
  

 



 نام رمان: آس دل

 نويسنده: س.شب کاربر انجمن نگاه دانلود

 ژانر: عاشقانه

 :خالصه

شود. او سعي رش مقصر ديده ميسوز با پدري مستبد، براي مرگ مادهلنا، دختري مهربان و دل

 .دارد با سرنوشتش مبارزه کند و ادامه دهد

 ...يک تغيير، يک دوست، يک بازي، برمال شدن اسرار

? 

 :مقدمه

 !هيس! ساکت

 !ي سکوت شب راخواهم بشنوم صداي زوزهنمي

 !ي آنچه نبايدآورد همهخاطرات به يادم مي

 !هيس! باز هم سکوت

 آورد؟زهاي تلخ و شيرين را به ياد ميي چيچرا سکوت شب همه



 .انگار مغزم فيلم شده و نوارش مرزي ندارد

 !اش رابينم؛ شيريني خاطرات و لبخندم و تلخيچرخد و ميوار ميطور دايرههمين

 .دهدي گس ميمزه

 .من از اين مزه بيزارم

 .خواهم باور کنم بر من چه گذشتهنمي

 .رموزاين سکوِت شب، شده يک تراژدي م

 .بايد مرغ عشق با صداي فريادش اين سکوت را بشکند و مرا رها کند

 ...ي مرا بشکن و مرا آزاد کن از اين زنجيرپيله

*** 

شکست. باور اين اتفاق برام مثل کابوس بود؛ ي باد اين سکوت رو ميتاريکي و سکوت؛ فقط زوزه

 !کاش واقعا کابوس بود نه واقعيت

هام به کنم. چشمکنم که توي دست پام نباشه. به اطراف نگاه ميلباس عروسم رو جمع مي

ي کوچيکي به انباري تاريکي عادت کرده. چند ساعتي هست که اينجام. نور کمي از پنجره

 .تابه که کمي اون رو روشن کرده. از جام بلند ميشم و سمت پنجره ميرممي

کنم. چيز خاصي ديده نظم به پنجره زده شده به بيرون نگاه ميطور نامهايي که بهاز الي چوب

 .شکنهنميشه؛ فقط تاريکي مطلق و صداي باد که سکوت رو مي

قدر محکمه که اصال تغييري ايجاد نميشه. از پنجره فاصله زنم؛ ولي اينها ميچند ضربه به چوب

هاي زده و چوبهاي يخاين دستخواستم با اي کرده بودم! مثالً ميگيرم. چه فکر احمقانهمي

تونستم اومد. با وجود شيارهاي باريک حتي نميکار کنم؟ کاري ازم برنميمحکم روي پنجره چي

ها رو بشکنم. فکر ها چوبخوب بيرون رو ببينم، چه برسه که بخوام با چندتا ضربه با اين دست

 .رار کنمتونم فشکنه و ميها ميکردم مثالً مثل تو فيلما االن چوب



ش برم. هنوز جاي کشيدهدونم چند ساعته تو اين انباري هستم. دستم رو سمت صورتم مينمي

جوني کم« آخ»کنم و رو ريز مي هامکشم. از دردش چشمکنه. انگشتم رو به کنار لبم ميدرد مي

و  هامکنم دستقدر سرده که حس ميمونه؛ اينميگم. انباري که توش هستم مثل يخچال مي

کم گرم بشم؛ ولي اين کار هم از کنم تا شايد يههام رو دورم حلقه ميپاهام حس ندارن. دست

کنه. قسمتي از تور دامن لباس عروس رو ميارم هام رسوخ کرده بود کم نميسرمايي که به استخون

لعنتي  ست. اين لباسفايدهم رو بپوشونم و گرمم بشه؛ ولي بيباال تا شايد کمي بتونم باالتنه

 .ش عـريـ*ـان هست که با چندتا تيکه تور نميشه خودم رو گرم کنمقدر باالتنهاين

 .شدجوري بشينم؟ بايد زودتر تکليفم روشن ميخواستم همينبه سمت در ميرم. تا کي مي

 .زنمحس شده چندبار به در ميجونم که از سرما بيبا مشت بي

 کنيد؟ز نميآهاي! کسي اونجاست؟ چرا اين در رو با -

جا سکوت بود. ته اين باغ لعنتي کسي کوبم؛ ولي خبري نيست. همهچندبار ديگه به در مي

نشستم بيشتر سردم زنم شايد بتونم خودم رو گرم کنم. اگه ميشنيد. قدم ميصدام رو نمي

 .شدمي

 !خدايا اين چه مصيبتي بود؟ خودت کمکم کن -

محکمي که به صورتم زده بود. لعنتي چه دست  ي عصبانيش افتادم. ياد سيليياد چهره

 !سنگيني داشت

 .تونستم خوب راه برمقدر پف داشت که نمياز دست اين لباس کالفه شده بودم؛ اين

رفتن نداره؛ سرما چي درست ميشه. ديگه پاهام توان راهدادم که همهمدام به خودم اميدواري مي

پيچم. خودم رو هام رو دور خودم مينم و بازم دستشيبه مغز استخونم رسوخ کرده. يه گوشه مي

خواست. دلم تکون ميدم شايد گرمم بشه. اشک توي چشمم جمع شده. دلم مامان رو مي

 .خورديمخواست. االن اگه خونه بودم داشتيم شام ميهستي رو مي



ظاهر کشم. در باز ميشه و قامت بلندي جلوي در صداي پايي مياد. خودم رو کنار ديوار مي

کم جلوتر مياد. خودم رو بيشتر به ديوار تونم تشخيص بدم کيه. يهميشه. تو تاريکي نمي

 .چسبونممي

خاطر نوري که هام رو بهگيره. چشمبهم نزديک ميشه. نور گوشيش رو روشن کرده و سمتم مي

 .کنممستقيم تو صورتمه ريز مي

 .خب، خب! رسيديم به تو موش کوچولو -

 .زنمحرفي نمي

 کنه هان؟ حالت خوبه عزيز؟صورتت که درد نمي -

 :زنهدفعه حالت صداش عوض ميشه و داد ميکنم. يکبازم سکوت مي

ي احمق؟ با اَم دخترهدوني من کيزني آره؟ من رو؛ اردالن شاهي رو! ميحاال من رو دور مي -

ين بازي رو با من توني سر من رو کاله بذاري؟ چطور جرئت کردي اخودت چي فکر کردي که مي

 !بکني؟ فقط دعا کن پيداش کنم؛ وگرنه بايد گورت رو بکني خوشگله

زدنش خاطر نوري که توي صورتم بود خوب صورتش رو ببينم؛ ولي با اين طرز حرفتونستم بهنمي

 :سخت نبود که بفهمم باهام شوخي نداره. دوباره داد زد

 اي وارد بشم؟يگهزني يا از راه دکجاست؟ با زبون خوش حرف مي -

 .شکستهاي عصبيش سکوت اتاق رو ميزنم. صداي نفسبازم حرفي نمي

 !خواي باهام بازي کني؟ باشه! من هم از بازي خوشم ميادمي -

 .زنمزنه که از درد جيغي ميدفعه موهام رو چنگ ميزنه. يکمياد جلو و کنارم زانو مي

 گفتم کجاست هان؟ -

 .کشهو بيشتر ميبازم ساکت بودم. موهام ر 

 ي آشغال؟کجاست دختره -



 .خواد موهام رو از پوست سرم جدا کنهتونم ساکت باشم. سرم درد گرفته؛ انگار ميديگه نمي

 خواي؟ولم کن لعنتي! چي از جونم مي -

 چه عجب زبونت باز شد! گفتم کجاست؟ -

 !دونم ولم کندونم... نمينمي -

کار کنم. فقط دعا کن پيداش کنم؛ وگرنه کاري باهات دونم باهات چيباشه خودت خواستي! مي -

 !کنم که آرزوي مرگ بهترين آرزوت باشه! باليي سرت ميارم که حتي نتوني تصور کنيمي

 .کنه و گوشيش رو جواب ميدهکنه و روي زمين پرتم ميخوره. موهام رو ول ميگوشيش زنگ مي

 تم کسي مزاحم نشه؟چيه؟ نگف -

 :زنهتر شده. داد ميدونم کسي که پشت خطه چي بهش ميگه؛ انگار عصبينمي

 !باشه اومدم -

 .بدون توجه به من سمت در ميره. از جام بلند ميشم

 .دونم؛ بذار برمدونم کجاست! من چيزي نميمن نمي -

 .گرده سمتمبرمي

 !تدوني کجاسفکر کردي من احمقم آره؟ تو خوب مي -

 خواي؟دونم رواني! بذار برم، چي از جونم ميمن چيزي نمي -

 !دوني نه؟ به زودي معلوم ميشه؛ خيلي زودنمي -

 .خورمبنده. با چرخش کليد توي در کنار ديوار سر مياز انباري بيرون ميره و در رو محکم مي

 کار کنم؟خدايا نجاتم بده!... خدايا چي -

*** 



 چند ماه قبل

هاي آشفته ديده بودم. جالب اينجا بود که وقتي از خواب دارم. باز هم خوابسردرد بدي 

خاطر همين اومد چه خوابي ديدم. اين روزها فشار کارم زياد شده؛ بهپريدم، اصالً يادم نميمي

 .بينمبيشتر خواب مي

گوشيم  خاطر همين براي زنگپرم. از اين آهنگ متنفر بودم؛ بهبا صداي زنگ گوشيم از جام مي

جوري خواب از سرم شد زود بلند شم و خاموشش کنم؛ اينانتخاب کرده بودم؛ چون باعث مي

 .پريدمي

هام رو ماساژ ميدم و از جام بلند ميشم. امروز کنم؛ نزديک هفت بود. چشمبه ساعت نگاه مي

 .رفتم بيمارستانهم دانشگاه کار داشتم و هم بايد مي

 .کنمزده نگاه ميه با عصبانيت بهم زلآلود هستي کي خواببه چهره

 کني؟چيه؟ به چي نگاه مي -

 مگه آزار داري؟ هر وقت تو کار داري من هم بايد با زنگ گوشيت بيدار بشم؟ -

 خب حاال مگه چي شده؟ يه روز زود بيدار بشي زمين به آسمون مياد؟ -

ام بخوابم! امروز مثال خير سرم ست. بابا من شايد بخويه روز آره؛ ولي هر روز همين برنامه -

 .کالس نداشتم

 .قدر غر نزن بگير بخوابخيلي خب؛ سر صبحي اين -

 .برهدوني من بيدار بشم ديگه خوابم نمينميشه! تو که مي -

 کار کنم؟ بيام بذارمت رو پام بخوابونمت؟االن ميگي چي -

 !برو بابا ديوونه -

 .زد. سمت دستشويي رفتماز اتاق بيرون ميرم؛ وگرنه هستي تا شب غر مي



هاي مشکي درشتي داشتم؛ با دست و صورتم رو شستم. تو آينه به خودم نگاه کردم. چشم

ريخت. چند موهايي به رنگ شب که عـريـ*ـان بود و گاهي از اين همه لختيش اعصابم به هم مي

 .شپزخونه رفتممشت آب به صورتم زدم و به طرف آ

خاطر شغل بابا که زود کرد. مامان بهمامان تو آشپزخونه بود و داشت صبحونه رو آماده مي

شد؛ مثل من و رفت سرکار هميشه سحرخيز بود. حتي روزهاي تعطيل هم زود بيدار ميمي

خوابيدم يا در حال ديدن فيلم هايي که کاري نداشتيم تا لنگ ظهر ميهستي نبود که موقع

 .وديمب

 .کنمآروم به طرف مامان ميرم و از پشت بغلش مي

 !خيرجون صبح بهسالم مامان -

 .کنهگرده طرفم و نگاه مهربوني بهم ميمامان برمي

 سالم عزيزم. چه زود بيدار شدي، مگه شيفت شب نيستي؟ -

 . چرا؛ ولي امروز يه سر بايد برم دانشگاه کار دارم؛ بعدش هم ميرم بيمارستان -

 عزيزم نميشه امشب زودتر بياي؟ -

 چيزي شده؟ باهام کاري داريد؟ -

 .عموت اينا دارن امشب ميان اينجا -

 .تونستم اول صبح بشنومزنه. اين بدترين خبري بود که ميخشکم مي

 .تونم زود بيام. بايد امشب بيمارستان بمونم؛ بهم مرخصي نميدنولي من نمي -

کنه. کار ميدوني اگه چيزي برخالف ميلش باشه چيسي؛ ميشناعزيزم خودت که پدرت رو مي -

 !خوام بابات اوقات تلخي کنهسعي کن امشب زودتر بياي. نمي

خوام ازدواج ها حاليشون نميشه؛ با چه زبوني بگم تا درسم تموم نشه نميدونم چرا اينمن نمي -

 !دوزنبرن و ميميي مسخره رو هم به زور قبول کردم. براي خودشون کنم؟ همين حلقه



ها چيزي نگفتن؛ بعدم تو که درست تموم شده و از طرحت توي بيمارستان دخترم هنوز که اون -

 .هم که چيزي نمونده؛ تا چندماه ديگه طرحت هم تموم ميشه

خوام تخصص فعال چيزي نگفتن؛ ولي معلومه چرا امشب دارن ميان اينجا. بعدم من مي -

 !شرکت کنم

 ده اول صبحي صدات رو سرته هلنا؟هستي: باز چي ش

کنه کنم. مامان با ابرو بهش اشاره ميبا عصبانيت به هستي که تازه وارد آشپزخونه شده نگاه مي

کار خواد چيتونم حدس بزنم ميهاشه که مياي رو لبکه ساکت بشه؛ ولي هستي لبخند موزيانه

 .کنه

 اومد؟اصالً تو چي ميگي؟ مگه خوابت نمي -

 .کنههاش رو ريز ميچشمهستي 

 آهان! فهميدم. بازم داستان محمد شروع شده نه؟ -

شناخت. من آدمي نبودم که زود عصبي دونست و خوب من رو ميضعفم رو ميهستي نقطه

 .بشم مگه اينکه موضوعي باشه که بهم تحميل کنن

 خواي اين پسره رو معطل کني؟هستي: هلنا تا کي مي

هام رو روي هم کنم. دندونز همون لبخند روي لبش هست نگاه ميبا حرص به هستي که هنو

 .فشار ميدم

سال پيش گفتم من معطلش کردم؟ مگه من گفتم که معطل من بشه؟ من که از همون هشت -

 !خوريم؛ ولي کو گوش شنوا؟ بابا مجبورم کرد که قبول کنم باهاش نامزد کنمما به درد هم نمي

 !وا مگه محمد چشه؟ پسر به اين خوبي -

 !هستي -



تيپ برو بابا! االن همه آرزو دارن شوهري مثل محمد گيرشون بياد. خوشگل که هست، خوش -

 .هم که هست؛ پولدار هم هست

 .آره تو راست ميگي؛ خيلي خوبه. تو برو زنش بشو -

هات همه . با اون چشمخواد؛ من که مثل تو خوشگل نيستموا به من چه؟ اون تو رو مي -

 !عاشقت ميشن. شانسته ديگه خواهر من

ست؟ چي به پول و قيافهفهمه؟ مگه همهشانسي؟ چرا کسي نميبرو بابا! اين هم شد خوش -

اش مثل بينيد به هر چي شبيهه جز مرد. با اون ابروهاي برداشته و تيپ مسخرهرفتارش رو نمي

ام که خوزده! من يه نفر رو براي زندگيم ميتره. مردک غربمونه! از من هم ابروش نازکها ميزن

 فهمم بابا با اون اخالقش چرا محمد رو قبول داره؟بهش بشه تکيه کرد. من واقعاً نمي

ي عموئه و تو رو زنه. محمد هم که دردونهچون پسر برادرشه. بابا هم که رو حرف عمو حرف نمي -

