند سفید رنگ بسته شده دور

بودنشه. به آرومی روی مبل رو به روم می شینه، یاسمن هول زده کنار آریا می شینه و من نگاهم خیره ی 

دست آریا توی دست های یاسمنه. دستش رو گرفته؟ پس من چی؟ مگه من آدم نیستم؟ چند بار تا حاال 

 کسی این طوری نگرانم شده؟

 آریا جان، خوبی عزیزم؟ -

 اندازه.دای یاسمن، سرش رو باال میاره و بدون نگاه کردن به من، نگاه خجل واری به یاسمن میبا ص

 خوبم مامان. -

کمرم رو صاف می کنم و بهت زده نگاهشون می کنم. کم کم پوزخندی روی لبم می شینه و یواش یواش به 

ر می خندم تا اشک از چشم هام خنده تبدیل می شه. قهقه می زنم، نمی تونم صدام رو کنترل کنم، اون قد

 میاد.

 بسه دیگه. -

 با صدای فریادی خنده ام قطع می شه. به سامان نگاه می کنم، چرا داد زد؟

با خشم نگاهم می کنه، صورت قرمز شده اش، اخم هام رو تو هم می کشه. دوباره به یاسمن و آریا نگاه می 

 کنم و پوزخند می زنم.

 مامان؟ -
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 گه؟ چرا ماهان و ماکان ساکتن؟ چرا کاری نمی کنن؟ چرا من رو از این جا نمی برن؟چرا کسی چیزی نمی 

 کاش یکی پیدا بشه و سیلی محکمی به گوشم بزنه و من رو از این کابوس وحشتناک بیدار کنه!

 آوینا. -

کرد، گفت باز هم نگاهش می کنم، انگار امروز باید دیوونه بشم. سامان، اون من رو صدا کرد، اسمم رو صدا 

 "آوینا"، آوینا، آوینا...

 چقدر اسمم قشنگه، شاید هم فقط از زبون سامان قشنگه.

 به آرومی لب می زنه.

 بسه. -

  بسه؟ یعنی چی؟ چی کار کنم؟ چرا مغزم از کار افتاده؟ چرا می لرزم؟ چرا قلبم اینقدر تند می زنه؟

 با صدای بلند کسی به خودم میام.

 وریـ...سالم بر اهل خانه، چط -

 صدا قطع می شه و بعدش صدای همون پیر مرد میاد.

 نوید برو باال. -

هنوز به سامان نگاه می کنم، پلک هم نمی زنم، چشم هام به سوزش افتاده ولی هنوز دارم مقاومت می کنم. نه 

م چشم های قهوه ای ماکان، نه چشم های عسلی اردالن، نه چشم های هیچ مردی توی دنیا، شاید فقط چش

 های حامی، سامان نه! چشم های حامی، چشم های حامی، نه هیچ کس دیگه ای!

 

 معذرت می خوام. -

  

 گیرم و به آریا نگاه می کنم.با صدای آریا، باالخره نگاهم رو از سامان می

  

 خوام.معذرت می -

  

 کنم، نگاهش به منه.گیج شده نگاهش می

  

 آوینا. -
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 دم.رم، به خودم میام و با صدایی که کمی لرزش داره جوابش رو میتبا صدای متعجب برادر بزرگ

  

 بله؟ -

  

 ببخشید. -

  

 کنم. این همه شوک برای یک روز خیلی زیاده.کنم. حالم رو درک نمیکالفه نگاهش می

  

 چقدر؟ -

  

 جب.کنم، نگاهی پر از ابهام و تعکنه. سنگینی نگاه یاسمن رو روی خودم حس میمتعجب نگاهم می

  

 گفتم چقدر؟ -

  

اندازه. هیچ وقت آرایا رو این طوری ندیده بودم، این همه با تکرا دوباره سوالم، آریا شرمنده سرش رو پایین می

 شرمنده، این همه خجالتی و این همه ضعیف.

  

 آریا. -

  

 شیشصد تا. -
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به این کار شد؟ چرا؟ چرا کنم. فقط به خاطر شیشصد تا؟ فقط به خاطر شیشصد تا حاضر میخ نگاهش می

 تونم درکش کنم؟نمی

  

 شیشصد تا؟ -

  

اندازه. سرم رو به سمت شه. دوباره سرش رو پایین میصدای کالفه ام، باعث شرمندگی نگاهش می

 گیرم تا اشک گوشه ی چشمم پایین نیاد.می  سقف

  

 دخترم خوبی؟ -

  

مه فشار برای من دختر هیجده ساله زیاده! من این شم. این هیاسمن نه! یاسمن... وای خدا! دارم خفه می

 خوام.زندگی پر از سختی، پر از جنجال و پر از درد رو نمی

با صدای یاسمن که دوباره من رو مخاطبش قرار داده، کنترلم رو از دست می دم و به سرعت از جام بلند می 

 شم. سوییچ رو از دست ماکان بیرون می کشم و رو میکنم به آریا.

 

 بیا خونه، اون جا حرف می زنیم. -

 رم تا اشک پایین اومده از روی غصه از چشم هام رو نبینن.گردم و به سمت خروجی میبه سرعت بر می

 زنم.با صدای گرفته ای فریاد می

 خوام تنها باشم.دنبالم نیاین، می -

شه. م هام به دویدن تبدیل میصدای پاهایی که پشت سرم میاد، باعث میشه تند تر قدم بردارم، کم کم قد

بعد از زدن قفل ماشین، سریع پشت فرمون می شینم، قبل از این که بتونم ماشین رو روشن کنم، یکی خودش 

گردم تا سر ماهان یا ماکانی که دنبالم اومده فریاد بزنم که رو از در کمک راننده به داخل پرت می کنه. بر می

کنه و به نظر میاد که و مصمم روی صندلی نشسته و به جلو نگاه میخشکم می زنه. سامان دست به سینه 

 قرار نیست از همراهی من منصرف بشه.

 با صدای آرومی می گم:

 برو بیرون. -
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 راه بیفت. -

شه دوباره به حالت قبلم در بیام و فریاد صدای پر تحکم و از خودراضیش، حرصم رو در میاره و باعث می

 بکشم:

 بیرون. -

شه، به نظر میاد زیاد از فریادم کشه و صورتش جمع میی بلندم کنار گوشش، خودش رو عقب میبا صدا

 خوشش نیومده.

گرده و مشتقیم به چشم انتظار داشتم االن پیاده بشه و در رو محکم به هم بکوبه، ولی برخالف تصورم، بر می

، نه م، ضربان قلبم باال رفته، نه از روی تنفراکنه. حاال عصبی نیستم، آروم هم نیستم، هیجان زدههام نگاه می

 از روی عصبانیت، فقط از روی...

گیرم و به کنم. باالخره نگاهم رو ازش میکنه و من حرارت زیادی رو روی گونه هام احساس میهنوز نگاهم می

  بینم.دوزم، ولی اون هنوز نگاهش خیره ی منه، این رو از گوشه ی چشمم میرو میبهرو

مونم و دوزه.چند لحظه منتظر میرو میبهشینه و نگاهش رو به روعد از چند لحظه اون هم مثل من صاف میب

کنم. از گوشه ی فرستم و ماشین رو روشن میبینم قصد رفتن نداره، نفسم رو به شدت بیرون میوقتی می

 خاصیت.کنم، زورگوی بیبینم و اخم میچشمم لبخند نشسته روی لبش رو می

 خوام آرامش بگیرم.خوام به ته دنیام برسم، فقط میرونم، فقط میها میبا سرعت خیلی زیادی توی خیابون

  تمام طول راه رو نه من حرف زدم، نه سامان، در سکوت مطلق به سر بردیم.

 تا رسیدیم، بالفاصله ماشین رو خاموش کردم و پیاده شدم.

ده. نشستنش کنار خودم رو حس پیچه و حس خوبی رو بهم میم میالی موهابهشینم. باد اللبه ی دره می

 هاش رو نشونه ی چی بدونم؟خوره و من بسته شدن چشمکنم. تره ای از موهام به صورتش میمی

 دونم کسی هم توی این دنیای به این بزرگی هست که من، وجودم، بودنم براش مهم باشه؟نمی -

 خوام.وابی نمیگه، البته که منم ازش جچیزی نمی

  شه به آرامش رسید؟ یا من اون دنیا آرامشی هم نخواهم داشت؟به نظرت با مرگ هم می -

این بار واقعاً منتظر جوابشم، منتظر جوابی که بهم بده و اگر مرگ بود، کمی خودم رو به جلو خم کنم و بعد... 

 بعش هم آرامش مطلق.

 کنم.ن توی کودکی هام دارم باهاش بازی مییه دختر کوچولو، هرشب میاد تو خوابم و م -

هاش باهاش انتظار هر جوابی رو داشتم به جز این. حقیقتاً بهت زده شدم، اون دختر بچه که سامان توی بچگی

 تونست به جز قندک توپولوی شاد باشه؟کرد، کی میبازی می

 شه یا نه؟نگفتی آرامش بعد از مرگ باهام همراه می -
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گه، من داغون تر از این حرف هام که بخوام سکوتش رو پیش خودم معنی کنم. من حاال توی یباز هم چیزی نم

 زندگی گذشته قندک و زندگی حالش درگیرم!

های تپل و موهای بلند مشکی داره، اون خیلی خوشگله، لپ های آویزون همیشه گل انداخته، دست و پا -

 دونی چیه؟خیلی شیرینه، درست مثل یه قند کوچولو، ولی می

 چرخونه.شم. سرش رو به طرفم میاین بار من زبونم بند میاد. مسکوت منتظر ادامه حرفش می

  اون قند کوچولو چشم های خیلی خوش رنگ و خاصی داره. -

 ده.کشه و باالخره ادامه میکنه، چند نفس عمیق پشت سر هم میسکوت می

 ی تو هستن آوینا.رنگ و خاص، خیلی شبیه چشم هااون چشم های خوش -

اش، شک بزرگیه! یعنی بنگ! دو شک هم زمان، چشم های من و چشم های قند کوچولو، آوینای آخر جمله

 امکان داره سامان بیست و هشت ساله امروز، بشه حامی بیست سال قبل؟

طرف خودش شینه و صورتم رو به ام میده، اون یکی دستش زیر چونهگیره و فشار میبازوم رو توی دستش می

 گردونه.میبر

 شناسی آوینا، مگه نه؟تو من رو می -

 شم توی چشم های مشکی رنگش.خیره می

 آرامش توی زندگی یا مرگ؟ -

 چرخه.گه و فقط نگاهش بین چشم هام میچیزی نمی

 ام؟تو کی هستی آوینا؟ من کی -

 مرگ یا زندگی؟ -

کشم و کمی خودم رو به جلو متمایل و از دستش بیرون میده. با یک حرکت بازوم ر بازوم رو محکم تر فشار می

خوام به آرامش برسم. هر خوام تمومش کنم این زندگی جهنم شده رو، میبندم، میکنم و چشم هام رو میمی

 کشتم.گیره و باال میام ولی دستی محکمی بازوم رو میلحظه منتظر درد شدیدی

 ده، پر از خشم، پر از عصبانیت، پر از سرزنش و نگرانی.نش میکنم، صورتش خبر از حال دروبهش نگاه می

 زنم.قبل از این که چیزی بگه، فریاد می

 چرا نجاتم دادی؟ هان؟ چرا نذاشتی به آرامش برسم؟ چرا... -

 کنه.فریادش بلند تر از فریادم، وادار به سکوتم می

 قندک. -

 شه. قندک، قندک... قندک!صداش توی گوشم تکرار می

ام صدا کرد.اون من رو به اسم دختری صدا زنه. قندک کودکی هام، اون من رو به اسم کودکیگوشم زنگ می
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شد، به اسم دختری که کرد که بی مادری براش مهم نبود، به اسم دختری که با کوچیک ترین چیز ها شاد می

 همیشه خنده هاش به راه بود.

 دوسش داری. زندگی آرامش داره، اگه کنار کسی باشی که -

 اش سوالی نبود و اگر هم بود، من جوابی براش نداشتم.باز هم سکوت، جمله

 گیره.گردم که به طرف ماشین برم که دستم رو میاندازم بر میشم، شالم رو روی سرم میاز جام بلند می

  بشین قندک، من کلی سوال دارم که تو باید بهشون جواب بدی. -

 شینم.اش دوباره کنارش میردن به جمله و لحن دستوریناخودآگاه و بدون فکر ک

 شناسیم؟ما از کجا همدیگه رو می -

 زنم. توی این شرایط، سامان رو کجای دلم بزارم؟کشم و به آرومی پلک مینفس عمیقی می

 اشتباه گرفتی. من قندک توهمات تو نیستم. -

گیره. دستم رو محکم از دستش بیرون ش میبی تفاوت نسبت به لحن بیش از حد تندم، دستم رو توی دست

تونم دستم رو از دستش تر از قبل، جوری که هیچ رقمه نمیگیره، این بار محکمکشم که دوباره دستم رو میمی

 روم.بهشم، به تاریکی روبیرون بکشم. پس مثل خودش، بیخیال به رو به رو خیره می

 کنه قندک؟چی اذیتت می -

 شم، از این همه تنش، از این همه سختی و از این همه مشکل.این بار عصبانی می

 من قندک تو نیستم، قندک مرده، مرده، این رو بفهم. -

 شه.خواد به آرامش دعوتم کنه و تا حدودی هم موفق میکنه، شاید میبا شصتش دستم رو نوازش می

 جوابم رو بده قندک. -

 را اصرار داره ثابت کنه که من قندکم.فهمم چفرستم، نمینفسم رو به شدت بیرون می

گیره. به جای این که جای راننده رو نمی  شم و به طرف ماشین می رم. این بار جلومبا شتاب از جام بلند می

شینه. بی هیچ حرفی ماشین شینم. به طرف ماشین میاد و پشت رول میبشینم، روی صندلی کمک راننده می

 کنه.رو روشن می

ام رو نابود کرده، آینده شینم؟ اون هم کنار آدمی که تمام رویاهای آیندهر راحت کنار این آدم میمن چرا اینقد

ای که ممکن بود به بهترین نحو ممکن باشه، حاال به بدترین نحو ممکن رقم خورده، شاید هنوز اون آینده 

 رویایی نیومده، شاید هنوز وقتش نشده.

رم، با باز شدن شیم. با سرعت به سمت خونه میکنه و پیاده میارک میرسیم، ماشین رو توی حیاط پوقتی می

فرستم، االن واقعاً دلم تنهایی گیرن. نفسم رو با شدت بیرون میدر، ماهان، ماکان و آریا توی دیدم قرار می

 خواد.می
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 کنم.س نگاه میلرزه. به پیامک فرستاده شده توسط مخاطب ناشناشم، گوشی توی دستم میوارد اتاقم که می

داداشت حالش خوبه؟ امیدوارم از خونریزی زیاد نمرده باشه. منتظرم باش، سوپرایز های بزرگ تر تو راهه  -"

 خانوم کوچولو."

کنم، حدس این که پشت این پیامک کیه و هدفش چیه، اصال سخت نیست. به گوشی رو روی تخت پرت می

 زنه.دا میهر حال فقط چنگیزه که من رو خانوم کوچولو ص

گیره. قطره های کنه، لرز تمام بدنم رو میرم، آب سرد که لباس هام رو خیس میمستقیم به سمت حموم می

کنه، زانو هام از برخوردم با زمین به ام حموم رو پر میشه. صدای بلند گریهاشک روی صورتم، با آب قاطی می

ن حرف هاست که اجازه ی فکر کردن به درد زانو هام شدت درد میاد ولی درد قلب و روحم خیلی بیش تر از ای

 رو بده.

 شه.خوره، صدای گریه ام قطع میبا صدای مشت هایی که به در حموم می

 آوینا؟ آوینا؟ خوبی؟ مامان جان؟ یه چیزی بگو. -

د دم. کجا بود اون موقع ها که حالم بکنم و به صدای یاسمن که مخاطبش منم، گوش میدر سکوت گریه می

برای چی این جایی؟ چرا حاال  -دیدم؟ کجا بود تا بغلم کنه و آرومم کنه، بود؟ کجا بود شبایی که کابوس می

  تونی بیای این جا؟اومدی؟ هان؟ کی به تو گفت می

  کنه.با صدای بلندم، سکوت می

زنه. در کسری از ثانیه، کنم. تعجب توی نگاهش موج میو باز میکشم و اونر خودم رو به طرف در حموم می

 دم.گیرم و تکونش میشه. یقه اش رو توی دستم میچشم های خاکستریش از اشک پر می

زدم کجا بودی؟ وقتی زیر دست خوای؟ هان؟ برای چی اومدی؟ اون موقع که توی خون غلط میاین جا چی می -

دادم کجا بودی؟ ردم و زنده شدم کجا بودی؟ اون موقع که داشتم از گشنگی جون میو پای این و اون هزار بار م

 هان؟ کجا بودی؟ از کدوم قبرستونی پیدات شده؟

 کنم.گیرم و از در بیرون پرتش میدستش رو می

 ذاری، وگرنه...برو همون قبرستونی که بودی دیگه پات رو توی خونه ی من نمی -

تونم بکنم با مادری که بعد از هیجده سال پیداش تونم بگم، وگرنه چی؟ چی کار مییادامه ی وگرنه اش رو نم

 بندم.شده. در رو با تمام قوا به روش می

کنم. حوله ی کوچیکی رو از کمد بغل کمد لباس هام بر رم و لباس های خیسم رو عوض میبه طرف کمد می

شه، از چند دقیقه که آب موهام کمی گرفته می کنم باهاش موهام رو خشک کنم. بعددارم و سعی میمی

 اندازم، به خواب نیاز دارم، شاید خواب فراموشی بیاره برای این درد ها.خودم رو روی تخت می
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 خواهم، بدون حیات باشد لطفا!"" من جرئه ای عشق، از جنس واقعیت می

 

شم. این خونه هیچ وقت رنگ دار میباز هم مثل همیشه با سر و صدایی که تو خونه پیچیده، از خواب بی

زنم برای اردالن باشه، به سرعت روی تخت آرامش ندیده. با صدای فریاد بلند مردونه ای که حدث می

 شن.شینم. اردالن که بیاد دردسر ها هم پشت سرش ردیف میمی

زی که حدس زده رسونم. درست چیام، خودم رو به پایین میبا اعصابی داغون از آرامش هیچ وقت نداشته

بودم، اردالن! وسط سالن با کت و شلوار مارک و کفش های گرون قیمتش ایستاده و بر سر نازنین رو به روش، 