 .اي هم نداريزنش بشي؛ راه ديگه گيريم تو بايدخواد. پس نتيجه ميمي

 کني؟ها! مگه قضيه رياضي داري حل ميکنمزنم لهت ميهستي مي -

 .بينم خانم دکترچي رو از اين ديد ميام رياضيه همهآره ديگه! رشته -

جوري به هم بريزه. دونست اعصابم رو چهبا عصبانيت سمت هستي ميرم. هستي خوب مي

 .کرد. مامان اومد جلوم ايستاد که طرف هستي نرمش داشت تالفي ميخاطر زود بيدار شدنبه

کشيد؟ دوتا دختر دارم ها بسه ديگه! سر صبحي اين چه کاريه؟ از سنتون خجالت نميبچه -

وقت مثل دخترهاي دبيرستاني افتادن به جون هم! هلنا مگه تو کار يکي دکتر يکي مهندس، اون

 نداشتي؟

 :آروم گفتم

 .چرا -

رو که سمت هستي دراز کرده بودم تا موهاش رو بکشم آوردم پايين. مامان رو کرد سمت  دستي

 :هستي و گفت



 خواي بري دانشگاه؟تو امروز نمي -

 .هستي: نه کالس ندارم؛ ولي اين خانم سر صبح با اون زنگ ساعتش بيدارم کرد

 !مونهساله ميهاي شيشبسه ديگه تمومش کن! خجالت بکش مثل بچه -

 .تي سرش رو انداخت پايينهس

 .مامان: خيلي خب حاال بيايد صبحونه بخوريد

 .مامان برگشت سمت کتري که چايي بريزه

هاش رو برام چپ کرد. من هم با چشمم بهش فهموندم که به موقع حالش رو هستي چشم

 .گيرممي

 .ام رو خوردم و از خونه اومدم بيرونصبحونه

ول صبح. اعصابم به هم ريخته بود. بابا از زماني که يادم مياد سوار اتوبوس شدم. رفتم تو فکر ا

داد. هميشه حرف، حرف خودش بود. کس اهميت نميداد؛ يعني به هيچبهم اهميت نمي

جوري بود. قدر خشک و جدي بود يا کالً اينخاطر شغلش که سرهنگ بود ايندونم بهنمي

دونستم چرا سالم شد نميا زماني که پونزدههميشه رفتارش با من مثل يه موجود اضافي بود. ت

سالگيم مادربزرگم حقيقتي رو بهم گفت که تازه کنه؛ ولي روز تولد پونزدهجوري باهام رفتار مياين

کنه کنه. مادربزرگم گفت بابا وقتي با مادرم ازدواج ميجوري رفتار ميفهميدم چرا بابا باهام اينمي

ها که پدرم و ارتش بود و مادرم پرستار بود. تو يکي از عملياتاخالقش خيلي خوب بوده. بابا ت

زخمي شده بود با هم آشنا شدن. چند وقت بعد با هم ازدواج کردن. بابا عاشق مادرم بود؛ ولي 

شد؛ ولي مادرم دار ميخاطر مشکل قلبي که داشت نبايد بچهدار بشه. بهتونست بچهمادرم نمي

ادرم من رو حامله شد. پدرم هر چي اصرار کرد که من رو بندازه عاشق بچه بود. بعد چندسال م

دنيا اومدن من مادرم مرد. بابام از اون موقع ديگه مثل قبل نشد. تازه قبول نکرد و بعد از به

دونست. توي تمام مدت فهميدم چرا بابا ازم بيزاره. بابا هميشه من رو مسبب مرگ مادرم ميمي

هاش ببينم. حتي تونستم نفرت رو ته چشماضافي بودم. هميشه ميزندگيم من براش يه موجود 

خواستم کنکور شرکت کنم گفت فقط پزشکي يا هيچي؛ با اينکه من عاشق موقعي که مي



خوام پليس شدن بودم. حتي نذاشت بهش فکر کنم. يادم مياد روزي که بهش گفتم ميپليس

کردم حتي به حدي ازم عصبانيه که . حس ميبشم قشقرقي به پا کرد که تا حاال ازش نديده بودم

خواد کتکم بزنه. من هم ديگه از اون روز حرفي در اين باره نزدم و سعي کردم کاري رو بکنم که مي

ي اين موضوع دووم بيارم و رفتم سراغ يادگرفتن خواد؛ ولي نتونستم در مقابل وسوسهاون مي

وقت دليل نفرت پدرم س تيراندازي ميرم. هيچهاست بدون اينکه کسي بفهمه کالتيراندازي. سال

از اينکه من بخوام پليس بشم رو نفهميدم. من تا دوسالگي پيش مادربزرگم بودم. بعدش 

کردن من ازدواج کنه؛ ولي پدرم حاضر نبود که کسي رو مادربزرگم به پدرم اصرار کرد که براي بزرگ

 .جايگزين مادرم کنه

خانم ازدواج تونست من رو نگه داره، پدرم هم مجبور شد با مريموقتي مادربزرگم مريض شد و ن

 .سال بعد از ازدواجشون هستي به دنيا اومدکنه. يک

سوزه که اين همه سال با مردي زندگي کرده که هيچ جون ميها دلم براي مريمبعضي وقت

ن همه سال جون زن خوبيه. من تو اياي بهش نداره و هيچ اهميتي بهش نميده. مريمعالقه

 .ي خودش ديدهبابا بهش نگاه نکردم. اون هم من رو هميشه به چشم بچهوقت به چشم زنهيچ

هاي مشکي گفت من خيلي شبيه مادرم هستم. با همون چشممادربزرگم زماني که زنده بود، مي

اي روشن با هاي قهوهجون شده. چشمدرشت و موهاي مشکي؛ ولي هستي بيشتر شيبه مريم

تره. من قد بلندي دارم. شايد حداقل تو اين کم از من کوتاهاي داره و قدش هم يهفر قهوه موهاي

 .مورد به پدرم رفته باشم

*** 

تونم نفس بکشم، امروز ها که از شلوغي نمياتوبوس تقريباً خلوته. نسبت به بعضي وقت

 .ترهخلوت

رکدومشون حتما داستان متفاوتي براي هايي که هکنم؛ آدمها نگاه ميي اتوبوس به آدماز پنجره

 .خودشون دارند



گردونم. چشمم به کنم. سرم رو برميتو حال خودم هستم که سنگيني نگاه کسي رو حس مي

افته که بهم خيره شده. بلوز کوتاه و يه کاپشن هم روش پوشيده. از ديدن اون بلوز کوتاه پسري مي

کنم. يعني واقعاً سردش نميشه؟ شلوارش تنش اون هم توي اين هوا، سردم ميشه. تعجب مي

 .خورمفاقش کوتاهه هر لحظه ممکنه از تنش پايين بيفته. تو دلم براش تأسف ميهم از بس 

کنم و روم هام از فرط تعجب گشاد ميشه. با عصبانيت بهش نگاه ميزنه. چشمچشمکي بهم مي

ندازه. اه! بازم محمد! لعنتي، بازم اش من رو ياد محمد ميگردونم. تيپ و قيافهرو ازش برمي

 .يشه کابوس زندگيم بوديادش افتادم! هم

شينم. دستم رو از اتوبوس پياده ميشم. بايد يه اتوبوس ديگه سوار بشم. باز هم تو ايستگاه مي

کنه. اصوالً من خيلي سرمايي هستم. پيچم تا گرم بشم. کاپشنم انگار گرمم نميدور خودم مي

 .دونم چرا بازم سردمهپوشنم نميهرچي هم که خودم رو مي

کنم. معلوم نيست کي اتوبوس مياد؛ فقط من توي ايستگاه نشستم. يه نگاه ميبه خيابون 

تونم راننده رو هاش دوديه و نميبااليه. شيشهزنه. ماشين مدلداره و بوق ميماشين جلوم نگه مي

کنن. چپ نگاهم ميگردونم و بهش محل نميدم. عابرهايي که رد ميشن چپببينم. روم رو برمي

زنه. باالخره طاقت نميارم و از جام بلند ميشم. سمت ماشين ميرم. باز هم وق ميش بلعنتي همه

 .کن نيستزنه و ولداره بوق مي

 .زنمتر به شيشه ميزنم؛ ولي شيشه رو پايين نميده. حرصم گرفته. محکمبه شيشه مي

 .بيني جوابت رو نميدم؟ برو ديگهکشي؟ نميهي يارو گمشو ديگه! خجالت نمي -

 .رو ميده پايين شيشه

 .جونکشم. بپر باال دکينه عشقم! خجالت نمي -

 .هام گرد ميشهچشم

 خاک تو سرت نازي! تويي؟ تو آدم نميشي نه؟ -

 .نه عشقم؛ بپر باال زير پام علف سبز شد -



 خدا لعنتت کنه که آبروم رو بردي! ماشينت رو کي عوض کردي؟ -

 .ها شدهقکحاال سوار شو تا يخ نزدي؛ دماغت مثل دل -

 .زود سوار ميشم

 .سالم -

 .سالم خوشگله -

 !نازي -

 قدر عصباني هستي؟چيه بابا چرا اين -

 زني؟جوري باهام حرف ميزدن خوشم نمياد؛ بازم اينجور حرفدوني از ايننمي -

 !چرا عشقم -

 .هازنم تو دهنتمرض! مي -

 .باشه بابا! از موقعي که من رو ديدي به فحش بستيم -

 خواستي مثل آدم رفتار کني! نگفتي ماشين جديد از کجا؟خوب مي -

 .خواست من رو راضي کنه با اون يارو ازدواج کنمبابام برام خريده. مثال مي -

 مگه قبول کردي؟ -

 !نه بابا -

 !پس ماشين چي؟ -

 .ماشين رو قبول کردم -

 اي نازي؛ حالت خوبه؟تو ديوونه -

 .ممنون نظر لطفته. حالم امروز خيلي خوبه -



 کني اول صبحي؟کار ميحاال اينجا چي -

 .زنهچشمکي بهم مي

 !خوام عشقم رو ببينممي -

 دوني چي ميشه؟ديوونه شدي؟ اگه بابات دوباره بفهمه اومدي سراغ سپهر مي -

 .حالت نگاهش عوض ميشه

بيني اين ماشين رو قبول کردم؟ ونه ميشم. نميکار کنم هلنا؟ دلم براش تنگ شده دارم ديوچي -

کم دست از خواستم بابا بهم شک کنه. مثال دارم اداي دختراي نمونه رو درميارم تا بابام يهنمي

 .سرم برداره؛ ولي با اين حال چند نفر رو فرستاده بود دنبالم که پيچوندمشون

 جوري يواشکي همديگه رو ببينيد؟خواي اينتا کي مي -

 .تونم بدون اون زندگي کنمکار کنم هلنا دوستش دارم! نميچي -

آخه خره، اگه بابات دوباره بفهمه که بيچاره ميشي! هم خودت هم اون سپهر بدبخت. باز مثل  -

خاطر کبوديِ صورتش چند روز نيومد دوني اون سري بهاون دفعه ميره سراغ سپهر. مي

 بيمارستان؟

 !الهي بميرم براش -

 .خواد براش بميري؛ يه کاري نکن باز هم از اين اتفاقا بيفتهتو نمي -

دوني چند روزه نديدمش؟ دلم براش خيلي تنگ شده! البته تو که اين چيزها کار کنم؟ ميچي -

 .حاليت نميشه؛ عاشق نشدي بفهمي من چه حسي دارم

 !خوام صدسال سياه عاشق نشم اگه قراره مثل تو بشمبرو بابا! مي -

خوره. تو قلب نداري؛ مثل سنگ راست ميگه همون عباس قصاب به درد تو ميهستي  -

 .مونيمي



کنم؛ چون مسخره! من خيلي هم قلب دارم فقط عاقلم و خودم رو درگير مسائل احساسي نمي -

 .تهش ميشم يکي مثل تو

 .زنههاي آبيش برقي ميکنه و چشمنازي با بدجنسي نگام مي

 راستي از محمد چه خبر؟ -

 .حرفش رو نزن بابا! فکر کنم تا عيد برگرده -

 کار کني؟خواي چيراست ميگي؟ حاال مي -

 .تونم بکنم؛ هنوز فکري نکردمهيچي، کاري نمي -

 خواي زنش بشي؟يعني مي -

 .دونم شايدنمي -

 خواي زن اون بشي؟خل شدي؟ اين همه خاطرخواه دکتر داري مي -

ي جنگ و دعوا ندارم نازي. بابا بهم گير داده يا با ن حوصلهکار کنم مثل تو باشم خوبه؟ مچي -

 .خيال شممحمد بايد ازدواج کنم يا بايد درس و کار رو بي

خواي تمام عمرت رو با کسي باشي که حسي بهش نداري؟ ديوونه مسئله يه عمر زندگيه! مي -

 اون هم اون که اصال هيچ سنخيتي با تو نداره؟

جور بهش فکر کنم. بعدم من اصالً به عشق و عاشقي اعتقاد ندارم. اين خوامول کن نازي نمي -

ش براي آدم دردسره. به خودت نگاه کن! االن چندساله با سپهري آخرش چي شد؟ چيزا همه

 خواي بهش برسي؟ذاره از ده فرسخيش رد بشي؛ چطوري ميبابات نمي

 .کنممن عاشق سپهرم، باالخره يه فکري مي -

 رسه؟کني زورت به بابات ميکري؟ فکر ميمثال چه ف -



شايد زورم به بابام نرسه؛ ولي عشق سپهر بهم قدرت ميده. من اگه بميرم هم زن کسي جز  -

اي بهش ندارم بده؛ خواد من رو به يه آدمي که هيچ عالقهخاطر پول ميسپهر نميشم. بابام به

 .م هم به دستش برسهذارم جنازهولي من نمي

خواد اين کار رو بکنه؟ شما که مشکل مالي نداريد تازه خيلي فهمم نازي؛ چرا بابات ميمن نمي -

 .هم وضعتون خوبه

سن خواد من رو به اون يارو شاهي بده که همآره نداريم؛ ولي بابام طمع پول کورش کرده. مي -

ل داره که خودش هم قدر پوخودشه. ميگه چندتا برج داره. تو چند تا کشور خونه داره. اين

 .کار باشهدونه چقدره. فکر کنم مرتيکه خالفنمي

 !راست ميگي؟ -

 .نه پس! از راه حالل به اين همه پول رسيده -

 برو بابا حرف الکي نزن! هر کس پولداره خالفکاره؟ -

 .خير؛ ولي اون يارو زيادي پولدارهنه -

 .بازم دليل نميشه -

 کني؟ نکنه فاميلته؟حاال تو چرا ازش طرفداري مي -

 !ي بابامهآره پسرخاله -

 !مزهبي -

 .خنديدم. نازي هم خنديد

 .کار کني؟ با اين خواستگارت فکر کنم يه عروسي افتاديمخواي چيخب حاال با سپهر مي -

خوام بهش فکر کنم. من يه تار موي هلنا تو رو خدا به شوخي هم اين حرف رو نزن! حتي نمي -

 .نميدمسپهر رو به کسي 



کردن جور زندگيخواي باهاش زندگي کني؟ تو عادت به اينجوري ميدونم عزيزم؛ ولي چهمي -

 .کم بگذره خسته ميشينچشيدي. يه پولي روي بينداري؛ هنوز مزه

تونم بدون سپهر زندگي کنم. برام مهم نيست پول تو راجع به من چي فکري کردي؟ من نمي -

عدم سپهر دکتره، بيکار که نيست! باالخره به يه جايي ميرسه. من هم نداره؛ من عاشق سپهرم. ب

 .قدر دوستش دارم که هر سختي رو تحمل کنماون

تونم درک کنم چون عاشق نيستم؛ ولي راه سختي داري. دونم، من حس تو رو ندارم. نمينمي -