زنه. یاسمن با قد زیادی کوتاهش نسبت به اردالن شیک پوش قدبلند، ایستاده و با سری باال گرفته فریاد می

 کنه.نگاهش می

 شه.میفریاد بلند من و اردالن با هم یکی 

 برو گمشو. -

 

 این جا چه خبره؟-

 

گرده و یاسمن و سامان سیب به دست بی خیال هم نگاهشون به سمت زنان به طرفم بر مینفساردالن نفس

 شه.من کشیده می

 این رو کی راه داده این جا؟ -

 گه نداشت.پره. اردالن آدم سیم جیم کردن نبود. هر چی که بود، این اخالق و دیابروی چپم باال می

 کشم.زنم و کمی خودم رو جلو میدست هام رو به کمرم می

 باید جواب بدم؟ -

فهمم دیگه به حد اعال رسیده. پره، میشه، پلک چپش که میدر کسری از ثانیه صورتش از عصبانیت سرخ می

 لرزه، چه برسه به نازنین رنگ و رو پریده.زنه، تن و بدن من هم میبا فریادی که می

 این ع*و*ض*ی نباید این جا باشه، نباید. حالیته؟ -

اردالن پدرمه و یاسمن هم مادرم، کدومشون؟ اردالنی که پدره و بوده، ولی بودنش حکم نبودنش رو داشت؟ یا 

یاسمنی که مادره و نبوده، اما همیشه تو قلبم بوده، انتخاب سخته، اما من باالخره مجبورم انتخاب کنم، یا 

 ن و یا تنهایی!اردالن یا یاسم

هام بزرگ شدم. یاد گرفتم که باید با این جور تنهایی سخته، خیلی سخت، تنهایی درده و من از بچگی با درد

 ها سوخت و سوخت و ساخت، این تقدیریه که رقم زده شده برای منه از همه جا رونده شده.درد
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 زنیم.بشین، حرف می -

 کنه.رو از عقب روی مبلی که با دست نشون دادم پرت میفرسته و خودش با خشم، نفسش رو بیرون می

گردونم. نگاهی بهم رم، با صدای خرِچ خرِچ سیب، سرم رو به طرف سامان بر میهمون طور که به طرف مبل می

 خیال! خوش به حالش!اندازم، چه بیاندازه و دوباره مشغول سیب خوردنش میشه. ابرویی باال میمی

 .کنم به یاسمنرو می

 خونت نرفتی؟ -

 شه.به روش خیره می اندازه و دوباره به اردالن خشمگین روحرف، سرش رو به عالمت منفی باال میبی

 خب؟ -

 گن اردالنه!پرم. انبار باروت که میبا صدای بلند اردالن، سر جام می

 این ع*و*ض*ی نباید این جا باشه، باید از خونه پدری من گمشه بره بیـ... -

پره. من هم در سکوت نظاره گر این آشفته بازار ره و بین حرف اردالن مین یاسمن هم از کوره در میناگها

 ام.همیشگی

زنی؟ هان؟ به جای این که من طلبکار باشم، تو طلبکاری؟ انگار تو فکر کردی کی هستی که سر من داد می -

 من بودم که...

 زنه.ی بلندی فریاد میاین بار اردالن میون حرفش میاد و با صدای خیل

کنم بفهمم دارن درباره ی چی ذارم و سعی میکشم. دستم رو زیر چونم میکالفه دستم رو روی صورتم می

 کنن.صحبت می

شه، حتی مقصر حال االن آوینا هم تو مقصر همه چیزی، تو مقصری. همه این آتیش ها از گور تو بلند می -

گفتی حامله ای، اگه برای این که از شرش خالص شی، وسط اگه بهم میتویی. اگه تو باهام رو راست بودی، 

 خیابون ولـ...

شینم. این وسط معلومه چیزی هست که من گیره. صاف سر جام میکنه و لبش رو گاز میناگهان سکوت می

 فهمید، ولی االن به لطف اردالن...نباید بفهمم، شاید هیچ کس نباید می

 کنه.ده به اردالن اخمو و مسکوت نگاه مییاسمن با چشم های گرد ش

 لعنتی تو قول داده بودی. -

 اندازه.با صدای آروم یاسمن، اردالن سرش رو شرمنده پایین می

 یه بچه؟ -

 گردن، هر دو خشمگین و مضطرب، این جا چه خبره؟با صدام هر دو به طرفم بر می
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 یکی به من توضیح بده. -

 شه.، از جام بلند میقبل از این که بخوان چیزی بگن

 این بار دیگه نباید کوتاه بیام، این بار دیگه باید پرده از این راز هجده ساله بردارم.

 فهمم.گین، یا... یا خودم حقیقت رو مییا حقیقت رو می -

کنن. قبل از این که از جام تکون بخورم، صدای یاسمن توی گوشم یاسمن و اردالن نگاهی رد و بدل می

 :پیچهمی

 تونه.تونی اون رو پیدا کنی، هیچ کس نمیتو نمی -

 به خاطر حاج خانوم؟ -

 شه:دارم، صدای یاسمن دوباره بلند میذارن. قدم اول رو که بر میجواب میسوالم رو بی

        دم.بشین برات توضیح می -

 

 شینم.زنم و روی مبل دو نفره کنار اردالن میلبخندی حاکی از پیروزی می  

 شه که...همه چیز از اون جا شروع می -

                         *    *    * 

 درست مثل من و برخالف آریا.  هیچ شباهتی به اردالن نداره، کپی برابر اصل یاسمن،

 کنه.دستش رو روی دماغش گرفته و چپ چپ به ماهان که خوابیده نگاه می کنم،خیره نگاهش می

 فرمایش؟ -

کنم این پسر با موهای کوتاه مشکی، چشم های از فکر بیرون میام. باز هم اقرار می کارشبا صدای طلب

خاکستری، ته ریش و پوست سفید، خیلی به من و یاسمن شباهت داره، حتی با این شلوار شیش جیب و 

 تیشرت رنگ و رو رفته مشکی.

 دونی برای چی این جایی؟می -

 شه. خب انگار مثل من پوزخندهاش رو از اردالن به ارث برده.میزنه و توی چشم هام خیره پوزخندی می

 اومدم از یه جوجه فکلی خر پول بپرسم.دونستم که نمیمی -

 کنم، جوجه فکلی خر پول؟تک خنده ای می

 برادر بزرگ من!

صورت خشنی رو بهش هدیه  کنه. شکستگی ابروی چپشکشه و به انگشتش نگاه میدستی به دماغش می

 داده.

 هم بند اومده. اینقدر نگاهش نکن. درضمن تو نیومدی که، بچه ها آوردنت.چیزی نشده که، خونش -

 کنه.ام رو کامل میاندازه و جملهبا این حرفم دوباره نگاهی از عصبانیت به ماکان بیچاره می
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 به زور. -

 گم:برم و همون طور بهش میام رو به سمت دهنم میقهوه

 .قهوه ات رو بخور -

 کنم.شه، فوراً پیامک رو باز میده، همزمان صدای پیامک گوشیم بلند میدستی به معنی برو بابا برام تکون می

کنی خانوم اش رو پیدا کرده. یه طعمه ی دیگه، خودت داری بهم کمک میشدهبینم که خواهر، برادر گممی -"

 کوچولو. منتظر باش، لحظه وصال نزدیکه."

افته و صدای فریاد بلند از دردش، ماکان خوابیده شه و روی پای مرد رو به روم میتم ول میفنجون قهوه از دس

 کنه ولی من هنوز تو شوکم.رو بیدار می

کنه، اون دنبال منه... قبال به خاطر انتقام از اون همه جا هست، همه جا، حتی تو خواب هام! اون رهام نمی

هم به خاطر شباهتم به یاسمنی که به ناحق از چنگ چنگیز بیرون پدرم و حاال به خاطر اطالعات و شاید 

 کشیده شده.

 الو؟ هی خانوم، خوبی؟ با شماام ها! -

 هان؟ چی شد؟ سوختی؟ -

 پیچه.کشه. صدای زمزمه ی آرومش توی گوشم میکالفه دستی توی مو های به شدت کوتاهش می

 بیا، ببین گیر کی افتادیم. -

 ده:بلند تر ادامه می

 ام برسم، ای بابا!خانم زود تر بگو چی کار داری؟ باید برم به زن و بچه -

رم سر اصل کنم تا گلوم صاف شه. از اون جایی که عالقه ای به مقدمه چینی ندارم، یک راست میسرفه ای می

 مطلب.

 دونی مادرت کجاست؟می -

ها تو این حالت بودم، مثل وقتی که  زنه. من خیلی موقعگرده و حتی پلک هم نمیشوک زده به طرفم برمی

 فهمیدم مادرم زنده است، یا وقتی که فهمیدم حامی سامانه و سامان کابوس، یا وقتی که زن اردالن رو دیدم.

 کشه.چند لحظه بعد به خودش میاد و اخم هاش رو تو هم می

 قبرستون. -

د پیش خدا و درست زیر یه مشت خاک، ولی کردم مادرم قبرستونه، جایی اون باال باال ها، شایمن هم فکر می

 حاال...

 کشم.کمی خودم رو جلو می

 پدر چی؟ اونم نداری؟ خواهر یا برادر چطور؟ -
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 کشه.کنه و مثل من خودش رو جلو میمشکوک نگاهم می

 نه، هیچ کس رو ندارم. چطور؟ -

 دارم.اش رو بر میقهوهکنم و دم. دستم رو بلند میکشم و به پشتی مبل تکیه میخودم رو عقب می

 دوست داری ببینیشون؟ -

بعد از یک ساعت موفق شدم راضیش کنم که اردالن و یاسمن رو ببینه و حاال که بعد از یک روز پیداش کردم، 

کنه، درست مثل یک بچه پنج ساله. باالخره از بغلشون بیرون میاد و من توی آغوش پدر و مادرش گریه می

 کنم، حسودیم شد، جداً حسودیم شد.ا میام رو رهنفس تنگ شده

 کشه.اش بیرون میاش، هول زده اون رو از جیبهبا زنگ خوردن گوشی

 بله؟ -

- ... 

 چی؟ -

پر از  کنه و من هم نگاهم توی چشم هاشه. توی چشم هاش یک حسه، یک حساردالن خیره بهم نگاه می

شه؟ پسرش رو که پیدا کرده، اون یکی بچه اش هم کدرد، یا شاید هم دلتنگی و حسرت. اون حسرت چی رو می

خواد که نداره؟ دیگه حسرت که پیششه، زنش رو که داره و من رو هم از زندگیش حذف کرده، دیگه چی می

 خواد بخوره؟چی رو می

 کنم.کشم و به صورت آشفته و پریشون اون نگاه میبا صدای راستین از نگاه کردن به اردالن دست می

 د برم، زنگ بزن آژانس.من بای -

گیرم. اون حاال یکی از عزیزان منه و کشم و به طرفش میشم، سوییچ رو از جیبم بیرون میاز جام بلند می

کشم تا کشم، درد میکشم، من سختی میمن می شه عزیز وارث خاندان راد، نباید سختی بکشه؛کسی که می

ام تا پای ، اما برای حفاظت از مهم ترین آدم های زندگیحداقل به عزیزانم لطمه ای وارد نشه. من نابودم

 جنگم.که شده می جونمم

 ماشین توی حیاط پارکه. -

 کنه:شه، به آرومی زمزمه میاندازه و صورتش در هم مینگاهی به سوییچ توی دستم می

 رانندگی بلد نیستم. -

 کشم.رو می رم و همون طور دستشبه طرف در می

 ت.رسونمخودم می -

روزهام، با اوضاع جدید قلبم، با  اندازم. با حال و روز اینشم و حتی نگاهی هم بهش نمیاز کنار سامان رد می

فعالً بهترین گزینه دوریه. دوری از تموم چیز هایی که ممکنه  این حس پر از لجن یک طرفه جدید اما قدیمی!
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ای خودم بهتره، برای به دست آوردن آرامشی که بر  به اون مربوط بشه، دوری از گذشته ای که اون توش باشه

 هیچ وقت نداشتم.

کنم، یعنی کجا بینم. تعجب میخارج شدن سامان از خونه رو می شینیم، از آینه ماشینتوی ماشین که می

 خواد بره؟ اون هم باعجله!می

اه، ماشین تو سکوت فرو کنم. تمام طول ر کنم و ماشین رو روشن میکنم و ماشین رو روشن میاز آینه دل می

 شکنه.رفته و فقط چند وقت یک بار پرسیدن آدرس این سکوت رو می

ی فکستنی که هر آن ممکن بود دیوار هاش پایین رسیم. یک خونهباالخره به جایی که آدرسش رو داد، می

  بریزه، توی پایین ترین نقطه تهران.

 مونم.منتظر می -

به ماشینی که کل راه ما رو  شه. از آینه ماشینی از ماشین پیاده میده و بدون گفتن چیز سری تکون می

 کنم، اون توی کارش خوبه فقط مشکل اینه که من کمی تیزم!کرده نگاه میتعقیب می

کنم و به آرومی پشتم قایم می دارم،میشم و قفل فرمون رو بربندم. خم میشم و در رو میاز ماشین پیاده می

دارم. شیشه های ماشین دودیه و هیچ چیز از بیرون مشخص نیست. میکوک قدم بربه سمت ماشین مش

ی ماشین کوبم، دوباره و دوباره و دوباره. با اخم به شیشهی ماشین میی باال کشیده شدهدستم به شیشه با

فل تونم حدس بزنم کی داخل ماشین نشسته. توی یک حرکت ناگهانی، قاندازم، به راحتی مینگاهی می

ریزن و من داخل ماشین می کوبم. شیشه خورده هابرم و محکم به شیشه ماشین میفرمون رو باال می

 اش رو جلوی صورتش گرفته.بینمش که خودش رو جمع کرده و دست خونیمی

 کنی؟شه بگی این جا چه غلطی میمی -

 اندازه.سرش رو پایین میداره و میبا شنیدن صدای بلندم، دستش رو به آرومی از جلوی صورتش بر

 جواب من رو بده. -

 خانوم. -

 کنه.ایستاده و منتظر نگاهم می گردم. بچه بغل، همراه با یک دخترمیبه طرفش بر

 بشینین تو ماشین، منم اال... -

 کنم. چرا این کار رو کرد؟مونه. بهت زده به رفتنش نگاه میبا رد شدن ماشین از کنارم، حرفم نصفه می

 شیده شدن بازوم از بهت بیرون میام.با ک

 ام خوب نیست.ببین، من االن عجله دارم، حال بچه -

 شم.رم و سوار میبه طرف ماشین می

 بشینین. -
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 دم.کنم و به آرومی جواب سالمش رو میشیم، از شیشه به دختری که پشت نشسته نگاه میسوار که می

 دخترته؟ -

 گردونه.رن و صورتش رو برمیاخم هاش تو هم می گرده، کم کممیمتعجب به طرفم بر

 ده.به آرومی جوابم رو می

 نخیر، زهرا زنمه. -

 کنم.خوره حداکثر هفده سال داشته باشه، نگاه میمتعجب از آینه به دختری که بهش می

 شه:رونم که صداش بلند میهمون طور توی فکر، به سمت خونه می

 وب نیست، ما رو ببر بیمارستان.ری؟ حال بچم خچرا اون وری می -

 رونم.دم و به جاش تندتر میجوابی بهش نمی

 هی با توام! -

 گم. جا زدن سامان حتی حال حرف زدن رو از من گرفته.باز هم چیزی نمی

  تونم خودم رو کنترل کنم.با فریادش، دیگه نمی

 خفه شو! -

کشم تا زنم. نفس عمیقی میروی ترمز میبا برخورد محکم دستش به دهنم و سرازیر شدن خون، محکم 

 عکس العمل بدی انجام ندم.

 فقط گمشو پایین. -

شه تا کمک کنه زنش هم بتونه با بچه توی بغلش پیاده بشه ولی به محض بسته شدن با شرمندگی پیاده می

ه به گریه های دم. بی توجدر، قبل از این که دستش به در عقب بخوره، محکم پام رو روی پدال گاز فشار می

 دم. باالخره صبرم سر میاد.زهرا و دویدن امیر، پام رو محکم تر روی پدال فشار می

 دونه کجا پیدات کنه.ات خوب شه، بهتره ساکت شی. در ضمن شوهرت میخوای بچهاگه می -

 کنم.کنم تا پیاده بشه. با دیدن ماکان، صداش میبا رسیدن به خونه، کمکش می

 بله؟ -

رو ببر پیش دکتر، به زهرا هم یه اتاق بده تا استراحت کنه. امیر هم اگه اومد نباید بذاری بره. راستی، بچه  -

 سامان خونه اس؟

 نه. -

  دارم.میکالفه شالم رو از سرم بر

 اومد بفرستش اتاقم. -

 رم، باید فکر کنم.به طرف اتاقم می
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از نبودنش، دو روز پر از انتظار، دو روز که هیچ چیز نخوردم، دو روز گذشته، دو روز پر از درد دلتنگی، دو روز پر 

 دو روز که نه خوابیدم و نه از اتاقم بیرون اومدم، دو روزه که هیچ جا نیست، دو روز که...

 کنم:کنم و به آرومی زمزمه میبا صدای در چشم هام رو باز می

 بیا تو. -

 آوینا. -

پریشون، امیدوارم اتفاق بدی نیفتاده باشه. به سختی روی تختم گردم، ناراحته و موهاش میبه طرفش بر

 شینم.می

 شده ماهان؟چی -

 مادر و پدرت رو دزدیدن. -

شم. کم کم شه و برای چند ثانیه روی چشم هاش قفل میبا شنیدن حرفش خون توی رگ هام منجمد می

گیرم و درحالی که اش رو میزونم یقهپرم. با دست های لر شه و با شدت از جام میحرفش توی ذهنم حضم می

 گم:کنم صدام نلرزه، میسعی می

 کار کیه؟یعنی چی؟  -

 شد.می گرفتمش، نباید این جوریلعنتی نباید دست کم می کنه...در سکوت فقط نگاهم می

 سامان، سامان رو پیدا کردید؟ -

 امروز صبح خودش برگشت. -

سامان و غمگین از دزدیدن یاسمن و اردالن، اشکم سرازیر  کشم و خوشحال از برگشتننفس عمیقی می

 شه.می

 باید همه رو پیش خودم جمع کنم، باید ازشون مراقبت کنم.

زنگ بزن به محمد و بهش بگو تا یک ساعت دیگه با بچه ها خودش رو برسونه، باید یه چیز مهم رو به همه  -

 بگم، پس همه رو جمع کن.