م و ي جز خالهدونبايد خودت رو آماده کني. درسته سپهر دکتره؛ ولي اول راهه. خودت مي

 .اي و يه ماشين داغون چيزي ندارهي اجارهمادربزرگ مريضش و يه خونه

 .اممن براي هرچيزي آماده -

 خواي عشقت رو ببيني؟جوري ميخب خانم آماده، بگو چه -

 فکر کردي براي چي اومدم سراغت؟ -

 .ناخاطر عشقش مياد سراغ من وگرنه گور باباي هلآره ديگه خانم فقط به -

 .ها چيهنه عزيزم اين حرف -

خيال شوخي، اگه بابات جلوي در دانشگاه برات مراقب گذاشته برو خودت رو رنگ کن! حاال بي -

 باشه چي؟

 .نازي نگاهي بهم کرد

 .کار کنم هلنادونم چينمي -

 .ونجاجوري ميارمش ازياد به مغزت فشار نيار. برو دوتا خيابون باالترکنار پارک وايسا من يه -

 !الهي من قربونت برم -

 .دار کردنازي يه دفعه پريد بغلم و صورتم رو دوتا بـ*ـوس آب

 !ور تمام صورتم رو تفي کردياه، اه! حالم رو به هم زدي. برو اون -



 .کنمآهني ميهام رو خرج آدمبي ذوق! من رو بگو که بـ*ـوس -

 .خيله خب! حاال نگه دار من پياده شم -

 اينجا؟ -

 خواي ببيننت؟نه با ماشين برو تو دانشگاه؛ مي -

 .آهان باشه، باشه -

 !بازي در نياري بياي دم دانشگاهجا بمون. باز خلهمون -

 .سواد نيستمباشه بابا حاال درسته تو دکتري؛ ولي منم بي -

 .هام رو براش چپ کردمچشم

 !عاشقتم هلنا -

 .لبخندي زدم و سمت دانشگاه رفتم

خواستم دوران دبيرستانم بود. خيلي با هم صميمي بوديم. اون اوايل که من مينازي دوست 

آمدها بود که اين واومد که تنها نباشم. تو اين رفتام اون هم باهام مييواشکي برم ديدن خاله

 .دوتا عاشق هم شدند

بود؛ ولي يه  وقت بهم نگفتهدونستم خاله دارم؛ يعني بابام هيچسپهر پسرخالمه. اون اوايل نمي

اش رو که روزي يه خانمي اومد جلوي دبيرستانم و گفت خالمه. اول باور نکردم؛ ولي شناسنامه

 .نشونم داد فهميدم که راست ميگه

دونستم که بابام اگه وقتي قبولش کردم، گفت نبايد بابا از ديدار ما چيزي بدونه. من هم مي

رفتيم ديدنشون. با نازي گاهي يواشکي ميخاطر همين من ذاره برم ديدنش؛ بهبفهمه نمي

کرد. البته مادربزرگ ام با سپهر تنها زندگي ميها بود که فوت کرده بود و خالهام سالشوهرخاله

ام آشنا شده بودم که کرد. چند ماهي بيشتر نبود که با خالهسپهر زنده بود و شيراز زندگي مي

مادربزرگ سپهر کسي رو نداشت رفت شيراز. وقتي ام هم چون حال مادربزرگ سپهر بد شد. خاله



کردم. يادمه اون زمان نازي هم ن عادت ميام اينا رفتن حس بدي داشتم؛ تازه داشتم بهشوخاله

خواست من بفهمم عاشق سپهر شده. زد؛ چون مثالً نميخيلي ناراحت بود؛ ولي خب حرفي نمي

ام وضع مالي زياد خوبي نداشت ران. خالهولي سال بعد سپهر پزشکي تهران قبول شد و اومد ته

و يه زندگيِ خيلي معمولي داشتند. وقتي سپهر اومد تهران حتي پول نداشت براي خودش خونه 

 .کرد تا خرج زندگيش رو دربيارهخوند و هم کار ميبگيره و رفت خوابگاه. بعدشم هم درس مي

زظهرها باهاش مسافرکشي باالخره بعد چند سال تونست يه ماشين قسطي بخره که بعدا

گردوند. نازي و سپهر با تمام مشکالتي که برد بيرون و ميکرد. گاهي هم من و نازي رو ميمي

وقت فکر هاست که هنوز هم مثل روز اول عاشق همديگه هستند. هيچجلوشون بود سال

کنه؛ ولي اي که داره بتونه چند ماه هم وضع سپهر رو تحمل کردم نازي با اون خانوادهنمي

 .چيز سپهر وايسادجوري نبود و نازي پاي همهاين

تر داره که چندسال پدر نازي بنگاه ماشين داره و وضعشون خيلي خوبه. نازي يه خواهر بزرگ

خواد اون رو هم بده به يه آدم پيش ازدواج کرده و شوهرش خيلي پولداره. حاال باباي نازي مي

دونست که در چه هميد که نازي با سپهر دوسته. تازه نميخيلي پولدار. چند وقت پيش باباش ف

حد با هم دوستن و فقط فکر کرده بود يه دوستي معموليه. داده بود سپهر رو کتک بزنن که مثالً 

تر از اين حرفان. عشق و عاشقي کورشون کرده و از حساب کار دستش بياد؛ ولي اين دوتا احمق

 .کشندهم دست نمي

*** 

ها انشگاه باال رفتم. سپهر درسش تموم شده. طرحش رو هم تموم کرده و بعضي وقتهاي داز پله

دونستم امروز با کي کالس داره. به دم هاي تخصصي آماده بشه. ميمياد دانشگاه براي کالس

خواستم من رو ببينه؛ ولي کالسي که سپهر بود رسيدم. استاد احدي جلوي در ايستاده بود. نمي

سپهر رو صدا کنم. استاد احدي چند وقت پيش ازم خواستگاري کرده بود؛ ولي مجبور بودم برم 

پريد. سمت کالس هاش زيادي هرز مياومد؛ چشممن بهش جواب منفي دادم. ازش خوشم نمي

اي روي لبش بود به سپهر رفتم. استاد احدي من رو از دور ديد و در حالي که لبخند احمقانه

 .سمتم اومد



 .سالم استاد -

 سالم خانم سازگار؛ احوال شما؟ -

 .خوبم ممنون. ببخشيد با آقاي نجفي کار دارم -

 .هاش توي هم رفت و جدي شددفعه اخميه

 .ولي االن وقت کالسه خانم -

 .فقط چند لحظه؛ کارم واجبه -

 .خواست من سپهر رو ببينم؛ ولي تو رودربايستي قرار گرفته بودانگار دلش نمي

 .قهباشه فقط پنج دقي -

 .احدي رفت تو کالس

 «!ايمردک عقده»

 .کم بعد سپهر اومد بيرون. صورتش نگران بوديه

 سالم چي شده هلنا خوبي؟ اتفاقي افتاده؟ نازي طوريش شده؟ -

مونيد؛ هردوتاتون خل کم نفس بگيري! چقدر شما دوتا مثل هم ميچه خبرته صبر کن يه -

 خواد بشه؟هستيد. مثالً اون ديوونه چيش مي

 .آخه احدي گفت کار واجب باهام داري -

 .اون رو ولش کن؛ نازي اومده ببينتت -

 کو، کجاست؟ -

 .کردسپهر سرش رو چرخوند؛ داشت اطراف رو نگاه مي

 ه اينجاست؟مگ -



 پس کجاست؟ -

 .ورترچندتا خيابون اون -

 کني؟راستش رو بگو چيزي شده؟ داري چيزي رو قايم مي -

ًً  چي رو قايم کنم؟ چرا اين - ورتر؛ چون کني؟ گفتم اومده چندتا خيابون اونجوري ميديونه مثال

 .گفت شايد باباش براش مراقب گذاشته باشه

 .کم راحت شده بودخيالش يهسپهر نفسش رو فوت کرد. انگار 

 .آهان -

 .کم اينجا کار دارم. تو برو منتظرتهمن ديرم ميشه. يه -

 .باشه. ممنونم هلنا -

 .قابل نداشت پسرخاله. بهتون خوش بگذره -

  .سپهر لبخندي زد و دوباره رفت تو کالس. اميدوار بودم که مشکلي براشون پيش نياد

هام رو عوض شلوغ بود که نفهميدم کي هشت شب شد. لباسقدر سرم امروز تو بيمارستان اين

ً ً بابا باهام دعوا مي کرد که زود برنگشتم خونه. عمو هم االن باز با عصبانيت نگاهم کردم. حتما

من هم طبق « تر احترام بذاري زودتر بياي؟دختر بهت ياد ندادن به بزرگ»کنه و ميگه: مي

 .ممعمول مجبورم ساکت بمونم و نگاهش کن

*** 

بود. واي بدبخت شدم! موبايلم شارژ نداشت و از  9:30به دم خونه رسيدم. به ساعت نگاه کردم؛

بعدازظهر خاموش بود. حتماً تا االن هزاربار مامان بهم زنگ زده. زنگ در رو زدم. در باز شد و 

 .داخل رفتم. هستي اومده بود توي حياط

 سالم. معلومه تا اين موقع کجا بودي؟ -



هام رو؟ رفته بودم پارتي. البته بيني لباسام نگاه کن نميدوني نه؟ به قيافهجا بودم؟ تو نميک -

 .تمش مانتو شلوار بود با مقنعه و کتوني

 .هستي لبخندي زد

واقعاً؟ چه جالب؛ تم خاصيه. به هرحال برات متأسفم؛ بابا مثل ببر زخمي تو خونه نشسته.  -

هاش چپ شده. دلم برات قدر چشم و ابرو اومد که چشمم اينعمو هعمو هم بدتر از اون. زن

 .سوزه که شادي پارتي از دماغت درميادمي

 !هستي -

 .فهميوا! به من چه اصال خودت بيا تو مي -

 .اي زدم و داخل رفتمبه هستي تنه

هم  وارد پذيرايي شدم. همه به طرف من نگاه کردند. بابا با عصبانيت بهم زل زده بود و مامان

 .بيچاره رنگش پريده بود

 .سالم -

تر احترام بذاري خانم باالخره تشريف آوردن! بهت ياد ندادن به بزرگعمو: به به عروس

 دخترجون؟ اين چه وقت اومدنه؟

 .چپ نگاهم کردعمو چپزن

دادي ما نيايم. ما بيکار که نيستم هزارتا کار داريم؛ بد هلناجون تو که امروز کار داشتي خبر مي -

کرد حرف بزنه. ي شوهرت احترام بذاري! دوران ما، عروس جرئت نميکم به خانوادهنيست يه

 .دختراي اين دوره اصالً اين چيزا براشون مهم نيست

 .ر! واقعاً مسخره بودي شوهتو دلم پوزخندي زدم. خانواده

 .عمو امروز خيلي بيمارستان شلوغ بود. مجبور بودم بمونمببخشيد زن -

 بابا: مگه مادرت نگفت زود بيا؟



 ...چرا؛ ولي -

 .ي کافي دير اومديخوام چيزي بشنوم. برو لباست رو عوض کن زود بيا که به اندازهبسه نمي -

 .کردم روي تختسمت اتاقم رفتم. مانتوم رو درآوردم و پرت 

 .مردم. هستي تو اتاق اومداز خستگي داشتم مي

 .خدا بهت رحم کرد بابا نزد تو گوشت -

 .برو بابا مسخره اصالً حوصله ندارم -

 چي شده؟ -

 .خواد خودم رو بکشمجورين. دلم ميبيني چهفهمي؟ اينا هم که ميام ميخسته -

 .ي شوهرتخدا به دادت برسه با اين خانواده -

ها رو سر تو ي اينها! کاري نکن عقدهکنمزنم لهت ميي شوهر ميدفعه ديگه بگي خانوادهيه -

 .خالي کنم

به من چه؟ تازه بذار يه خبر بد ديگه بهت بدم کلکسيونت کامل بشه؛ قراره دو ماه ديگه آقا  -

 !ياب بشداماد شرف

 .هام درشت شد و خشکم زدچشم

 !ي شوخي ندارمخدا اصالً امروز حوصلهدروغ نگو هستي به گرده؟چي؟! محمد داره برمي -

 .خوان تا عيد عروسي بگيرندروغم چيه؟ به خدا عمو گفت محمد داره مياد و مي -

 .کردمبهوت به هستي نگاه کردم. مامان داشت صدامون مي

 .تر نشدههستي: من برم تو هم زود بيا تا وضع خراب



هام رو تو موهام فرو کردم. خدايا حاال ت نشستم. دستهستي از اتاق بيرون رفت. روي تخ

هام رو کرد. لباسکم گذشت باز هم مامان صدام ميکرد. يهکار کنم؟ مغزم ديگه کار نميچي

 .زدعوض کردم و رفتم بيرون. عمو باز اخم کرده بود و با بابا حرف مي

زد. سفره سر شام کسي حرفي نمي عمو هم قيافه گرفته بود. مامان براي شام همه رو صدا کرد.زن

 .رو که جمع کرديم بابا صدام کرد. با ناراحتي سمت پذيرايي رفتم

 .بابا: بشين عموت باهات حرف داره

 .روي مبل نشستم. عمو هنوز تو قيافه بود

عمو: حتما فهميدي که قراره محمد برگرده. با پدرت تقويم رو ديديم؛ سه روز مونده به عيد نوروز 

 .گيريميمراسم م

 ...ولي عمو من -

ي کافي صبر کرديم. االن چندساله منتظريم. محمد هم که خوام چيزي بشنوم؛ به اندازهنمي -

 !اي نداري خانم دکترگرده؛ ديگه بهونهدرس خونده و داره برمي

 .خانم دکتر رو يه جوري به مسخره گفت

اين خانواده هيچ ارزشي براي تحصيالت قائل نبودن. طرز فکرشون اين بود که زن تمام عمرش رو 

 .داري کنه و به شوهرش برسهفقط بايد بچه

 .ذاشتم ديگه برام تصميم بگيرنزد. نبايد ميبه بابا نگاه کردم. اون هم حرفي نمي

-  ً  شايد اون نخواد با من ازدواج ببخشيد عموجون؛ ولي من االن چندساله محمد رو نديدم. اصال

 .ها عوض ميشن. شايد نظرش عوض شدهکنه. به هرحال االن چندسال گذشته. آدم

 .عمو پوزخندي زد

قدر براي حرف من ارزش قائل هست که روي حرفم حرف نزنه؛ اگه تو مشکلي داري پسر من اون -

 .ايهاون يه حرف ديگه



دونين رو حرف شما حرف زي ميگه وگرنه خودتون ميبابا: اين چه حرفيه داداش؟ هلنا يه چي

 .زنهنمي

 .خوام با محمد ازدواج کنم. مامان با ناراحتي نگاهم کردفهميد که من نميچرا کسي نمي

کنيم چند روز جوريه خودتون رو براي دوماه ديگه حاضر کنيد. اول عقد ميعمو: خب حاال که اين

 .گيريمبعد هم مراسم مي

 .داداش هر چي شما بگيدبابا: باشه 

بريدند و خوام زندگي کنم؛ براي خودشون ميدهنم باز مونده بود. انگار نه انگار من مي

 .دوختندمي

چيزي تونم هيچاحترامي کنم؛ ولي تا خود محمد نياد من نميخوام بهتون بيببخشيد عمو نمي -

 .رو قبول کنم

 .عمو با عصبانيت از جاش بلند شد

زنه. از همون روز سال داره ساز جديد ميکردنت. بعد هشتبا اين دختر تربيت آفرين حسين -

کار کردي؟ گفتي اشکال نداره. بهت گفتم اين بره دانشگاه اول گفتم نذار بره دانشگاه؛ ولي تو چي