 ره.تاق بیرون میده و از اسرش رو تکون می

خریده بود زندگی  محمد خوب شده بود و حاال با خواهر و برادر کوچیکش، توی خونه ای که با پول کار کردنش

 کرد، خودش خواسته بود و من به تصمیمش احترام گذاشته بودم.می

  بندم.ذارم و چشم های خسته از خوابم رو میهام میسرم رو روی پا

 پرم، یک تماس از دست رفته و یک پیامک.ب میبا صدای گوشیم از خوا

 اون شروع کرده." -" 

 ره، دیگه چیزی به پایان بازی نمونده.مثل این که همه چیز داره به سرعت پیش می 
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رم. ماکان، سامان، ماهان، محمد، امیر علی و زهرا توی کشم و از اتاق بیرون میدستی به موهای پریشونم می

 نشیمن منتظرم نشستن.

 کنم بدون نگاه کردن به سامان حرف هام رو بزنم.شینم و سعی میروی مبل تک نفره می

خوام ازتون افته، میچند روز از خونه بیرون نرید، حتی برای خرید چیز های ضروری. یه اتفاقی داره می -

 محافظت کنم.

 چرخونم، چرا متوجه نبودن آریا نشدم.نگاهم رو می

 آریا کجاست؟ -

 ای باشه.اش به خاطر چیز دیگهکنم. امیدوارم چهره آشفتهن نگاه میبه ماکا

 آریا رو... آریا رو هم چنگیز دزدیده. -

شه، یک نفر دیگه. من برای این جنگ ناعادالنه خیلی ضعیفم، من برای تحمل این همه درد نفسم حبس می

  هنوز خیلی ضعیفم.

تونم برای نجاتش انجام بدم. مردی دزدیده شده و من هیچ کاری نمیآریا... آریا برادر بزرگ تر نامرد تر از هر نا

 اون هر چی که بود، هر چقدر نامرد، هر چقدر بی معرفت، هر چقدر بی غیرت، برادرم بود.

 کنم حتی به قیمت جونم.کشم، من درستش مینفس عمیقی می

 امیدوارم شرایط رو درک کنید و به هیچ عنوان از خونه بیرون نرید. -

 ندازم. فقط امیدوارم درکم کنن و به حرفم گوش بدن.نگاهی گذرا به همشون می

کنم، حتی اگه خودم رم. تصمیمم رو گرفتم، من اون رو نابود میاز در خونه بیرون و به سمت کلبه چوبیمون می

برای زندگی  هم باهاش نابود بشم. شاید ناشکری باشه ولی من هیچ امیدی به این زندگی ندارم، چون دلیلی

 وجود نداره.

کنم. مموری کوچیک رو رم و با کمی تکون دادنش بلندش میبا رسیدن به کلبه، مستقیم به طرف اون چوب می

 ذارم.دارم و چوب رو سر جاش میکه اون جا قایم کرده بودم، برمی

ی جای این کلبه کنم بدون نگاه کردن به اون صندوقچه و جادم و سعی میمموری رو توی دستم فشار می

 پرخاطره، به سمت بیرون برم.

رم و تقه ای اینقدر توی فکر بودم که حتی رسیدنم به خونه رو هم نفهمیدم. مستقیم به سمت اتاق ماکان می

 شه:چند لحظه بعد صداش بلند می  زنم،به در می

 بیا تو. -

نویسه. چند لحظه سر جام میشم. پشت به من روی صندلی نشسته و تند تند چیزی رو وارد اتاقش می

 زنه.گردونه و با دیدنم لبخندی میایستم که سرش رو به طرفم برمیمی
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 اوه آوینا، چه سعادتی! -

کنه و به دنبالش اخم دم که با دیدن لبخندم، مصنوعی بودنش رو حس میتحویلش می ایلبخند مصنوعی

 کنه.می

 اومدی.بیا بشین، معلومه حرف مهمی داری که این جا  -

 شینم.می کشم و روی تخت مشکیشنفس عمیقی می

 امیدوارم راهی رو که انتخاب کردم درست باشه.

 کنم.با گرفتن دستم توسط ماکان سرم رو بلند می

 آوینا. -

ذارم بالیی سر دوزم. ماکان تنها امید منه، من باید این کار رو بکنم. من نمینگاهم رو به چشم هاش می

 بیاد. عزیزانم

 اینو بگیر. -

 گیره.باشک مموری رو ازم می گیرم،مموری رو به طرفش می

 این چیه؟ -

این یه مموریه از کپی تمام اطالعات و اسنادی که پلیس از باند چنگیز دنبالشه و من از تو یه درخواستی  -

 دارم.

 زنه. امیدوارم قبول کنه.نگاهم بین چشم های منتظرش دو دو می

... به هر دلیلی... به هر دلیلی برای من اتفاقی افتاد، این مموری رو به دست سرهنگ شاهی اگه خوامازت می -

 برسونی.

شه. درکش کنه اما صدایی ازش خارج نمیکنه، شک زده دهنش رو باز و بسته میخشک شده نگاهم می

 کنم، این تصمیم برای خودم هم سخت بود.می

 نه؟کنی... مگه تو... تو این کار رو نمی -

شه، نه تنها ماکان، بلکه برای همه دلم تنگ ذارم، دلم براش تنگ میاش میدستم رو روی صورت رنگ پریده

 زنه: " بیش تر از همه برای حامی"شه، قلبم فریاد میمی

دونیم که چنگیز دنبال منه، اون بیش تر از این اطالعات دنبال منه و خودت بهتر ماکان، هر دوی ما خوب می -

تونم وایسم و ببینم که اون برای به دست آوردن من جون تک تک عزیزهام دونی چرا. من نمیهر کسی میاز 

 رو به خطر بندازه. من رو درک کن ماکان.

 دم.ذارم و کمی فشار میدارم و روی شونه هاش میدستم رو از دو طرف شونه هاش برمی

 کنه.ن این کار رو نمیتنها امید من ماکانه چون مطمئنم ماهان به هیچ عنوا

 شم، قبل از این که دیر بشه باید کارهام رو انجام بدم.بلند می
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 شه.با صدای ماکان، دستم روی دستگیره خشک می

 خوام بدونی، هر چی که بشه تو بازم برام عزیزی آوینا.می -

 زنم، شاید دیگه هیچ وقت نبینمش.به صورت نگرانش لبخندی می

 دارم ماکان.من همتون رو دوست  -

 رم.کنم و به طرف اتاقم میبه سرعت در رو باز می

هام دائم روی هم سوزن و پلکتاب نشستم و از جام تکون نخوردم. چشم هام میدو روزه که پشت این لپ

 دم.کنم و دوباره به کارم ادامه میافتن. برای هزارمین بار چشم های خسته از خوابم رو باز میمی

افته، من و حامی کنار دم که چشمم به عکس روی کنسول میشه. کش و قوسی به بدنم میمیباالخره تموم 

هم دیگه ایستادیم و من خرس کوچولوم رو بغل کردم و دست حامی هم روی شونه های منه، لبخندی به 

رنج و  شه، انگار سهم من از حامی فقط درد وزنم، شاید دیگه هیچ وقت نبینمش، دلم براش تنگ میعکس می

 دوریه.

شم که چهل و هشت ساعته لب به چیزی نزدم. از جام بلند با تیر کشیدن ناگهانی معدم، انگار تازه متوجه می

 شم، تو این وضعیت اصال دوست ندارم که حالم بد شه.می

 شه.شم، سر و صداها برام واضح تر میهر چقدر به سالن نزدیک تر می

 چرا گذاشتی بره؟ -

 وش رو بگیرم.نتونستم جل -

 حاال جواب آوینا رو چی بدم؟ چطوری بهش بگم؟ -

 شه، دیگه چه اتفاقی افتاده؟با شنیدن حرف هاشون دلشوره ای که به جونم افتاده شدید تر می

 بچه ها؟ -

 گردن.زده به طرفم برمی ترسیده و مضطرب

 ترسونه.به شدت میشه دید و این همون چیزیه که من رو ترس توی چشم هاشون رو به راحتی می

 ببین آوینا... -

 راستش رو بگو ماهان. -

بنده و طوری به ندازه و چشم هاش رو میکشه و نگاهی به ماکان مضطرب میکالفی دستی توی موهاش می

 زنه.زنه که درجا خون توی رگ هام یخ میسرعت حرف می

 چنگیز سامان رو هم دزدیده. -

 که من، آوینای درد کشیده هیجده ساله رو از ما دربیاره.این ضربه خیلی کاری بود، اونقدر 

دونم چهره ام چه شکلی شده که ماهان با دو به سمتم میاد. گیرم. نمیافتاده روی زانوهام، دسته ی مبل رو می

زنه تازه از شنوم. با سیلی که ماهان به صورتم میخورن اما من چیزی نمیکنم، تکون میهاش مینگاهی به لب
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 شه.ک بیرون میام. تیر کشیدن قلبم با اشک افتاده از چشمم یکی میشو

 کنم.دستم رو به سختی بند پیرهن ماهان می

 نالم:به سختی می

 ماهان؟ -

 بگی.خواد چیزیجانم؟ حالت بده آوینا نمی -

 بینم.دونم توهم زدم یا نه، ولی حلقه اشک رو تو چشم هاش میکنم، نمیبه چشم هاش نگاه می

 کنم، به سختی...وباره صداش مید

 جانم؟ -

شن. دوباره چشم هام بندم که قطره های اشک پشت سر هم از چشم هام سرازیر میچشم های اشکیم رو می

 کنم.کنم و نگاهش میرو باز می

 حامی. -

، از کنم قلبم از درد مچاله شده، از درد عشق، از درد عشقی که چندین ساله کمر بسته به قتل منحس می

 تنهایی، تنهایی که با وجودم عجین شده. درد دوری، از درد تنهایی؛ آره...

 ذارم آسیبی ببینه.ذارم...نمیمن... من نمی -

 ده.هاش فشار میهام رو با دستکشه و شونههاش رو توی هم میاخم

م بخور، جون حامیت زود باش قول بده، قس قول بده، قول بده کاری نکنی که بهت آسیبی برسونه. آوینا! -

 قسم بخور.

  شه.هام سرازیر میبا شنیدن اسم حامی، اشک جمع شده توی چشم

 کنه.داره و اشکم رو پاک میمیام بریکی از دست هاش رو از روی شونه

 کنم.قول بده آوینا، خواهش می -

 زنم.دم و هق میار میهام رو روی هم فشکنن. محکم چشمهام راهشون رو روی صورتم پیدا میدوباره اشک

  کشم.شونه هام رو از زیر دستش بیرون می

 خورم... نذارم آسیبی بهش برسه.خورم... به جون... به جون حامی قسم میقسم می -

رسونم. صدای فریاد هاش زنم بیرون و خودم رو به اتاقم میقبل از این که دستش بهم برسه، سریع از اتاق می

 کنم.و در رو قفل می شنومرو از پشت در می

هام، شدت ضربه های شینم، حتی نای این که بلند بشم رو هم ندارم. با بلند تر شدن صدای گریهپشت در می

زنم و ازش ده، بریده بریده فریاد میشه. در حالی که گریه بهم اجازه حرف زدن نمیماهان به در هم بیشتر می

  خوام که بره.می
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زنم. همون جا روی زمین می کنم، فقط هقده. دیگه گریه نمیش نشون از رفتنش میچند لحظه بعد، صدای پا

چیز بندم. باید کمی استراحت کنم، امشب شب رفتنه، امشب باالخره همههام رو میکشم و چشمدراز می

 شه، امشب من باید برم، باید دل بکنم.تموم می

 اندازم، ساعت صفر.نگاهی به ساعت روی پاتختی میکنم. ام رو باز میبه سختی پلک های بهم چسبیده

کنم از جام بلند شم. به سختی خودم رو به گوشیم که روی تخت بود، زنم و سعی میدستم رو به در می

 رسونم.می

 پیچه.زنم. با اولین بوق صدای نحسش توی گوشم میشماره ای که قبال باهاش بهم پیام داده بود، زنگ می به

 زنی، خیلی وقته منتظرتم.زنگ می دونستممی -

ی دم تا چیزی بهش نگم. چنگیز ذات کثیفی داره، انقدر که برای هر حرفم برنامههام رو روی هم فشار میپلک

 انتقام بچینه.

 آدرس. -

 یه ون مشکی جلوی در منتظرته. -

 کنه.بینی میالعمل های من رو پیشاون همیشه یک قدم از من جلوتره، اون همیشه عکس

 خانوادم. -

 شن، صحیح و سالم.هاشون فرستاده مینگران نباش. پات که به ماشین برسه، گروگان های عزیزم به خونه -

 بینن.این حرف یعنی کافیه بخوای کاری کنی، کافیه بخوای پات رو کج بزاری، عزیزات آسیب می

 صحیح سالم. -

کنم. با انگیزش رو حتی از پشت گوشی هم حس می کنه. لبخند مرموز و نفرتگم و تأیید میتأکیدی می

 کنم.عصبانیت گوشی رو قطع می

دارم. قطره میو قیچی رو بر  کشمشه. کشوی زیر آینه رو بیرون میرم، همه چیز امشب تموم میجلوی آینه می

 کنن.رنگم خودنمایی میهای اشک روی صورت بی

تموم شه، حاال که قراره بمیرم، بهتره که چیزهایی رو که از  آرم، حاال که قراره همه چیزقیچی رو باال می

 امه با خودم نبرم.گذشته

 شه.کنم و... تموم میقیچی رو باز و بسته می

کنم، کجاست اون موهای بلندت؟ کجاست اون کنم و به دختر توی آینه نگاه میبا درد چشم هام رو باز می

  ست اون تار های خاطرات سفیدرنگی که تا زانوت بودن؟موند؟ کجااشون میموهایی که سامان خیره

  زنم.پاهام رو روی موهای روی زمین میذارم و از ته دل هق می

 ی حامی.اندازم، این هم آخرین نشونهکنم و روی زمین میمیبا دست لرزون، گردنبند توی گردنم رو باز
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کنم و با دو تمام مسیر سنگی خونه تا در خروجی رو میزنم، پله ها رو دو تا یکی رد با سرعت از اتاق بیرون می

 کنم. برای امشب بدون این که کسی بفهمه، بادیگارد ها رو مرخص کردم.پا برهنه طی می

کنم، تمام خاطراتم با حامی از گردم سمت خونه، برای آخرین بار نگاهش میبدون توجه به سوزش پاهام، بر می

ام، گریه هام، دویدن هام، تاب بازی هام، همه و همه از جلو چشم هام رد شن؛ خنده هجلو چشم هام رد می

 شن، من امیدی به زندگی ندارم!می

کنم. هنوز پام رو بیرون نذاشتم که ون مشکی جلوم میپیچه و قبل از این که بفهمم چه اتفاقی داره در رو باز می

 شم.هوش میروی دهنم، بی هیچ مقاومتی بی شم و با قرار گرفتن دستمالافته، به داخل ون کشیده میمی

زنم. کنم و از شدت سرما نفس نفس میشه، به سرعت چشم هام رو باز میبا آبی که تو صورتم پاشیده می

 شه.زنم تصویر واضح میبنده، پلک که میتصویر تار مردی جلوی چشم هام نقش می

 وچولو.خوایم باهم تا صبح خاله بازی کنیم خانوم کامشب می -

زنم. من از خاله شه. منم ناخودآگاه لبم کش میاد و قهقه میزنه و لبخندش تبدیل به قهقه میلبخندی می

 داد، به جز...بازی متنفرم، چون هیچ وقت کسی من رو تو خاله بازیاش راه نمی

ای ما امشب قراره بازیدونه چی بگه که بتونه من رو روانی کنه، که بتونه کنترل من رو به دست بگیره، ااون می

کنیم. اون شبم قرار بود فقط خاله بازی کنیم، اونم تا صبح، شبی که تا صبح دنیام به تاراج رفت، شبی که اولین 

 و آخرین و بدترین بازی ای بود که در طول زندگیم انجام دادم.

شه، بازم دخترک ازم داره کشته میشه، آوینای به دنیا اومده بذاره، تاریخ داره تکرار میدستش رو روی بازوم می

شه، نه تا وقتی که کسی میره؛ ولی این بار دیگه زنده نمیشه، بازم خانوم کوچولو داره میقصه داره مجازات می

 بتونه دوباره اون رو زنده کنه.

 دونم که چقدر خاله بازی دوست داری.می -

د نداره. تحمل کن آوینا! تحمل کن که پایان بازی این شب صبح بشه، دیگه منی وجود نداره، دیگه آوینای وجو

 نزدیکه، تحمل کن که فردا دنیا تمومه.

                     *         *          * 

 ) دانای کل (

  

 

دیده و شنیده بود، نفس کم   شود. درد تمام بدنش را فراگرفته، با یادآوری آن چهبا کرختی از جایش بلند می

توانست آن گونه به قندکش آزار برساند، اما ندایی در درونش بر او فریاد اشت، او هرگز نمیآورد. حقیقت ند

زند: پس آن شخص درون آن فیلم کیست؟ مگر خودش نبود؟ اگر خودش نبود، پس آن صدا برای که بود؟ می
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 اصال چگونه او را آزاد کردند؟

 یا ساختگی.رود، باید بفهمد که آن فیلم واقعی بود از در بیرون می

آید. با بلند کردن سرش و دیدن ماکان و ماهان و اردالن و یاسمن در آن وضعیت، پله ها را به سختی پایین می

 کند.کند و با چشمان گریانش او را نظاره میزند. هنوز قدمی بر نداشته که ماکان سرش را بلند میخشکش می

 شود.، سر جایش خشک میدارد که با شنیدن صدای ماکانحامی چند قدم بر می

 خیلی اذیتش کردین، مخصوصا تو. -

اندازد، هیچ وقت حتی با رسد، شرمنده سرش را پایین میکند و به خودش میرد انگشت ماکان را دنبال می

 کرد که روزی کسی را تا این حد آزار دهد؛ هر کسی را هم نه، قندکش را.خودش فکر هم نمی

کند. لیوان در دست ماهان شکسته بود و خون از دستش روان شده بلند میبا صدای شکستن چیزی سرش را 

  بود.

 شنود.صدای خفه ی ماهان را می

 گرده.تموم شد، دیگه بر نمی -

 کوبد.شود و اردالن مشتش را با تمام قدرت به دیوار میبا این حرفش، شدت اشک های یاسمن بیشتر می

 ماهان؟ -

کند، این پسرک رو به رویش قاتل روح آوینا بود، آوینایی که اش به او نگاه میهماهان با چشمان به خون نشست

 پرستید.عجیب این پسر رو به رویش را می

من این کارو با قندک کردم؟ دروغ گفتن نه؟ بگو دروغ گفتن، بگو! بگو که من اینقدر حیوون نیستم. دِ بگو  -

 دیگه.