 .خانم بريماش! پاشو حاجگيره؛ بيا اين هم نتيجههزارتا کار ياد مي

 .يخود کرده رو حرف شما حرف بزنهبابا: نه داداش بمونيد. هلنا ب

 .عمو: نه مثل اينکه خوب به دخترت حالي نکردي ما براي چي اينجاييم

ساله ما ي دختر شماست؟ هشتعمو: حسين آقا اين رسمش نبود. فکر کردي پسر من موندهزن

. االن ذارهي غربت کرده و حاال خانم داره براي ما کالس ميرو معطل خودش کرده. پسرم رو آواره

کنه چون دکتر شده براي خودش وقت خانم فکر ميما دست رو هر دختري بذاريم نه نميگه اون

 .کسي شده

 .زن عمو با نفرت نگاهي بهم کرد



ببين دخترجون براي ما مهم نيست تو دکتري؛ اولين چيز براي زن مهمه اينه که بدونه  -

 .ه باشهجوري با شوهرش رفتار کنه تا تو خونه کمبود نداشتچه

 :خشکم زده بود. عمو گفت

 .جا جاي ما نيستخانم اينبريم حاج -

کرد بمونن. ش داشت اصرار ميعمو و عمو سمت در رفتند و بابا هم دنبالشون رفت. بابا همهزن

کرد؟ انگار من رو دستش موندم و محمد آخرين جوري رفتار ميعصبي شده بودم؛ چرا بابا اين

 .مرد رو زمين بود

 !کشدتي: هلنا ديونه شدي؟ بابا ميهست

کنن اش هنوز من، زن پسرشون نشدم فکر ميخوام زن اون بشم که خانوادهبه جهنم! من نمي -

 .زن يعني کلفت خونه و هيچ ارزشي براي زن قائل نيستن

ها زندگي کني. مهم خود محمده؛ اون اين همه سال تو خارج خواي با اونمامان: عزيزم تو که نمي

 .وقت طرز فکر پدر و مادرش رو ندارهس خونده و هيچدر 

سال زنه. اصال شايد من تو اين هشتنه مامان اون هنوز نيومده گفته رو حرف عمو حرف نمي -

 .عوض شده باشم. شايد ازم خوشش نياد

سال و هشتادسال نداره؛ محمد تو رو از اول هم دوست دخترم وقتي آدم کسي رو بخواد هشت -

 .داشت

 .خواد به اصرار عمو از اول هم من رو انتخاب کردنه مامان! اون من رو نمي -

 .اين حرف رو نزن. محمد يه مرده؛ زن که نيست به اصرار پدر و مادرش زن انتخاب کنه -

 .مرد؟ اون به هرچي شبيهه جز مرد -

 ...مامان: ولي



با صداي در همه نگاهمون برگشت سمت در. بابا با صورتي که از عصبانيت سرخ شده بود نگاهم 

 .کردمي

 .بابا: هلنا بيا اينجا

هام رو ناخودآگاه بستم؛ ولي آروم سمتش رفتم. بابا دستش رو بلند کرد که بزنه تو صورتم. چشم

 .رتم بودهام رو باز کردم دست بابا کنار صواتفاقي نيفتاد. آروم چشم

کرد نزنه تو صورتم. دستش رو مشت کرد و لرزيد؛ انگار داشت خودش رو کنترل ميدستش مي

 .ش سمتم گرفتفقط انگشت اشاره

چي رو بايد ي يه پول کني، قيد همهاگه يه بار ديگه، فقط يه بار ديگه من رو جلوي برادرم سکه -

 بزني! فهميدي؟

 .هام رو يه لحظه بستماز دادش چشم

 .کنيامان: آروم باش حسين آقا داري سکته ميم

کردي االن سر شده. اگه خوب تربيتش ميش تقصير توئه اين دخترِ خيرهتو ساکت باش! همه -

 .ايستادتو روي بزرگترش نمي

 .شدچي سر اون خراب ميدلم براي مامان سوخت. بيچاره هميشه همه

ه به بعد حق هيچ اعتراضي رو نداري. هات رو باز کن هلنا! از اين لحظبابا: خوب گوش

ذارم بري چون به داداش ترين حرفي بزني بايد درس و دانشگاه رو فراموش کني. االنم ميکوچک

قول دادم که کاري بهت نداشته باشم تا درست تموم بشه؛ ولي اگه بخواي دوباره روي حرفم حرف 

 .هلنا دارم کنم که دختري به اسمزنم زير قولم و فراموش ميبزني مي

 !بابا -

 .خوام صدات رو بشنومهيچي نگو؛ نمي -

 .بابا سمت اتاقش رفت و در رو محکم بست. خشکم زده بود. مامان اومد سمتم



 ...عزيزم -

بدون حرف سمت اتاقم رفتم و در رو بستم. روي تخت نشستم پاهام رو توي شکمم جمع کردم. 

کرد؟ مگه من دخترش نبودم؟ جوري رفتار ميينسرم رو گذاشتم روي زانوم. چرا بابا باهام ا

عرضه گريه نکنم. لبم رو خواستم گريه کنم. تمام زندگيم سعي کرده بودم مثل دخترهاي بينمي

 .کم بعد هستي اومد تو اتاق. روي تختش نشستگرفتم که اشکم پايين نياد. يهگاز مي

 .هلنا -

 .خوام چيزي بشنومهيچي نگو هستي نمي -

هاي من و هستي سکوت اتاق رو گه حرفي نزد. اتاق ساکت بود و فقط صداي نفسهستي دي

 .تر شده بودمکم گذشته بود. آرومشکست. يهمي

 ...هلنا -

 .حرفي نزدم

 .ناراحت نباش! خدا بزرگه باالخره يه چيزي ميشه -

 !چي رو بزنمبيني بابا چي گفت؟ اگه قبول نکنم بايد قيد همهچه چيزي هان؟ نمي -

 .تو که چيزي از درست نمونده، آخراي طرحته -

چي خاطر ازدواجم قيد همهخوام بهخوام تخصص بخونم. نميپس تخصصم چي؟ من تازه مي -

 .چي بگذرمخوام به همين راحتي از همهکشم. نميرو بزنم. من چندساله دارم زحمت مي

 .با ناراحتي که چيزي درست نميشه -

فهمه من هيچ ربطي به اون واي با اين وضعيت بخندم؟ بابا چرا نميخکار کنم؟ ميميگي چي -

 !کنهها از زمين تا آسمون فرق ميخانواده ندارم؟ طرز تفکر من با اون

 .کني؟ تو که خيلي وقته محمد رو نديدي شايد عوض شده باشهچرا الکي خودت رو ناراحت مي -

 .پوزخندي زدم



ها تو هاش رو نديدم؟ مگه تو نت نديدمش؟ مگه آدماي! مگه عکسعوض شده! ساده -

قدر عوض ميشن؟ خودمون يادته چندبار با اين يکي اون يکي مچش رو گرفتيم؟ سال چههشت

 !هستي من ازش بدم مياد

بذار کنند. شايد عوض شده؛ اون موقع خب سنش کم بود پسرا تو اين سن از اين کارها زياد مي -

 .قدرها هم بد نيست! از عباس قصاب باور کن بهترهبياد ببينيش شايد ازش خوشت اومد. اون

 .با حرص لبخندي زدم

 !برو بابا ديوونه -

 .آقاست؛ حداقل بوي گند گوشت نميدهراست ميگم محمد بهتر از عباس -

 !هستي -

يد با اين اخالق گندت قبولت باشه بابا! حاال خودت رو ناراحت نکن؛ شايد محمد اومد تو رو د -

 .نکرد

 .خدا کنه. وگرنه بابا تا من رو به زور نده بهش ول کن نيست -

 کني؟جوري ميخواي داري اينميگم هلنا نکنه کسِِ  ديگه رو مي -

 من؟ -

موني. محبوبه، بينم تو آدم نيستي؛ مثل مجسمه ميکنم ميراست ميگي حاال که فکر مي -

ها دنبالتن؛ ولي تو بهشون مارستان شماست. گفت برادرش گفته خيليدوستم، برادرش تو بي

 .محل نميدي

 برادر محبوبه کيه؟ -

 .ي دردسر ندارم؛ االن ميري سراغشول کن بابا من حوصله -

 .نه بگو کيه -



خوام بخوابم. جون هر کي دوست داري زنگ گوشيت رو سر صبح روشن من خوابم مياد مي -

 .نکني

 .باشه -

خواست خوابيد و منم روي تخت دراز کشيدم. ياد گذشته افتادم. از بچگي عمو دلش ميهستي 

اومد. وقتي من و محمد رو يه جوري به هم بچسبونه؛ ولي من از همون بچگي ازش خوشم نمي

ها شروع شد. عموم به بابا گفت که من رو براي محمد در نظر گرفته. بابا هم ديپلم گرفتم زمزمه

 .ظر من رو بپرسه قبول کردبدون اينکه ن

کنم. وقتي پزشکي ولي من کنکور رو بهونه کردم و گفتم تا کنکور ندم اصال به ازدواج فکر نمي

تر شد؛ ولي از موضعش پايين نيومد. فشار عمو کم نرمقبول شدم بابا خيلي خوشحال شد و يه

خاطر همين تحصيالت هاي محمد رو رد کنم. ببيشتر شد. من هم منتظر بودم که به هر بهانه

خواد شوهرم تحصيالت نداشته باشه. محمد هم مثالً به محمد رو بهونه کردم و گفتم دلم نمي

رگ غيرتش برخورد و قبول کرد بره دانشگاه. خيلي خوشحال شدم؛ چون از آدم عالفي مثل 

دانشگاه گذروني کاري بلد نبود بعيد بود دانشگاه قبول بشه. طبق انتظارم محمد که جز خوش

خواستم رسيدم؛ ولي خوشحاليم زياد طول نکشيد؛ شرکت کرد و قبول نشد. منم به چيزي که مي

کردن روي من و لجبازي با من اين شد براي کمچون سال بعد رفت کانادا درس بخونه. باورم نمي

 .کار رو بکنه

از پسرش  خاطر اين تصميم محمد کلي ازم شاکي بود؛ چون من رو مسبب دوريعمو بهزن

دونست. وقتي يه مدتي گذشت عمو بهم گفت حاال که من باعث رفتن محمد شدم بايد مي

ش تنها نباشه؛ ولي من حاضر نبودم درسم رو که باهاش ازدواج کنم و برم پيشش که دردونه

قدر براش زحمت کشيدم ول کنم؛ براي همين گفتم تا درسم تموم نشه جايي نميرم. هرچي اين

 .من قبول نکردم. دعواي زيادي تو خونه راه افتاده بوداصرارکردن 

ردم؛ ولي ککم قبول ميقدر تحت فشار بودم. که داشتم کماون روزها بدترين روزهاي عمرم بود. اين

تونه من رو هم ببره پيش خودش. محمد گفت چون خودش وضعيت مشخصي نداره نمي

جا هر غلطي دوست داره بکنه و سرخر خواست اوندونم چرا اين حرف رو زد. حتماً مينمي



نداشته باشه. به هرحال هرچي که بود براي من خوب شد؛ چون بعد اون ديگه کسي حرفي نزد و 

ي خوبي نداشت؛ ولي عمو از خر شيطون پايين اومده بود؛ ولي باهام ميونههمه ساکت شدند. زن

ه که با هم نامزد کنيم. من هم کنعمو آروم نموند. گفت فقط به شرطي با نرفتن من موافقت مي

? ساله که محمد -اي که عمو خريده بود دستم کردم. االن حدود?شدن دهنشون حلقهبراي بسته

اش نيومده. معلوم نيست داره سال يک بارم براي ديدن خانواده 8-رفته کانادا و برنگشته. تو اين?

 .خوش گذرونده هاي عمو کليکنه. حتماً با پولسال چه غلطي مياونجا هشت

گذروني بود. شه. از وقتي من يادم مياد محمد دنبال خوشعمو وضع خوبي داره و محمد تنها بچه

خودم فقط چندبار با دخترهاي مختلف ديده بودمش. اگه بگن حتي االن چند تا هم بچه اونجا 

 .کنمداره باور مي

سال اصال نيومده. اون اين هشتعمو اينا سالي يه دفعه ميرن کانادا ديدن محمد؛ ولي اون تو 

کنن هر هاش کمتر و کمتر شد. االن هم آقا لطف ميزدنکم زنگزد؛ ولي کماوايل خيلي زنگ مي

زنه؛ ولي من هيچ حسي زنن. چند کلمه هم با من حرف ميسال يه بار موقع سال تحويل زنگ مي

زدنش و مدل . طرز حرفهاش ندارم. محمد از وقتي رفته خارج رفتارهاش بدتر شدهبه حرف

 .پوشيدنش خيلي عوض شده. به هرچي شبيهه به جز مردلباس

نظرم يه مرد بايد رفتارش تونم بفهمم چقدر تغييرکرده. بهفرسته ميهاي که تو نت ميبا عکس

قدر جلف. چند وقت پيش از هستي شنيده بودم که عمو به مردونه باشه؛ نه مثل محمد اين

ر سال بايد برگرده و تکليف اين ازدواج رو روشن کنه؛ ولي من جدي نگرفتم؛ محمد گفته که تا آخ

 .ولي مهموني امشب تمام معادالتم رو به هم ريخت

*** 

 .ماهه. فردا قراره محمد از کانادا برگردهاواخر بهمن

 کنم که محمددونم قراره چه اتفاقي بيفته؛ فقط تو دلم دعا مياالن چند روزه استرس دارم. نمي

زنه که از اي مينظرش عوض شده باشه و دست از سر من برداره. سارا با آرنجش به پهلوم ضربه

 .کنمفکر بيرون ميام. با عصبانيت بهش نگاهي مي



 چته وحشي؟ -

گردونم. استاد احدي کنارم وايساده. کنه. سرم رو برميام اشاره ميهاش به طرف ديگهبا چشم

کردن. جلسه گذاشته بود و کسايي که طرح داشتن بايد شرکت مي مثالً امروز تو بيمارستان يه

 .قدر فکرم مشغول بود که اصالً حواسم نبود احدي چي داره ميگه و کي صدام کردهاين

 احدي: خانم سازگار حالتون خوبه؟

 .بله -

 .هام خيره شده بودبه چشم

 ببخشيد چي گفتيد دکتر؟ -

 !کنمگفتم حواستون کجاست؟ يک ساعته دارم صداتون مي -

 :يکي از پسرا گفت

 .استاد حتماً عاشق شده؛ حواسش نيست -

 .همه زدن زير خنده

 !احدي: ساکت

هاش ادامه ميده. خدا لعنتت کنه محمد که از کنه و دوباره به حرفاحدي با اخم نگاهم مي

 .تموم ميشه هاي احديدستت حواس ندارم! آبروم رفت. حرف

 .سارا: معلومه چته هلنا؟ حواست کجاست؟ ديروز هم توي اورژانس چندبار گند زدي

 .ول کن بابا بريم حوصله ندارم -

 .احدي: خانم سازگار شما بمونيد کارتون دارم

 .سارا لبخندي بهم زد

 !قيهاش تموم بشه. حتما نگرانت شده. بسوزه پدر عاشآخ بيچاره چقدر منتظر بود که حرف -



 ميشه دهنت رو ببندي سارا؟ -

تيپ و استاد داشتم باشه بابا! مردم شانس دارن. من هم يه خواستگار سمج خوشگل و خوش -

 .ذاشتمکالس مي

ناميش ي خوشخوام همچين آدمي خواستگارم نباشه. خوبه آوازهسارا حرف مفت نزن! مي -

هاي بخش جراحي راجع بهش چي جا پر شده! يادت نيست چند وقت قبل يکي از پرستار همه

 !گفتمي

ها رو ول کن؛ شايد از حسادتش حرف زده. تازه به قول تو با همين وضعيت خرابش هم اون -

 ذاري؟کنن. حاال طرف از تو خوشش اومده چرا کالس ميدخترها براش غش مي

 !سارا ميشه بري گم شي؟ امروز اعصاب ندارم -

موقعي که من يادمه تو همين اخالق گند رو داشتي. اصالً شايد  برو بابا! کي تو اعصاب داري؟ از -