توانست بگوید! کاش زد؟ کاش میرا بر سرش فریاد می چی گفت؟ همهکند، چه میماهان فقط نگاهش می

 قولش به آوینا دست و پایش را نبسته بود!

شوند. دهد. اشک هایش یکی پس از دیگری روان میخورد و سرش را به دیوار تکیه میحامی کنار دیوار سر می

 پس از به دست آوردن حافظه اش، چه چیز ها که نفهمیده بود.

زند. چه بالیی بر سر او آورده بود؟ بر سر آوینایش، قندکش، عشق کوچکش، آوینای کوچک ه میبلند بلند زج

 دوازده ساله، آوینایی که در کودکی پرپر شد.

توانست بمیرد و این درد سنگین روحش هم تسکین اش. کاش میآخ که چه آورده بود بر سر این گل پر پر شده

ر بکشد، باید تاوان بدهد؛ تاوان دردهای آوینا را، تاوان اشک هایش را، تاوان یابد، اما باید زنده بماند، باید زج

تمام روز هایی که به بدترین شکل ممکن گذشت، تاوان کودکش، کودکی که مادرش آوینای کوچک بود، کودکی 

 که تازه فهمیده بود که وجود داشت اما او را هم قربانی کرده بودند. چه کشیده بود گلش!
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کند، فعال فقط کنند، برایش مهم نیست که در حضور بقیه گریه میصورتش را خیس می اشک هایش

 آویناست که مهم است.

 تونیم نجاتش بدیم؟چه جوری می -

خورد، ای کاش حامی زود تر از این ها حافظه اش را به دست کند و در دل افسوس میماهان به او نگاه می

 آورده بود!

 راهی نیست. -

شود راهی وجود نداشته باشد؟ باید راهی باشد... باید راهی باشد کند، مگر میبه ماهان نگاه می حامی مبهوت

 تا بتواند آوینا را پیدا کند، باید پیدایش کند، به اندازه یک زندگی به او بدهکار است.

 گی؟فهمی چی میمییعنی چی راهی نیست؟  -

شود و این سکوت ماهان به شدت لحظه بیشتر میصدای بلندش حاکی از عصبانیتش بود، تشویشش هر 

 دهد.عذابش می

 لرزاند:فریادش دیوار های خانه را می

 یعنی چی راهی نیست؟ -

شود، اما او در کشد و صورتش نیز خونی میتوجه به زخم دستش، دستی بر صورتش میماهان کالفه و بی

 دنیایی دیگر است و در جواب سوال سامان درمانده است.

تا االن باید حفاظ های دور خونه رو دیده باشی، اون یه سیستم حفاظتیه که کنترلش دست آویناست و ما  -

دونیم کجاست. آوینا سیستم رو فعال کرده و تمام اون حفاظ های بلند االن به برق وصلن و هیچ جوره و نمی

ام در های خروجی خونه رو قفل افتن؛ عالوه بر این، این سیستم تمحتی با قطع کردن برق هم از کار نمی

 کنه.می

رفت، شود، چه اتفاقی افتاده است؟ آوینا چرا جنین کاری کرده است؟ شاید اگر بیرون میآه از نهادش بلند می

 توانست آوینا را نجات دهد، اما حاال... گیر افتاده است.می

 بچم.-

در  این نگرانی تا صبح او و یاسمن را از پااندازد، خب او هم مادر است و نگران، اما نگاهی به یاسمن می

 آورد.می

تپد، گویی او نیز ایستادن را ترجیح گذارد، قلبش هم از دوری آوینا به کندی میدستش را بر روی قلبش می

 دهد.می

 کند.با صدای خشمگین یاسمن که اردالن را مخاطب قرار داده است، سرش را بلند می

فتی از زندگیم برو، رفتم. بچم رو ازم جدا کردی، گفتم پدرشی بهتر ازش کردی هیچی نگفتم، گ نامردی -

کردم. اون چنگیز، داداش کثافتت، دخترم رو له کرد و تو حتی برات مهم نبود کنی، اما اشتباه میمراقبت می
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 کنم.م رو میدخترم رو برام آوردی که آوردی، نیاوردی کاری رو که نباید بکن چه بالیی سرش اومده. ببین اردالن!

 چنگیز عموی آویناست؟ -

ماند، اما حاال که فاش کنند. راز بود، باید محفوظ میبا صدای مبهوت ماکان، یاسمن و اردالن به آن ها نگاه می

 ای نداشت. حقیقتی بود که برای حفظ عشق پنهان مانده بود.شده بود، انکار فایده

 آره. -

ویی حامی را آتش زدند که به سمت اردالن حمله برد و مشتش بر روی با همین یک کلمه ای که اردالن گفت، گ

 صورت او نشست.

کرد شد، ناسزا بود که نثار اردالن میای از پرت شدن به سمت اردالن خسته نمیزد و دستانش لحظهفریاد می

 زد.خواندش و مشتش را بر صورت اردالن میکوفت، بی غیرت میو بر صورتش می

 کرد.گفت و گریه میزد، هنوز ناسزا میاردالن خونین جدا کردند، هنوز فریاد می او را که از

کردند، دو روز بود که در خانه اسیر شده بودند و هیچ خبری از آوینا نداشتند، همه در دل برای آوینا گریه می

 همه دلتنگ بودند، برای آوینایی که اسیر بود در چنگ عمویش.

 ز جا بلند شدند.با فریاد ماکان، همگی ا

 حفاظ، حفاظ ها از کار افتادن. -

 گیرد، اما با حرف ماهان، گویی از آسمان به زمین افتادند.حالی سر تا پایشان را فرا میخوش

 امکان نداده. -

 ی ماهان، دلشوره ی بدی را به جان همه انداخت.صورت بهت زده و چشم های از حدقه بیرون زده

 یعنی چی؟ -

توانست گفت؟ مگر میحالی بر صورتش بود، انداخت. چگونه میبه حامی که هنوز ردی از خوش ماهان نگاهی

 بگوید؟

 گفتم یعنی چی؟ -

 بندد، باید بگوید.با صدای بلند حامی، چشم هایش را می

ن کار رو افتن که خود آوینا اون ها رو غیرفعال کنه، اما آوینا امکان نداره ایاون حفاظ ها در صورتی از کار می -

 بکنه.

 پس چه جوری اون ها غیر فعالن؟ -

اندازد، انگار او تازه فهمیده بود که باید پدر باشد و پدری کند. در این دو روز تازه بعد از نگاهی به اردالن می

 هجده سال فهمیده بود که آوینا کیست.

 مگه این که، مگه این که... -
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  هایش هم گواه است بر بغض گلویش.گرفته و سوزش چشم گفتنش برایش دشوار است. چیزی بیخ گلویش را

 دهد.آب دهانش را به سختی قورت می

 مگه این که بمیره. -

شود. صدای فریاد های ماهان و گریه های یاسمن اش روان میی چشمبندد و اشک ازگوشههایش را میچشم

رود، گویی او هم مرده است، اصال سوی در میشنود اما تنها نگاه او به حامی است که با کمری خمیده به را می

 اند، آوینا که نباشد؛ خانه، خانه نیست، قبرستانی است با مردگان متحرک.تمامی اهالی خانه مرده

 گیرد.ناک خانه را در برمیبا شنیدن صدای تلفن، سکوتی وهم

 دارد.میقبل از همه حامی تلفن را بر

 دوزند.همه چشم به دهان او می

 و؟ آوینا؟ال -

با فکر به این که آوینا پشت خط باشد، گوشی را برداشته بود، اما حاال با چیزی که پشت تلفن شنیده بود، 

 جتی قدرت تکلمش را هم از دست داده بود.

 دارد.دود و گوشی افتاده بر روی زمین را بر میافتد، ماکان زود تر از همه به سوی او میتلفن که از دستش می

 بله؟ -

-... 

 چشم. -

 کنند.به او نگاه می گذارد، همه به جز حامیگوشی را که سر جایش می

 باید بریم... بریم بیمارستان! -

حامی سرش را به دیوار به بیمارستان تکیه داده بود و اشک هایش هم چنان بعد از یک ساعت که حرف دکتر 

د و به صورت بی روح و سرد او که منتظر به در را شنیده بود، روان بود. ماهان در کنار تخت آوینا نشسته بو

کرد. اردالن و یاسمن هم به مالقات آریا رفته بودن، او هم در همین بیمارستان بستری دوخته شده بود، نگاه می

دانست چرا چنگیز آریا را رها نکرده بود و چرا همراه با آوینا او را در یک بیابان رها کرده شده بود. هیچ کس نمی

آن هم آریایی که تمام بدنش پر از ضربات چاقو بود و خون زیادی از دست داده بود، البته وقتی آن ها را  بود؟

 هوش بودند.پیدا کردند، هر دو بی

آوینا منتظر بود تا حامی از در وارد شود و او را ببیند، از وقتی فهمیده بود که حامی حافظه اش را به دست 

را دیده، منتظر ورود حامی بود؛ اما حامی با چیزی که از دکتر شنیده بود، حتی  آورده و آن فیلم منزجر کننده

توان از جا بلند شدن هم نداشت، چیز کمی نبود، گلش برای بار دوم پرپر شده بود، آن هم به دست عمویش. 