احدي عاشق همين اخالق گندت شده. ميگم هلنا منم از فردا اخالقم مثل تو باشه؛ برام يکي 

مثل احدي پيدا ميشه. البته نه فکر نکنم آخه تو خوشگلم هستي؛ بايد برم عمل زيبايي هم 

 .بکنم

 !سارا -

 .کنيدکار ميدر منتظرم فقط زياد طول ندي؛ وگرنه ميام تو ببينيم چي باشه، باشه رفتم. دم -

 .کردندچپ نگاهم ميسارا رفت و بقيه هم رفتند. دخترها چپ

 .سمت احدي رفتم؛ فقط اين رو امروز کم داشتم

 ببخشيد دکتر، با من کاري داشتيد؟ -

 .سرش رو بلند کرد نگاهي بهم انداخت

 .؟ با من راحت باشيدمشکلتون چيه خانم سازگار -

 .هام درشت شدچشم



 !بله؟ -

 چند وقته حواستون نيست؛ اتفاقي افتاده؟ -

 .نه دکتر چيزي نيست -

 .ميشه به من نگيد دکتر؟ حس خوبي ندارم -

 ببخشيد چي بگم؟ -

 .بهت گفتم باهام راحت باش هلنا؛ نويد صدام کن -

قدر با هم صميمي باشيم که به اسم ولي من همون دکتر رو ترجيح ميدم. فکر نکنم اون -

 .کوچيک همديگه رو صدا کنيم. اگه کار خاصي نداريد من برم

 .سمت در رفتم

کني؟ من بهت گفتم که قصدم جديه چرا بهم يه فرصت جوري ميهلنا صبر کن چرا اين -

 نميدي؟

 .برگشتم سمتش

 .احدي من همون روز اول بهتون جوابم رو دادمببينيد دکتر  -

 آره جواب دادي؛ ولي نگفتي چرا! موضوع سپهر نجفيه؟ -

 .هام از تعجب گشادتر شد. با خودش چي فکر کرده بودچشم

 به سپهر چه ربطي داره؟ -

 .خاطر اون بهم جواب رد دادياز اين صميميتي که داريد معلومه بهش ربط داره. به -

 ن بگم؟بايد بهتو -

 .آره اين موضوع به منم مربوط ميشه. بايد دليل جواب رد دادنت رو بدونم -



بينم. ما با هم نسبتي نداريم که بخوام چيزي رو براي شما ولي من دليلي براي اين کار نمي -

توضيح بدم؛ ولي براي اينکه خيالتون رو راحت کنم ميگم که سپهر فقط پسرخالمه همين. 

هم بينمون نيست. شما هم بهتره بريد سراغ يکي ديگه؛ چون من جوابم بهتون اي چيز ديگههيچ

 .منفيه

 !من عادت به جواب منفي شنيدن ندارم هلنا سازگار -

 .متأسفم؛ ولي بايد اين دفعه بشنويد دکتر احدي -

 !بيني هلنا سازگار؛ با من در نيفتبد مي -

 .پوزخندي بهش زدم

 !متأسفم براتون دکتر احدي -

اتاق اومدم بيرون. اعصابم به هم ريخته بود. تندتند سمت خروجي بيمارستان رفتم. فقط  از

 !مونده تو من رو تهديد کني نويد احدي

 .هلنا صبر کن -

 .زداومد. بهم رسيد. نفس نفس ميبرگشتم. سپهر داشت دنبالم مي

 .کنمحواست کجاست دختر؟ يه ساعته صدات مي -

 دوي؟جوري ميکار داري اينببخشيد حواسم نبود. چي -

 .زنه. گوشيش خاموشهاز ديشب از نازي خبر ندارم دلم شور مي -

 بازم چيزي شده؟ -

 .دونم! االن چند وقته باباش زياد بهش گير نميدهنه؛ يعني نمي -

 خب؟ -

 کم مشکوک نيست باباش بهش کاري نداره؟نظرت يهبه -



 .چرا فکر کنم مشکوکه. از باباي نازي بعيده کاري بهش نداشته باشه -

 هلنا ميشه بري ببيني چي شده؟ -

 !خيلي خب ميرم تو نگران نباش -

 .ي نجات ما شديجوري ازت تشکر کنم هلنا؛ تو فرشتهدونم چهنمي -

 !کنم خواد تشکر کني. شما دوتا آخر سر من رو به باد نديد بايد خدا رو شکرنمي -

 .بازم ممنون بيا پس بريم -

 تو کجا؟ -

 .شون باهات مياممنم تا نزديک خونه -

فهمن من تو رو ترسم براي تو هم مراقب گذاشته باشن. ما رو با هم ببينن ميخواد، مينمي -

 .ذاره منم ببينمشوقت باباش نميشناسم؛ اونمي

 .خيلي خب پس زود خبر بده خيلي نگرانم -

 .حافظباشه خدا -

 .خداحافظ -

شون باالي شهر ي نازي رفتم. خونهاز بيمارستان بيرون رفتم. سوار تاکسي شدم و سمت خونه

 .بود

شون به ما ي زيادي داشت. البته اون اوايل که من با نازي دوست شدم خونهي ما فاصلهبا خونه

در پولدار شدن. دم قجوري يه دفعه ايندونم چهقدر پولدار نبودن؛ نمينزديک بود و اين

 .شون پياده شدم و زنگ رو زدمخونه

 بله؟ -

 .سالم منم هلنا -



 .سالم هلناخانم بله بفرماييد -

شد که براشون خانم، اومد دم در. چند سالي ميدر باز شد و رفتم تو. مستخدمشون، معصومه

 .شناخت. زن خيلي خوبي بودکرد و من رو ميکار مي

 .سالم -

 .ا توسالم مادر بي -

 .خانم، تو پذيرايي نشسته بودشون شدم و سمت پذيرايي رفتم. مادر نازي، مهريوارد خونه

 .سالم -

 .سالم خانم دکتر از اين ورا -

 خانم خوب هستيد؟سالم مهري -

 بد نيستم عزيزم تو خوبي؟ -

 ست؟ممنون؛ نازي خونه -

 .آره توي اتاقشه -

 ميشه بهش بگيد من اومدم؟ -

 .خانم يه جور خاصي نگاهم کرد؛ انگار يه اتفاقي افتاده بودمهري

 .کنهکم حالش خوب نيست؛ داره استراحت ميببخشيد هلناجون نازي يه -

 چيزي شده؟ مريض شده؟ -

کم با باباش بحث کرده؛ البته تقصير خودش بود که تو روي باباش دونم چي بگم. يهنمي -

 .وايساد

 ميشه برم ببينمش؟ -



آره برو. هر چند باباش گفته کسي حق نداره ببينتش؛ ولي تو فرق داري. اگه ميشه رفتي  -

خواد؟ عقل تو سرش نيست. خواستگار به دونم اين دخترِ چي ميکم حرف بزن. نميباهاش يه

 .کم باهاش حرف بزن شايد سر عقل بيادخواد زنش بشه. تو يهاين خوبي داره ميگه نمي

 .باشه -

خانم خبر نداشت که منم باهاش همدستم. در اتاق رو زدم؛ ولي نازي رفتم. مهريسمت اتاق 

 .جوابي نيومد. دوباره در زدم

 .خوام کسي رو ببينمنازي: تنهام بذاريد؛ نمي

 .نازي باز کن منم -

 .ي داغون جلوي در ايستاده بودکم بعد در باز شد. نازي با قيافهيه

 .سالم -

 .کرد. رفتم تو اتاق و در رو بستمنازي ساکت بهم نگاه مي

 جوري شدي؟چي شده نازي؟ چرا اين -

 .هاش سرازير شد و اومد سمتم و بغلم کرديه دفعه اشک

 !هلنا بدبخت شدم -

 !کني؟ حرف بزن ببينمچي شده؟ چرا گريه مي -

 .بابام گفته بايد تا آخر ماه زن اون يارو بشم -

 !ت کنهتونه مجبور يعني چي؟ مگه زوره؟ نمي -

 .گفت اگه زن اون نشم يه باليي سر سپهر مياره -

 چي ميگي؟ مگه فهميده شما با هميد؟ -



دوني چه آره ديروز برام مراقب گذاشته بود ديد که با سپهر بودم. وقتي شب اومد خونه نمي -

بامم کنم. باسروصدايي راه انداخت و گفت تا آخر ماه بايد ازدواج کنم. من گفتم اين کار رو نمي

اي نميشم. اون هم بدتر فهميد موضوع من و سپهر جديه؛ منم گفتم جز سپهر زن کس ديگه

رفتن از خونه رو ندارم؛ تا اون لعنتي آخر ماه از سفر برگرده و عقد عصباني شد و گفت حق بيرون

 .کنيم

 آخه احمق چرا با بابات در افتادي؟ -

 !دونم ديوونه شده بودمچه مي -

 کار کني؟ي چيخواحاال مي -

 !دونم؛ ولي اگه شده خودم رو بکشم زن اون نميشمنمي -

چي. زنيد به همهاي؟ گفتم شما دوتا آخر گند ميوپرت ميگي؟ مگه بچهديوونه شدي؟ چرا چرت -

ريد بيرون؟ حاال همديگه رو هر ش با هم ميدونستي بابات ممکنه دنبالت کنه چرا همهتو که مي

 !زدافتاد؟ بيخود نبود اون سپهر دلش شور ميقي ميديدين اتفاروز نمي

 مگه سپهر چيزي گفته؟ -

 .آره اون من رو فرستاد و گفت نگرانت شده؛ آخه گوشيت خاموش بود -

 .الهي بميرم! زود باش بهش زنگ بزن بده باهاش حرف بزنم -

بازي در مياره زاري کني! اون احمق هم ديوونهخواي پشت تلفن گريهبرو بابا زنگ بزنم االن مي -

 .تر ميشهکار خراب

 !کار کنم هلنا؟ دارم ديوونه ميشمچي -

 !کرديبازي دربياري بايد فکر اينجاش رو ميقبل از اينکه ديوونه -

 کار کنم؟حاال که شده؛ ميگي چي -

 .فکر کنمدونم بايد نمي -



 !هلنا گوشيت رو بده بهش زنگ بزنم؛ قول ميدم گريه نکنم. دلم براش تنگ شده -

 .کني اون نگران ميشهتنگش بشو. بعد هم تو تعادل نداري، گريه ميبذار يه روز بگذره بعد دل -

 !کنمقول ميدم؛ خواهش مي -

 .ها کرده بوداش رو مثل بدبختنازي قيافه

 !دونم و تومه از اين موضوع حرف بزني من ميباشه؛ ولي اگه يه کل -

 .باشه، باشه -

گوشيم رو دادم به نازي؛ اونم به سپهر زنگ زد. تا سپهر گوشي رو جواب داد نازي زد زير گريه. 

 .بيچاره سپهر ترسيده بود. گوشي رو از دستش چنگ زدم

 جوري قول ميدي؟ الو سپهر؟خاک تو سرت کنن نازي! اين -

 !ه؟هلنا چي شد -

 .هيچي بابا اين دخترِ خله دلش برات تنگ شده داره ادا درمياره -

 مطمئني؟ -

 .کنهشناسي؟ يه چيزي رو بزرگ ميآره تو نازي رو نمي -

 .گوشي رو بده بهش -

 .باشه -

 .دستم رو روي بلندگوي تلفن گذاشتم

 !دونم و تونازي بخواي حرف اضافه بزني من مي -

کم با سپهر حرف زد و گوشي رو قطع کرد. با شي رو دادم بهش. يهنازي سرش رو تکون داد. گو

 .عصبانيت نگاهش کردم



کنم که يه درصد سپهر رو ازدست بدم هلنا ببخشيد دست خودم نبود. وقتي به اين فکر مي -

 .ذاره برم بيرونکار کنم؟ بابام نميحالم بد ميشه! هلنا چي

 .فعال تحمل کن شايد بابات يکم نرم بشه -

 جوري ببينم؟پس سپهر رو چه -

کار کنم؟ من دارم بهت ميگم نبايد چند وقت سپهر رو ببيني؛ واي نازي! از دست تو چي -

 خواي ببينيش؟وقت تو ميگي مياون

 .دارهشناسي هلنا؛ اون دست از سر سپهر برنميتو بابام رو نمي -

زنم که تا يه چند وقتي منم براي همين ميگم فعال نبايد ببينيش؛ من خودم با سپهر حرف مي -

 .تر رفتار کني تا ببينيم چي ميشهزياد تو ديد نباشه. تو هم سعي کن عاقالنه

 .باشه -

 مطمئن باشم؟ -

 .آره -

 !دونم چرا بهت مشکوکمنمي -

خوام جوري مي. تازه بابام گوشيم رو گرفته، چهزنمگفتم باشه. من چند وقت به سپهر زنگ نمي -

 زنگ بزنم؟

 .مجبورم بهت اعتماد کنم -

 .شون اومدم بيرونکم ديگه با نازي حرف زدم. ازش خداحافظي کردم و از خونهيه

 .خودم مشکلم کم بود که نازي هم بهش اضافه شده بود

*** 

 .دمهام رو آروم باز کر داد. چشمانگار يکي داشت تکونم مي



 .خوابي! بايد بريم فرودگاههستي: پاشو ديگه چقدر مي

 !فرودگاه؟ -

 سال داره مياد؟يادت رفته شوهر عزيزت بعد هشت -

 .با اخم به هستي نگاه کردم

 .من نميام، بايد ساعت نُه برم بيمارستان -

 .به من ربطي نداره برو به بابا بگو؛ يک ساعته حاضر تو پذيرايي نشسته -

 مگه رئيس جمهور داره مياد؟ اي بابا -

براي بابا، پسر برادرش کمتر از رئيس جمهور نيست! تازه عمو از يک ساعت پيش چند بار زنگ  -

 .زده

 .هستي جون هر کسي دوست داري برو بگو هلنا مريضه؛ اصال بگو هلنا مرده -

 .برتت؛ پس پاشو حاضر شوبه من چه؟ تازه رو به موتم که باشي بابا مي -

 .بابا مگه زوره؟ من نميام اي -

 .اگه جرئت داري به بابا بگو -

 .از جام بلند شدم

 !اي خدا چقدر من بدبختم -

 .هستي لبخندي زد

 .مونهها ميات مثل بيچارهسوزه! خيلي قيافهدلم برات مي -

 !ي همه رو روي سر تو در بيارمهستي کاري نکن عقده -

بهتره من برم؛ چون تو خيلي خطرناک شدي. ميگم هلنا وقتي اومد يه آمپول هوا بهش بزن  -

 .راحت بشي



 !هستي -

 .من رفتم زود بيا پايين -

حالي سمت دستشويي رفتم. ساعت هفت بود. ساعت هشت هستي رفت بيرون. من هم با بي

ً ً تا االن کلي عصبي شده بود. پرواز محمد مي سريع مانتو و شلوارم رو پوشيدم. نشست. بابا حتما

کردن رو نداشتم. به ي آرايششال سياهم رو سرم کردم. فقط يه رژکم رنگ زدم؛ اصالً حوصله

خودم تو آينه نگاه کردم؛ چون هميشه عادت داشتم آرايش کنم االن بدون آرايش مثل روح شده 

 .بودم. از اتاق رفتم بيرون. بابا از جاش بلند شد

 .بيا صبحانه بخور مامان: عزيزم

 .بابا: الزم نکرده دير ميشه

 .کنهام ضعف ميحسين آقا بچه -

نخوردن چيزيش نميشه. به اندازه کافي دير کرده. هستي زود خواد؛ با يه روز صبحانهگفتم نمي -

 باش! نکنه براي تو هم بايد يک ساعت صبر کنم؟

 .هستي: اومدم، اومدم

 .بابا سمت حياط رفت

 .يه لقمه برات درست کردم بگير بخورمادر بيا  -

 .مرسي مامان -

 .لقمه رو گرفتم. هستي اومد و با هم رفتيم بيرون

 جوريه؟ چرا آرايش نکردي؟ات اينهستي: هلنا چرا قيافه

 !ولم کن بابا حوصله ندارم -

جوري محمد ازت خوشش نياد؟ تو خوشگلي هرکاري بکني بازم اون ازت خواي اينمثال مي -

 .نظرم بدون آرايش هم يه خوشگلي خاصي داريمياد. تازه به خوشش



 .برو بابا! بازم اول صبحي گند بزن به اعصابم. من کجام خوشگله؟ مگه تو بگي -

کندم. هميشه سوار ماشين شدم. بقيه هم سوار شدند. بابا راه افتاد. از استرس پوست لبم رو مي

 .کردمموقع استرس همين کار رو مي

 !؟ لبت رو کنديهستي: چته

 .هستي استرس دارم؛ دست خودم نيست -

 .چيز درست بشهبيخود استرس نداشته باش. با خودش حرف بزن شايد همه -

 !دونمدونم، نمينمي -

*** 

 .تو فرودگاه عمو تا ما رو ديد اومد سمتمون

 .سالم کجايي داداش؟ پروازش نشسته -

 .اي به من رفتغرهبابا چشم

 .رافيک بود داداشبابا: ببخشيد ت

 .عمو با تعجب نگاهمون کرد. انگار فهميده بود من معطل کردم

 .حاال بيايد االن مياد بيرون -

ي عمو و دخترهاش و پسراشون هم اومده بودن. دخترخالهعمو رفتيم. خواهر و برادر زنسمت زن

قدر به خودش رسيده بود انگار اومده عروسي. با اون همه آرايش ديگه صورتش جايي محمد اين

عمو رفت تو صورتش. زنکشيدي رو صورتش تا دسته فرو مينداشت. فکر کنم اگه با کاردک مي

 .اهي کرد و پشت چشمي نازک کردبهم نگ

 عمو: چه عجب اومديد. هلناجون مريضي؟زن

 .عمونه زن -



 .آخه رنگت پريده -

نداخت؛ چون آرايش نکرده بودم. حتماً انتظار داشت براي اومدن پسرش داشت بهم تيکه مي

مشتاق ديدن پسر  آرايش خليجي کنم و خودم رو بکشم. فکر کرده من مثل دخترِ خواهرش

 .ش هستمنخاله

ترکيدم؛ ولي جوابي بهش ندادم. همون موقع محمد وارد سالن شد. همه از حرص داشتم مي

کرد ديدش فکر ميکرد انگار از جنگ برگشته؛ هرکي ميطرفش رفتن. زن عمو يه جوري گريه مي

ي محمد مثل که سه ماه پيش رفته بود پيشش. دخترخاله صدساله محمد رو نديده؛ درصورتي

 .نه بهش آويزون شده بودک

 سال بري استقبال شوهرت؟خواي بعد هشتهستي: نمي

 .با آرنج تو پهلوش زدم

 ميشه خفه شي؟ -

چته ديوونه؟ پهلوم رو سوراخ کردي! به جهنم نرو! بذار از چنگت درش بيارن. ندا رو ببين مثل  -

 !کنهميموني که بهش موز دادن داره ذوق مي

دونم زن عمو وقت منم از شرش راحت ميشم. من نميآويزون بشه؛ اونبه جهنم! بهترکه بهش  -

 با اين همه دختر که دور و برشه چرا من رو انتخاب کرده؟

 .خواد سر به تنت باشهعمو انتخابت نکرده؛ محمد انتخابت کرده وگرنه زن عمو نميخره زن -

 .مامان: عزيزم برو جلو االن بابات باز عصباني ميشه

 .بيني چقدر دور و برش شلوغهل کن! نميمامان و -

گشت. از دور من رو ديد و همون موقع محمد سرش رو برگردوند انگار داشت دنبال ما مي

 .لبخندي زد

 .تر بودکردم افتضاحواي خدا از اوني که فکر مي



کوتاه بود. يه شلوار جين تنگ قسمت باالي موهاش رو باکش بسته بود. دور سرش هم کوتاه

افتاد. يه تيشرت آبي کوتاه هم تنش بود. ابروهاش رو جوري ده بود که داشت از کمرش ميپوشي

 .برداشته بود که از اين فاصله هم قابل تشخيص بود؛ فقط مونده بود آرايش کنه

زد هام داشت از کاسه ميسالش بود. چشم 32واقعا شورش رو در آورده بود! انگار نه انگار که 

 .اومد سمت ما. سر جام خشکم زده بودبود. داشت مي بيرون. حالم بد شده

 .هستي: آخ آخ صاحبش اومد! چه تيپي هم زده ناکس

 بينم؛ اين چرا اين ريختي شده؟هستي بگو دارم خواب مي -

تونم بگم. اصل جنسه؛ خود خودشه. خوابم نيستي خواهر من. اميدوارم شرمنده من دروغ نمي -

 .خوشبخت بشي

 بود شوهر من بشه يا من شوهر اين؟ خدايا اين قرار

رو باز کرد که بغلم کنه. خودم رو کشيدم عقب. با تعجب  هاشمحمد بهم نزديک شد. دست

 .نگاهم کرد. انگار توقع اين کار رو نداشت

 .سالم چيزي شده هاني؟ دلم برات تنگ شده بود -

 با تعجب نگاهش کردم. چي؟ هاني! خدايا من رو بکش. اين چي ميگه؟

 .الل شده بودم

 زني هاني چيزي شده؟چرا حرف نمي -

 .سالم -

 .قدر شوکه ميشيدونستم از ديدنم ايناوه خداروشکر خوبي هاني؟ نمي -

 .عمو اومد طرفمونخورد. لبخند زورکي زدم. زنزدنش حالم داشت به هم مياز حرف

 .محمدجان مادر بريم که خيلي خسته شدي -



 .ارزيدآره چند روزه نخوابيدم؛ البته به ديدن شماها مي -

رفت روش به طرف جوري که مياي برد. محمد همينعمو دست محمد روگرفت سمت ديگهزن

عمو رفت و بقيه همه دنبالش رفتن. من بود؛ ولي من روم رو برگردوندم. اون هم دنبال زن

 .خداروشکر از دستش راحت شدم. هستي اومد کنارم

 خب چطور بود هاني؟ بهت خوش گذشت؟ -

 .ورهام اونزنم فکت رو ميارم پايين! گمشو از جلوي چشمهستي مي -

 چرا عصبي ميشي هاني؟ -

از درد دادي زد که همه برگشتن طرفمون. بابا با عصبانيت  لگدي به پاي هستي زدم. هستي

 .يمها رفتنگاهي بهمون کرد که هستي سريع ساکت شد. به طرف ماشين

من سريع رفتم سوار ماشين خودمون شدم و هستي هم کنارم نشست. بابا و مامان هم سوار 

 .رفتي عمو ميشدن. بابا داشت سمت خونه

 .بابا من بايد برم بيمارستان -

 .امروز جايي نميري -

 .ولي بابا مهمه بايد برم -

تونه براي وقت نمياون مامان: حسين آقا بذار بره. اگه نره ممکنه براش مشکل درست بشه و

 .مراسم خودش مرخصي بگيره

 .بابا نگاهي به مامان کرد. مامان هميشه من رو تو مواقع سخت نجات داده بود

 .ي عموت که تدارک ديدهباشه؛ ولي شب زود مياي خونه -

 .باشه باشه -

يه کورس تاکسي  ي زيادي نداشت.ي ما فاصلهي عمو با خونهبابا من رو دم خونه پياده کرد. خونه

 .هام رو عوض کردمخورد. بابا اينا رفتن. من هم سريع لباسمي



خاطر تأخير صبح مجبور بودم اضافه واستم. ساعت نزديک هفت شب بود. از رفتم بيمارستان. به

ي عمو رو نداشتم؛ ولي مجبور بودم برم. سوار ي خونهبيمارستان اومدم بيرون. اصالً حوصله

 .تاکسي شدم

يم از صبح خاموش بود. عادت نداشتم سرکار گوشيم رو روشن کنم. هرکس هم که کار واجب گوش

تا تماس از سپهر داشتم. زد. گوشيم رو روشن کردم. چهلداشت به خود بيمارستان زنگ مي

 .ش رو گرفتم. زنگ اول گوشي رو برداشتسريع شماره

 الو سپهر؟ -

 .بهت زنگ زدمهلنا معلومه کجايي؟ از بعدازظهر صدبار  -

 !چي شده؟ اتفاقي افتاده؟ -

 .هلنا بيچاره شدم؛ باباي نازي فهميد -

 !درست حرف بزن ببينم چي شده -

 .زد باباش فهميدموقعي که داشت باهام حرف مي -

 يعني چي؟ مگه نازي تلفن داشت؟ -

شتم زد. طرف صبح داآره مثل اينکه يه گوشي قديمي تو خونه داشت با اون بهم زنگ مي -

 .زنهزدم که سروصداي باباش اومد. فکر کنم فهميده بود داره با من حرف ميباهاش حرف مي

 خب بعدش چي شد؟ -

دوباره هرچي بهش زنگ زدم خاموش بود. تا بعدازظهر صبر کردم ديدم خبري نشد اومدم دم  -

 .شون؛ ولي کسي نيستخونه

واي شما دوتا چقدر احمقيد! مگه من به اون نازي خنگ نگفتم که فعال باهات تماس نگيره تا  -

 من بگم؟

 .کردم زنگ زدم؛ ولي خبري از نازي نداشتکار کنم؟ به هرکسي که فکر ميهلنا حاال چي -



 شون؟ نميگي باليي سرت ميارن؟تو چرا رفتي دم خونه -

موش و گربه بازي در بياريم؟ بايد با باباش حرف بزنم؛ مرگ خوايم خسته شدم هلنا! تا کي مي -

 .يه بار شيون يه بار

 ديوونه شدي؟ فکر کردي باباش آدم منطقيه؟ اصال رفتي اونجا چکار کني؟ از جونت سير شدي؟ -

 .من بايد با باباش حرف بزنم هلنا -

جا ره! اصال همونتو مثل اينکه عقل تو سرت نيست! بهت ميگم باباش يه باليي سرت ميا -

 .اي نکني تا من بيامواستا من بيام ببينم چي شده. کار احمقانه

 .باشه -

 .به تاکسي گفتم دور بزنه رفتم سمت خونه ي نازي

شون پياده شدم. سپهر تو ماشينش نشسته بود. کردن. دم خونهآخر اين دوتا من رو ديوونه مي

 .طرف ماشينش رفتم

 .سالم -

 سالم خوبي؟ -

 .حالم خوب نيست نگران نازيم؛ هلنا حالم اصال خوب نيست نه -

 کسي خونه نبود؟ -

زدم دونم در زدم؛ مستخدمشون گفت مسافرت رفتن. من تا زماني که با نازي حرف مينمي -

 .اصالً قرار نبود جايي بره

ن به تر ميشه. مسپهر آروم باش! بايد درست فکر کنيم. با اين کارهاي شما اوضاع فقط خراب -

 .دين ديگهنازي هم گفتم؛ ولي گوش نمي

 !کار کنم؟ دارم ديوونه ميشمميگي چي -



کنم به خودت مسلط باش. ببين صبرکن اول من برم ببينم چي شده. از تو هم خواهش مي -

گيره. اگه تو هم بخواي مثل سپهر تو مردي مثل نازي نباش؛ اون از روي احساسات تصميم مي

 !چيزي درست نميشهاون باشي که اصالً 

 کار کنم؟ وايسم نگاه کنم کسي رو که دوست دارم زن يکي ديگه بشه؟ميگي چي -

 .نه من کي اين حرف رو زدم؟ ميگم فقط بايد با فکر جلو بريد -

 .خواد به عشقش برسهکنه؛ فقط ميتو هنوز عاشق نشدي! آدم عاشق فکرش کار نمي -

رسيد هيچ، يکيتون سرش رو به باد شما به هم که نميباشه تو راست ميگي؛ ولي با اين کار  -

 .ميده

 .خيلي خب! حاال برو ببين نازي کجاست من دارم ديوونه ميشم -

 .باشه -

 .از ماشين پياده شدم و سمت خونه رفتم و زنگ رو زدم

 .خانم هلنامسالم معصومه -

 .سالم عزيزم خوبي؟ بيا تو -

 .انم جلوي در ورودي ايستاده بودخدر باز شد و وارد حياط شدم. معصومه

 .سالم -

 .سالم دخترم -

 نازي هست؟ -

 .نه مادر، ظهر رفتن سفر -

 چه با عجله! چرا نازي حرفي به من نزد؟ -



خانم رو خانم دعوا کرد. ظهر هم نازيدوني صبح چه دعوايي شد! آقا با نازيچي بگم مادر؟ نمي -

 .به زور بردنش

 !کجا؟ -

دونم آقا چرا با اين بچه کرد. من نميخانم خيلي گريه ميدونم. الهي بميرم! بيچاره نازينمي -

 .کنهجوري مياين

 يعني کجا رفتن؟ -

 .دونم مادرنمي -

 .خانم پس من ميرمخيلي خب معصومه -

 نمياي تو؟ -

 نه من برم ديروقته. فقط ميشه اگه خبري ازشون شد بهم خبر بديد؟ -

 .مادر حتماباشه  -

 زد. يعني کجا رفتن؟از خونه اومدم بيرون؛ دلم شور مي

 .سمت ماشين رفتم و سوار شدم

 سپهر: چي شد؟

 .دونه کجاست. گفت اگه خبري شد خبر ميدهمستخدمشون ميگه رفته سفر؛ ولي نمي -

 بکنم؟ کار کنم؟ از کجا پيداش کنم؟ واي اگه به زور بدنش به اون مرتيکه من چه غلطيحاال چي -

 .کنهحرف الکي نزن! نازي قبول نمي -

 .زنه، ميرم دم نمايشگاه باباشولي من دلم شور مي -

 .ات رو تحويل نازي بدنآره برو تا جنازه -

 .کنهکار کنم؟ ديگه فکرم کار نميخب چي -



. اول بايد نازي رو پيدا کنيم. اين مستخدمشون با من رفيقه مطمئنم تا بفهمه بهم خبر ميده -

گرده؛ ما تا اون ي ديگه از سفر برنميدرضمن اون کسي که قراره با نازي ازدواج کنه تا آخر هفته

 .کنهموقع وقت داريم نازي رو پيدا کنيم. من مطمئن نازي يه راهي براي تماس با ما پيدا مي

 تو مطمئني هلنا؟ -

 .آره نگران نباش -

 .کردمنه؛ ولي بايد يه جوري سپهر رو آروم مي زنم درسته ياخودم هم مطمئن نبودم حرفي که مي

 .اي ندارم. بايد صبر کنم. فقط هلنا هروقت از نازي خبر شد سريع بهم خبر بدهباشه چاره -

 .باشه من برم ديرم شده -

 .ببخشيد تو رو هم از زندگي انداختم. بگو کجا ميري من برسونمت -

 .خواد خودم ميرمنمي -

 .تعارف نکن حوصله ندارم -

آدرس خونه ي عمو رو دادم. ساعت از نه گذشته بود و سپهر من رو دم خونه ي عمو پياده کرد و 

 .رفت

 .دونستم بابا االن کارد بزني خونش درنميادمي

ي بزرگ ي عمو يه خونهچند تا صلوات فرستادم و زنگ در رو زدم. در باز شد و رفتم تو. خونه

 .بود. وارد حياط شدم. هستي جلوي در ايستاده بود وياليي قديمي

 .ي قتلت رو کشيدنکجا بودي؟ بابا و عمو نقشه -

 .کار داشتم -

 .دوني اينا چقدر حساسن دير ميايتو مريضي هلنا؟ مي -

 !برو بابا -



عمو اولين ي شنيدن غرغرهاي هستي رو نداشتم. از کنارش رد شدم و رفتم تو. زناصال حوصله