 حتی توان مقابله با آوینا را نداشت.
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                       *       *      * 

 )آوینا(

 

ام، حتی توی بیمارستان هم به که حامی رو ندیده اسهفتهاس که از بیمارستان مرخص شدم. دو هفتهدو 

از پشت پنجره بزرگ خونه، به در بزرگ آهنی چشم   امکه روی صندلی مورد عالقه اسمالقاتم نیومد. دو هفته

 تا باز بشه و قامت بلند حامی رو ببینم. دوختم

تونی دونم این پنجره چی داره که نمیه روزه که بیشتر از دو ساعت نخوابیدی، نمیپاشو برو بخواب عزیزم، س -

 ازش دل بکنی.

زنم. پنجره؟ پنجره که چیزی برای دیدن نداره، من منتظرم! منتظر بدون نگاه کردن به یاسمن، پوزخندی می

پر رنگ بود که حتی  هام گرفته. کسی که نبودنش اینقدرنبودنش خواب رو از چشم کسی که دو هفته اس

 اتفاقی که برای من افتاد رو کمرنگ کنه.

 آوینا. -

کنم که کنار یاسمن ایستاده و با لبخندی که ازش بعیده نگاهم گردونم و به اردالنی نگاه میاین بار سرم رو برمی

 کنه.می

  اش رو با یاسمن بهتر کرده و انگار قراره یک خانواده بشیم.به تازگی رابطه

شه. نگاهشون نگرانه، اما برای کی؟ برای من؟ من که حالم خوبه. خیلی ن فکر، پوزخندم به خنده تبدیل میبا ای

 خوام؟ من همه چیز دارم.می هم خوبه، مامانم رو دارم، بابام هم که دوستم داره. دیگه چی

 کشم.زنم و روی تخت دراز میگیرم. پرده اتاق رو کنار میشم و راه اتاقم رو در پیش میاز روی صندلی بلند می

کنم به چیز هایی که شنیدم. به این که چنگیز عمویی بود که انتقام بنده و من فکر میبغض راه گلوم رو می

اش به مادرم رو از من گرفت. به عمویی که به خاطر انتقام و دفاع از خودم کشته بودمش. من عشق یک طرفه

  گناه مجازات شدم؟ کاش بمیرم! کاش حامی این جا بود!تقاص چی رو دادم؟ گناهم چی بود که بی

 

 ای که حتی تاب تپیدن ندارد."" نبودنت خنجریست بر دل خسته

 

شنوم، هاش رو میبندم. مطنئنم این بار دیگه خودشه، صدای نفسهام رو میبا شنیدن صدای ماشین چشم

 ی چشمم پایین میاد.ین، اشکی از گوشهاش با اون لبخند دلنشکنم. با تصور چهرهبوی تنش رو حس می

گردم شه. بر نمیهاش پشت سرم قطع میشه. صدای قدمخوره و در به آرومی باز و بسته میای به در میتقه

 کشم، عمیق و دلتنگ!ببینمش، فقط عطرش رو بو می
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 باال پایین رفتن تخت، نشون از نشستنش روی تخت بود.

کنم از این حجم از دلتنگی ای که حتی شه. گریه میهام بلند میق هقبا نشستن دستش رو دستم، صدای ه

 شه.با حضورش تموم نمی

 زنم:کنم و لب میپلک های خیسم رو به سختی باز می

 ازت متنفرم. -

 ده.زنه و دستم رو بیشتر فشار میلبخندی می

 منم دوست دارم. -

خواد دلم رو خوش کنه، اما این چشم ها دروغ د میگه، شایکنم، شاید داره دروغ میهاش نگاه میبه چشم

 گن، این لبخند روی لبش فریبانه نیست.نمی

 گم دوست دارم.دارم میگم؟ شنوی چی میآوینا! می -

شینم. دوستم داره؟ خب منم دارم. من ثابت کردم که جونم رو هم حاضرم براش بدم، به سختی روی تخت می

  نزدم، نگفتم، به زبون نیاوردم؛ اما جونم رو فدا کردم. من نگفتم، عمل کردم. حرفش رو

بره، به زمانی که خبر مرگش رو برام آوردن، به اش من رو به گذشته ها میهای مشکیکنم، چشمنگاهش می

ام آورد، به روزی که پاش رو تو خونه کردم، به اون شبی که اون بال رو سرمروز هایی که سر قبرش گریه می

 هایی که با فکرش تا صبح گریه کردم.ه تمام شبگذاشت، ب

 کنی؟قبولم می -

ره؟ ولم تونم؟ با اون بالیی که سرم آورد، ببخشمش؟ قبولش کنم؟ اگه قبولش نکنم میقبولش کنم؟ می

 تونم.تونم با نبودنش کنار بیام؟ نه، معلومه که نه، من بدون اون نمیکنه؟ میمی

دونستم، من ام نمیبودم و یه حس گنگ داشتم از این که هیچی از گذشته ام رو از دست دادهمن حافظه -

بازی؛ اما همین که پام رو گذاشتم شناختم، تویی که برام عزیز بودی و هماومد، من تو رو نمیقندکم رو یادم نمی

ام این چون کل گذشتهتونم این جا پیدا کنم، اما اشتباه کردم، ام رو میتو این خونه، فهمیدم که نیمی از گذشته

جا بود. تو قسمتی ازش نبودی، بلکه خودش بودی. من عاشقت بودم آوینا و هستم. از همون اولین باری که 

کردیم.وقتی شنیدم چه بالیی سرت هاش رو تو این باغ با هم بازی می ای که تمام روزدیدمت، از همون بچگی

یادم نبود. بعداً امیرعلی گفت که اینقدر مست کرده بودم که کردم، چون چیزی شد، قبول نمیآوردم، باورم نمی

 اومد.وقتی صبح از خواب بیدار شدم هیچی یادم نمی

بخشم، اما تو ببخش، ببخش و قبولم کن. زندگی بدون تو معنای امون هم خودم رو هیچ وقت نمیبه خاطر بچه

 یلی برای زندگی ندارم، تو دلیل زندگیمی آوینا.کشم، چون بعدش دیگه دلنداره آوینا! قبولم نکنی، خودم رو می

تونم. من رفتم که میرم. من هم بدون اون نمیکشه؟ این کار رو نکنه؟ من میاگه قبولش نکنم خودش رو می

خودم رو فدا کنم تا اون رو نجات بدم. دوباره خفت به جونم خریدم تا اون تو امنیت باشه. عاشقم بوده و 
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  اما... ز همون اول، از همون بچگی؛هست؟ خب منم بودم، ا

 برنم زندان.من قاتلم، من آدم کشتم، من چنگیز رو کشتم، می -

کنه، اون ده. گرمای دستش کمی از تشویش درونم رو کم میزنه و دستم رو بیشتر از قبل فشار میلبخندی می

که هیچ وقت توی زندگیم به این ده فهمونه که هست، داره بهم حس امنیتی رو میداره با این کارش بهم می

 پررنگی حسش نکرده بودم.

هات بودم. از اون جایی که اون قتل به خاطر دفاع از ذارم. در ضمن، توی این دوهفته هم دنبال کارمن نمی -

ات کنم، البته که اون دکترت با اون گواهی که تو رو به دادگاه بکشونم، تبرعه خودت بوده، تونستم بدون این

 سالمت عقالنی، حسابی کمکم کرد. عدم

شه. حامی توی این دو هفته تالش کرده تا من رو نجاتم بده؟ باورم هام دیگه درشت تر از این نمیچشم

 شه! من تبرعه شدم، بدون این که خودم بفهمم.نمی

مش و زنم. حاال مطمئنم، این حرفش من رو مطمئن کرد که باید قبولش کنم، باید ببخشمیلبخندی بهش 

هام گرفته، اما وقتی دلم گیر دلشه، قبولش کنم. اون اشتباه کرده، زندگیم رو خراب کرده، خواب رو از چشم

 ده به دلداگیم، پس دیگه چی مهمه؟وقتی دل می

نهایت خاندان معتمده، حاضری من رو به عنوان همراهت سرکار خانم آوینا معتمد، کسی که وارث ثروت بی -

 قبول کنی؟در ادامه زندگی 

 اندازن.شه و ماهان و ماکان متعجب خودشون رو تو اتاقم میخندم، بلند، اینقدر بلند که در اتاق باز میمی

 

 تونم تا آخر عمرم بهش تکیه کنم.دونم که میاون تنها آدمیه که می

 

 زنم:د میکنم از همیشه بیشتر به من نزدیکه، فریابین خنده های بلندم، بین خوشبختی ای که حس می

 قبوله. -

ده. به هاش فشار میهام رو بین دستزنیم. دو تا دستخندیم و قهقه میخنده، دوتایی میحاال اون هم می

بختم که خدا به خاطر بختم که اون رو دارم. خوشبختم، خوشکنم. من خوشرنگش نگاه میچشم های شب

 هام اون رو به من داده.تمام نداشته

 خندن.حالی میفهمن چه خبره و با خوش، ماهان و ماکان هم میاز نگاه های ما

 زنیم:دو تایی با هم لب می

 عاشقتم. -

 

ای به راه انداخت که تمام " عشقت آرام از دروازه قلبم عبور کرد، اما وقتی آن را تصاحب کرد، چنان زلزله
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 مردمان اهالی را فراری داد "

 

 نیم.ماما تا ابد دیوانه عشق یکدیگر می
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