 .رو شدبود که باهام روبهنفري 

گفتيد يه گوسفندي چيزي جلوي پاتون قربوني به به عروس خانم بالخره تشريف آوردن! مي -

 .کرديمي

 .سالم آرومي کردم

 .ببخشيد دير شد -

دونستم بابا در حد انفجار عمو پشت چشمي نازک کرد و بدون حرف رفت سمت بقيه. ميزن

 .عمو و عمو بهش تيکه انداخته بودنعصبانيه. حتما تا حاال کلي زن 

 .ها و دايي محمد هنوز اونجا بودن. مامان تا من رو ديد سريع اومد سمتمخاله

 سالم مادر نگرانت بودم؛ کجا بودي؟ -

 .اين زن با اينکه نسبت خوني باهام نداشت از همه بيشتر نگرانم بود

 .موندمکم کارم طول کشيد؛ بعد هم تو ترافيک ببخشيد مامان يه -

 .هات رو عوض کن و بيا پيش بقيهخيلي خب برو لباس -

ها رفتم و سريع مانتوم و کاپشنم رو درآوردم. يه بافت آستين بلند طوسي تنم سمت يکي از اتاق

بود با شلوار لي خاکستري. جلوي آينه رفتم. کش موهام رو باز کردم. موهام رو شونه کردم و 

خاطر سرما آرايشي روش بود. لبم بههام هنوز تهشتم. چشمريختم دورم. جلوش رو هم کج گذا

خاطر همين رژ کم رنگي زدم. دوباره تو آينه خودم رو نگاه کردم. کمي خشک شده بود؛ به

هام رو آرايش کنم. اصالً چرا بايد هام معلوم بود؛ ولي حوصله نداشتم چشمخستگي از چشم

 .رداشتم و موهام رو دوباره بستمکردم؟ کشم رو ببراي محمد خودم رو درست مي

ها رفتم و بهشون سالم خواست موهام جلب توجه کنه. از اتاق بيرون رفتم. سمت مهموندلم نمي

 .کردم



اش رو از چنگش در آوردم. کرد. البد فکر کرده پسرخالهي محمد با نفرت بهم نگاه ميدخترخاله

 .برداره فهميد حاضر بودم هرکاري کنم که دست از سرمکاش مي

زدن. ها و دايي محمد حرف ميسمت عمو و بابا رفتم که گوشه ي پذيرايي داشتن با شوهرخاله

 .سالم کردم و بقيه جوابم رو دادن

کردن به بابا رو نداشتم. به عمو نگاهي کردم که با عصبانيت فقط سرش رو تکون داد. جرئت نگاه

نوما که محکم خوردم به يکي. سرم رو بلند محمد تو جمعشون نبود. برگشتم دوباره برم پيش خا

 .کردکردم. محمد موذيانه نگاهم مي

 !سالم عزيزم کجا بودي خوشگلم؟ دلم برات تنگ شده بود -

زد. به اطراف نگاه جوري باهام حرف ميهام درشت شد. چقدر وقيح بود که تو جمع اينچشم

 .کردم کسي حواسش به ما نبود

 .هات دلم رو برديي کافي با اون چشمن به اندازهجوري نکهات رو اينچشم -

شد. چه زود باهام صميمي شده بود. انگار نه انگار الل شده بودم. از اين بشر پرروتر پيدا نمي

 .سال برگشتهچند ساعت نيست بعد از هشت

 .هستي: هلنا بيا مامان کارت داره

 .سمت هستي برگشتم. بهم چشمکي زد

 .هستي: ببخشيد پسرعمو ولي بايد نامزدتون رو قرض بگيرم

 .محمد: باشه فقط زود بيارش که کلي باهاش حرف دارم

 .چشم پسرعمو -

 .محمد: پس فعالً ماي الو

اي ي احمق. هستي دستم رو کشيد و من رو سمت ديگهخواست بزنم تو دهنش پسرهدلم مي

 .برد. فکر کنم فهميد خيلي عصبي شدم



 .چيه؟ آروم باش! مثل لبو سرخ شديهلنا  -

 .کشمي عوضي رو امشب ميهستي من اين پسره -

 .بيني چقدر نازهاين کار رو نکن! پسر به اين گوگولي؛ نمي -

 !خفه شو هستي -

 .باشه هاني -

 .نيشگوني از بازوي هستي گرفتم

 .چته وحشي کبودم کردي! تقصير منه از دستش نجاتت دادم -

-  ً  !کردمدادي خودم دهنش رو پر خون مي ً نجاتم نميبرو بابا اصال

 :داد گفتهستي درحالي که بازوش رو ماساژ مي

 .سوزه که قراره پاسوز تو بشهدونم تو چقدر خشني؛ دلم براي محمد بيچاره ميمي -

 !هستي ساکت باش! کاري نکن به جاي محمد تو دهن تو بزنم -

 .باشه بابا به من چه -

عمو با امان نشست و من هم رفتم روي يکي از مبال نشستم. تمام مدت زنهستي رفت کنار م

کرد. البته اين موضوع مختص من بود؛ چون وقتي با دخترهاي خواهرش حرف اخم بهم نگاه مي

 .شدزد؛ گل از گلش شکفته ميمي

بود  قدر آرايش کردهي محمد، همچنان مثل تو فرودگاه آرايش غليظي داشت. اينندا، دخترخاله

کرد خودش ش هم سعي ميشد. همهاش باز نميشدههاي کاشتههاش از سنگيني مژهکه چشم

گفت کرد. يه جوري ميسره کنارش نشسته بود و ازش تعريف ميرو به محمد نزديک کنه. يک

ي مريخ گرفته. البته اگه مدرکي در کار بود. تو دلم اعتراف آقاي مهندس انگار مدرکش رو از کره

نمک بودن. کاش همين ندا م که چقدر محمد به اين دختر مياد. درست کپي هم جلف و بيکرد

عمو داشت با خودش رو به محمد آويزون کنه تا محمد دست از سرم برداره. سرم رو چرخوندم. زن



کرد. پوزخندي تو دلم زدم. اخمش مال من بود، خنده چيزي رو براي خواهرش تعريف مي

کردم. حوصله نداشتم دوباره بهم تمام مدت خودم رو از ديد محمد قايم مي هاش مال اونا.خنده

 هاي عمو تموم شد. نفسغرهعمو و چشمهاي زننزديک بشه. باالخره مهموني با اخم و تخم

شد. همه رفته بودن و فقط ما مونده بوديم. راحتي کشيدم که اين مهموني داشت تموم مي

 .هستي نزديک کردم ساعت دوازده بود. سرم رو به

 خوايم بريم؟ مامان کجاست؟هستي نمي -

ميرم. اين مامانم انگار کلفت ايناست داره تو آشپزخونه کمک دونم! از خستگي دارم ميچه مي -

 .کنهمي

 .کنهکار ميبيخود. من االن برم ببينم چي -

 .وايسا من برم. باز االن تو ميري يه چيزي ميگي دعوا ميشه -

 .جاش بلند شد و سمت آشپزخونه رفتهستي از 

کم بعد با مامان بيرون اومدن. بهم اشاره کرد که برم زود لباس بپوشم. منم از خدا خواسته از يه

 .جام بلند شدم و سمت اتاق رفتم که مانتوم رو بپوشم

 !عمو: هلنا

 .برگشتم طرف عمو

 بله؟ -

 .بيا اينجا کارت دارم -

با ترديد به سمت عمو رفتم. به هستي نگاهي کردم. اون هم يه جوري نگاهم کرد انگار از چيزي 

 .ها نشستمرفتم روي يکي از مبل خبر نداشت. آروم

عمو: هلنا من و بابات با هم حرف زديم؛ محمد هم موافقت کرده. قرار شد تا آخر همين ماه عقد 

 .کنيد



خيال بهم زل زده بود. باورم چرخوندم سمت محمد که بيبا تعجب به عمو نگاه کردم. سرم رو 

شد که به همين راحتي قبول کرده بود. تمام اميدم از بين رفته بود. گيج شده بودم. بايد يه نمي

کردم. حاال که اين احمق مخالفتي نکرده بود، خودم بايد يه جوري خودم رو نجات کاري مي

 .کرداخم نگاهم مي دادم. دوباره سمت عمو برگشتم که بامي

 ...ببخشيد عمو ولي من -

اي شده؟ ببين دخترجون تا حاال هر سازي که زدي ما باهاش تو چي هان؟ نکنه باز چيز ديگه -

خونده دفعه گفتي دوست دارم شوهرم درسخوام کنکور بدم، يهدفعه گفتي ميرقصيديم! يه

بياد بعد. االن ديگه مشکلت چيه  دفعه گفتي درسم تموم بشه، بعد هم گفتي محمدباشه. يه

 هان؟

مردم؛ ولي ديگه کرد. همه منتظر جوابم بودن. داشتم از استرس ميبابا با عصبانيت نگاهم مي

 .وقت جازدن نبود

 ...کم فکر کنم؛ يعني با اين عجلهمن بايد يه -

 :دفعه صورتش قرمز شد. داد زدرنگ عمو عوض شد. يه

 تيم؟ي هان؟ مگه ما مسخرهچي؟ فکر کني؟ به چي فکر کن -

کنه؛ هرچي شما بگيد. آروم باشيد! براي قلبتون خوب بابا: داداش آروم باش! هلنا بيخود مي

 .نيست

هام رو مشت کرده بودم. بابا داشت زندگيم رو نابود بقيه از داد عمو سمت پذيرايي اومدن. دست

تونستم بزنم کرد. کاش ميمي کرد. به فکر همه بود اال من. محمد مثل مجسمه فقط نگاهمي

 .نابودش کنم

 .عمو: چي شده حاجي؟ خدا مرگم بده االن قلبت واميستهزن

 .عمو دستش روي قلبش بود

 .سال ميگه بايد فکر کنم. ميگه عجله نکنيمعمو: دختره تو روي من وايساده و بعد هشت



 .عمو با عصبانيت نگاهم کردزن

چقدر گفتم بذار همون موقع عقد کنن؛ ولي شما گفتي نه آره ديگه تقصير خودته حاجي! من  -

 .! رفته دانشگاه وهم برش داشتهشبذار درس بخونه؛ بيا اينم نتيجه

 .داداش من بهتون قول ميدم که تا آخر اين ماه مراسم انجام بشه شما نگران نباشيدبابا: زن

 !بابا -

 !بابا: دهنت رو ببند هلنا! حق نداري ديگه حرف بزني

 .ارزشي مثل محمد اشک بريزمخاطر آدم بيتو چشمم جمع شده بود؛ ولي حاضر نبودم به شکا

 .ي عمو گذاشتلبم رو گاز گرفتم که اشکم نريزه. بابا دستش رو روي شونه

 .زنه شما خودت رو ناراحت نکنآروم باش حميدجان! هلنا يه چيزي ميگه. جوونه يه حرفي مي -

زدن نداشت. هستي و مامان با کس جرئت حرفکرد. هيچمي محمد همچنان تو سکوت تماشا

عمو هم با غرغر زد. زنآروم با عمو حرف ميکم گذشت. بابا آرومکردن. يهناراحتي نگاهم مي

جوري از مواضعشون ها هيچسمت آشپزخونه رفت. خدايا اين چه مصيبتي بود؟ معلوم بود اين

ترسيدم حرفي بزنم عمو حالش بد بشه. آخه عمو کار کنم. ميدونستم چيگشتن. نميبرنمي

 .افتادچي گردن من ميشد همهي بيماري قلبي داشت و اگه چيزيش ميسابقه

*** 

دونستيم که بابا منتظر يه تلنگر براي انفجاره. فقط منتظر توي ماشين سکوتي بدي بود. همه مي

تا خونه سکوت کنم. به خونه  بود من يا کسِ ِ ديگه حرفي بزنه تا منفجر بشه. ترجيح دادم

ي يه دعواي ديگه رو نداشتم. رفتم تو و با رسيديم. من سريع از ماشين پياده شدم. حوصله

کم بعد هستي هام رو عوض کردم و روي تخت دراز کشيدم. يهسرعت سمت اتاقم رفتم. لباس

 .هاش رو عوض کرد. اون هم بدون حرف روي تختش دراز کشيداومد لباس

 .گذشت. هردو ساکت بوديمکم يه



 .هستي: هلنا ناراحت نباش! باالخره يه اتفاقي ميفته. بايد با محمد حرف بزني

 .پوزخندي زدم

کرد؟ اون احمق رو کني نه؟ مگه نديديش مثل مجسمه فقط نگاه ميداري باهام شوخي مي -

 !زنهحرف عمو حرف نمي

ً ً تو رو دوست داره که مخالف نمي -  .کنهشايد واقعا

زني باور داري؟ تازه فرض کنيم من رو دوست داره؛ ولي من چي تو اصالً به حرفي که مي -

 فهمه منم حق انتخاب دارم؟هستي؟ من ازش خوشم نمياد! چرا کسي نمي

کم قدرها هم بد نيست. چرا يهدونم زياد رفتارهاش و کارهاش جالب نيست؛ ولي اونهلنا مي -

 .چشم ديگه نگاهش کن بهش فرصت نميدي؟ اصالً به يه

 به چه چشمي؟ -

 .ديد کسي که قراره شوهرت بشهدونم! يه جوري ديگه؛ به يه ديد ديگه. به چه مي -

بيني اصالً تو هيچي به تونم بهش نگاه کنم همون شوهر بودنه. مگه نميمن تنها ديدي که نمي -

 دوني چقدر ازش بيزارم؟خوره؟ نميمن نمي

 .کني؟ تا آخر ماه چيزي نموندهکار خواي چيپس مي -

چي رو بهم خاطر قلب عمو نبود امشب همهکنه. اگه بهدونم. فکرم کار نميدونم... نمينمي -

زنم. من خاطر فشار بابا قبول کنم. فوقش قيد تخصص رو ميزدم. من ديگه بچه نيستم که بهمي

 .وجه زن اون احمق بشمحاضر نيستم به هيچ

کم آروم بشي يت نکن، بگير بخواب. مگه فردا نبايد بري بيمارستان؟ بذار يهحاال خودت رو اذ -

 .کنيمبعد يه فکري مي

 .خوابمباشه تو بخواب من هم مي -



برد. ياد قدر آشفته بود که خوابم نميهاي هستي معلوم بود خوابيده. فکرم اوناز صداي نفس

 .خانم شايد خبري بشهرفتم سراغ معصومهمي سپهر افتادم. يعني نازي کجا بود. بايد فردا دوباره

*** 

ها شده جوشه. سپهر مثل ديوونهست از نازي خبر ندارم. دلم داره مثل سير و سرکه مييک هفته

ست نرفته سر جا رو دنبال نازي گشته؛ ولي هيچ خبري نبود. حتي پدر نازي هم يه هفتهو همه

 .کارش و همکارهاش گفتن رفتن مسافرت

خوام باهاش ازدواج کنم شايد از خر خوام بهش بگم که نميوز با محمد قرار گذاشتم و ميامر 

 .شيطون پايين بياد

ذارم. به خودم تو آينه نگاه پوشم. شال سفيدم رو رو سرم ميکاپشن سفيدم رو روي مانتوم مي

تو صورتم بود. رنگ به لبم. موهام هم طبق معمول کج کنم. يه مداد به چشم زدم و يک رژ کممي

 .کردم که از من بگذره. سمت در رفتمبايد هرجوري بود محمد رو راضي مي

 .مامان من دارم ميرم بيرون کار دارم -

 گردي؟باشه عزيزم. براي ناهار برمي -

 .دونم ببينم چي ميشه؛ فکر نکنمنمي -

 .باشه برو مادر خداحافظ -

 .پوشم و از خونه بيرون ميامهام رو ميکتوني

*** 

کشم و داخل شاپي که با محمد قرار دارم رسيدم. استرس دارم. نفس عميقي ميبه دم کافي

شاپ گرم بود. شينم. داخل کافيها ميدونستم از کجا شروع کنم. روي يکي از صندليميرم. نمي

شاپ بودن. به ساعت نگاه کاپشنم رو در ميارم. به جز من چندتا دختر و پسر ديگه هم تو کافي

دونم کجا بود حتماً موضوع کردم. نزديک يازده بود. ساعت ده و نيم باهاش قرار داشتم. نمي

خوردم که دير کرده بود. تقصير خودم براش اهميتي نداشت که دير کرده بود. داشتم حرص مي



موني. ها ميگفت تو مثل احمقبود که زود اومده بودم. من احمق بودم! نازي هميشه مي

هاي نازي دونن. اون موقع به حرفوقته که قدرت رو مييد براي پسرا کالس بذاري؛ اوندوني بانمي

گفتم يعني چي؟ مگه ديررسيدن به قرار کالس محسوب ميشه؟ حاال که خنديدم. با خودم ميمي

قدر محمد دير کرده بود اعصابم به هم ريخته بود. آخ نازي کجايي دلم برات تنگ شده؛ يعني اين

 !خواي بري. بيچاره سپهرگفتي کجا ميي که بدون خداحافظي رفتي؟ حداقل بهم ميمعرفتبي

 .با صداي کسي سرم رو بلند کردم. به پسري که کنارم ايستاده بود نگاه کردم. لباس فرم تنش بود

 بله؟ -

 گفتم چيزي ميل نداريد؟ -

 .نه منتظر کسي هستم. فقط يه ليوان آب اگه ممکنه -

کم هم کرد و رفت. البته حق داشت؛ نزديک چهل دقيقه بود منتظر بودم. يهپسره يه جوري نگا

چپ نگاهي بهم کرد. بهش اهميت بعد همون پسر با ليوان آب اومد. آب رو جلوم گذاشت و چپ

ندادم و به اطراف نگاه کردم. اون هم ديد بهش اهميت نميدم رفت. چندتا پسر و دختر وارد 

ي يکي از دخترها روي مخم بود. ناري من نشستن. صداي خندهشاپ شدن و اومدن ميز ککافي

ِ ِ با موهاي فهميد تو يه مکان عمومي نبايد ايننمي جوري بخنده؟ برگشتم سمت همون ميز. دختر

ي اطراف شالش بيرون ريخته بود به بازوي پسر کناريش آويزون بود. پسرِ بلوندش که از همه

داد. برام العملي به حرکات دخترِ نشون نمييچ عکسست و هجوري نشسته بود انگار مجسمه

 .تفاوت باشهقدر بيتونه اينجوري يه آدم ميجاي تعجب داشت که چه

گوشي پسر زنگ خورد و دست دختر رو خيلي ريلکس از بازوش جدا کرد و از جاش بلند شد و 

اي و کت قهوه تونستم ببينم. قد بلندي داشترخش رو ميرفت به طرف در خروجي. فقط نيم

رنگي تنش بود. موهاش رو هم خيلي معمولي کوتاه کرده بود. صورتش رو اسپرت با شلوار کرم

ِ ِ ماسيده خوب نديدم؛ چون سريع از کنارم رد شد و از کافي شاپ بيرون رفت. خنده تو دهن دختر

راحتي کسي دونم چرا ناخودآگاه لبخند محوي رو لبم اومد. من آدمي نبودم که از نابود. نمي

ي جلف آويزون! بخندم؛ ولي لبخندم کامال غيرارادي بود. يه جورايي دلم خنک شده بود. دختره



حقت بود! تا تو باشي براي خودت ارزش قائل بشي. ديگه نگاهش نکردم. دوباره به ساعتم نگاهي 

شاپ باز شد و يدفعه در کافکردم. از جام بلند شدم که يهکردم. ديگه نبايد بيشتر از اين صبر مي

محمد داخل اومد. به اطراف نگاه کرد و من رو ديد که ايستادم. به سمتم اومد. شلوار لي تنگي 

گردن تنش کرده بود با کت بلند مشکي. کالهي هم سرش بود که مدل کاله پسر خاله بود؛ با شال

 بود؟ساله لباس پوشيده هاي هيجدهکشيد با اين سنش مثل پسربچهبلند. خجالت نمي

 .سالم عزيزم ببخش دير شد. هنوز به ساعت اينجا عادت نکردم و خواب بودم -

ً ً که حرفش مسخره بود.  يک هفته بود اومده بود هنوز به تغيير زماني عادت نکرده بود. واقعا

 .پوزخندي بهش زدم

 !اشکال نداره -

 .روم نشستسر جام نشستم. اون هم روبه

 چه خبر، خوبي هاني؟ -

هام رو زير ميز بردم و مشتشون کردم تا نزنم فکش رو داغون کنم. خدايا بهم صبر بده تا دست

 .کم به خودم مسلط شدمآخر اين مالقات دووم بيارم. يه

 .خواستم باهات حرف بزنممي -

 .بگو عزيزم گوش ميدم -

س ميرم سر چيني نيست پخوام وقتت رو بگيرم؛ راستش دليلي براي مقدمهببين محمد نمي -

 .اصل مطلب

بهم زل زده بود. نگاهش جوري بود که کالفه شده بودم. حس خوبي نداشتم. آب دهنم رو قوت 

 .دادم

 .خوريمخواستم بگم ما به درد هم نميراستش مي -

 .هاش رو ريز کردحالت نگاهش عوض شد. چشم



 چي داري ميگي؟ امروز مثل اينکه اکي نيستي! حالت خوبه؟ -

هم خوبم؛ فقط هيچ وجه اشتراکي تو ما نيست که بخوايم زندگي مشترک رو شروع من خيلي  -

 .کنيم

 .ساله نامزديم. قراره تا آخر ماه ازدواج کنيموجه اشتراک چيه؟ ما هشت -

اي بهت نداشتم خاطر فشار بابا قبول کردم. من هيچ عالقهبراي همين خواستم ببينمت. من به -

 !خوريمو ندارم. ما به درد هم نمي

 :دفعه عصبي شد و تن صداش باال رفتيه

ديوونه شدي؟ فکر کردي چون خوشگلي هر ادايي که در بياري من بايد قبول کنم؟ من اونجا  -

نازي؟ وقت تو به چيت ميدادم. اونتر دوروبرم بود که بهشون محل سگ نميصدتا از تو خوشگل

ي براي خودت کسي شدي؟ مامانم صورت خوشگلت يا اون تحصيالتت؟ فکر کردي دکتر شد

خاطر من نبود تو االن اينجا گفت رفتي دانشگاه توهم برت داشته، فکر کردي کسي شدي! اگه به

هات رو کردي و بچهي من آشپزي ميخوريم؟ داشتي تو خونهنشسته بودي بگي ما به هم نمي

کردم! ببين هلنا تو خاطر من گذاشت بري درس بخوني؛ چون من قبول کردي. عمو بهبزرگ مي

خوره. بهتره اين فکرها ت هم به درد خودت ميهاي مسخرهطبق قرارمون زن من ميشي. اين حرف

کنيم؛ فهميدي؟ چيه مي ي ديگه عقدخوريم. هفتهرو از سرت بيرون کني که ما به درد هم نمي

 ي فهميدي؟نکنه زير سرت بلند شده؟ بهت گفته باشم اگه کسي هم هست بهتره فراموشش کن

جوري حرف بزنه؟ دهنم باز مونده بود. خشکم زده بود. چطور جرئت کرده بود با من اين

تونستم اينجا بزنم تو صورتش. دستم رفت سمت ليوان آب تو يه حرکت برش داشتم و مي

پاشيدم تو صورتش. شوکه شده بود و انتظار اين کار رو ازم نداشت. صورتش خيس شده بود و 

 .چکيدس شده بود. از موهاش آب ميلباسش هم خي

 .ام رو طرفش گرفتمانگشت اشاره



قول خودت مثل اون دخترايي که دوروبرت بهتره بفهمي داري با کي حرف ميزني؛ چون من به -

بودن نيستم که عاشق پول و ظاهرت بشم. من زن آدم احمقي مثل تو نميشم که پدر و مادرش 

 !گيرنبراش تصميم مي

 .خورد. کيفم و کاپشنم رو برداشتم سمت در خروجي رفتمهاش به هم مياز حرص دندون

 !بيني هلنامحمد: جواب کارت رو مي

 .جلوي در برگشتم سمتش. پوزخندي بهش زدم

 .کردنشاپ بودن داشتن به ما نگاه ميچند نفري که تو کافي

 !کش بچه ننهبرو به درک! تو اول ياد بگير شلوارت از تنت نيفته بعد شاخ و شونه ب -

ايش رو دلم خنک شد که حرفم رو بهش زدم. برگشتم محکم خوردم به يکي. فقط کت قهوه

قدر عصبي بودم که چيزي برام مهم نبود؛ فقط ديدم. سرم رو بلند کردم. نگاهي بهش کردم. اين

 .خواستم زود از اونجا برم بيرونمي

 .کوري مگه؟ برو کنار ببينم -

 .د شدم و با سرعت از اونجا رفتم بيرونهلش دادم و از کنارش ر 

خواستم برم. به من ميگه مامانم راست ميگه رفتي دانشگاه توهم رفتم؛ فقط ميدونم کجا مينمي

جونش خبر ميده. به درک! بره به همه ي لعنتي! حتما االن ميره به مامانننهبرت داشته. بچه

 .بگه

خورد. درش آوردم. شماره ناشناس بود. جواب ندادم؛ حتماً محمد بود. گوشيم تو کيفم زنگ مي

خواست برم خونه؛ گوشي رو پرت کردم تو کيفم. اعصابم به هم ريخته بود. سردم بود. دلم نمي

رفتم پيشش. دوباره قدم زدم. سمت ي سوال جواب هستي رو نداشتم. کاش نازي بود ميحوصله

کس تو پارک نبود. توي اين هوا سگ رو ها نشستم. هيچرفتم. روي يکي از نيمکت يه پارک

اومد چه برسه به آدم. دوباره گوشيم زنگ خورد. درش آوردم. اش بيرون نميزدي از خونهمي



ترسم. گوشي رو جواب همون شماره بود. اصالً چرا بايد جوابش رو ندم؟ بذار بفهمه ازش نمي

 :گفتمدادم. با عصبانيت 

 بله؟ -

 .سالم هلناخانم -

 .تر کردمصدام رو آروم

 .بله بفرماييد -

 .مادر، معصومه هستم -

 خانم خوبيد؟سالم معصومه -

 قدر عصباني هستي؟آره مادر چيزي شده؟ چرا اين -

 .دونستم شماييد، فکر کردم مزاحمهببخشيد نمي -

 .خواستم بگم نازي برگشتهاشکال نداره مادر. مي -

 ست؟اقعاً؟ االن خونهو -

 .هاشون فهميدم. صبح اومدنآره. مثل اينکه رفته بودن دبي؛ از حرف -

 .خانم؛ خوشحالم کردي بهم خبر دادي. ممنونممرسي معصومه -

خانمم. کنم دخترم. فقط آقا نفهمه مادر من بهت خبر دادم. خيلي نگران نازيخواهش مي -

 .ها شدهشناسيش مثل مردهکنه. ببينيش نميرها رو ميدونم آقا چرا با اين دختر اين کانمي

 :تر کرد و گفتخانم صداش رو آروممعصومه

 .خداحافظ من بايد برم االن ممکنه کسي بياد -

 .باشه بازم ممنون؛ خداحافظ -



افتاد؟ بايد به سپهر خبر گوشي رو قطع کردم. چرا نازي رو بـرده بودن اونجا؟ چه اتفاقي داشت مي

 .مدادمي

 .ي سپهر رو گرفتم. زنگ اول گوشي رو برداشتسريع شماره

 .سالم -

 سپهر: سالم هلنا خوبي خبري نشد؟

 کجايي؟ -

 .بيمارستانم -

 توني بياي؟مي -

  چيزي شده؟ راستش رو بگو براي نازي اتفاقي افتاده؟ -

 .دونم. بايد ببينمتنه... يعني نمي -

 !کنمکته ميهلنا جون مادرت راستش رو بگو دارم س -

 .خانم زنگ زد فقط گفت برگشتهدونم معصومهسپهر اين کارها چيه؟ گفتم نمي -

 باشه االن ميام کجايي؟ -

 .آدرس رو بهش دادم

 .م شده بود. کنار پارک يه دکه بود. رفتم ازش يه کلوچه خريدم و خوردمساعت دو بود. گشنه

 .ماشين سپهر رو از دور ديدم. سمتش رفتم

 .سالم -

 .سالم سوار شو -



هاش خسته بود. دلم براش اش داغون بود و ريشش بلند شده بود. چشمسريع سوارشدم. قيافه

پول بود بايد از عشقش خاطر اينکه بيسوخت؛ سپهر حقش نبود اين همه عذاب بکشه. فقط به

 .گذشتمي

 بگو! چي شده؟ -

 .خانم زنگ زد و گفت رفته بودن دبيمعصومه -

 چرا؟ چرا نازي باهام تماس نگرفت؟ دبي؟ اونجا -

ً ً نمينمي -  .تونستهدونم حتما

 .ماشين رو روشن کرد و حرکت کرد

 کجا؟ -

 .شونبريم خونه -

دونيم چه اتفاقي افتاده. شايد نازي مشکلي داشته ديوونه شدي؟ اگه ببيننت بد ميشه! ما نمي -

 .که بهمون خبر نداده

! تا االنم معلوم نيست چه باليي سرش اومده که باهامون به جهنم! من بايد نازي رو ببينم -

 .تماس نگرفته

تر ميشه. من خودم ميرم اونجا ميگم اومدم براي سپهر آروم باش. بريم اونجا اوضاع خراب -

 .جشن عقدم دعوتش کنم شايد بتونم ببينمش

 .سپهر با تعجب نگام کرد

 خواي ازدواج کني؟مي -

 .دونمنمي -

 دونم؟يعني چي نمي -



 .ولش کن اول بايد نازي رو ببينم -

دوني چقدر برام مهمي. مثل هلنا تو که مشکلي نداري. اگه چيزي شده به من بگو؛ خودت مي -

 .خواهرم دوستت دارم

 .کنمچيز مهمي نيست خودم حلش مي -

ي ندازهپيچم نکنه. اون به اقدر فهميده بود که سؤالسپهر ديگه سؤالي نپرسيد. خدا رو شکر اين

 .خواستم با گفتن مشکل خودم بيشتر درگيرش کنمکافي درگير نازي بود و نمي

 .ي نازي رفتسمت خونه

 .سپهر االن زوده بذار يه ساعت ديگه ميرم. ساعت تازه سه شده -

 خيلي خب. ناهار خوردي؟ -

 .يه کيک خوردم -

 خواي ساندويچ بگيرم؟مي -

 .خواي براي خودت بگيرم نيست؛ اگه مينه گشنه -

 .نه منم ميل ندارم -

 .ي نازي نگه داشتساعت نزديک پنج بود که سپهر چندتا کوچه باالتر از خونه

 .من ميرم نگران نباش -

 ...هلنا به نازي بگو -

 .شد به من حرفي بزنهسکوت کرد. بهش نگاه کردم. انگار روش نمي

 چي بگم؟ -

 .زود بهم خبر بدههيچي  -

 .باشه -



قدر دوستت داشته باشه. سپهر واقعاً عاشق نازي از ماشين پياده شدم. چقدر خوبه يه نفر اين

ي نازي رفتم يه دفعه ياد چيزي افتادم و ديدم. سمت خونههاش خوب ميبود و اين رو تو چشم

 .سمت ماشين برگشتم. سپهر با تعجب نگاهم کرد

 !چي شده؟ -

 ط اون گوشي قديميت که هميشه تو داشبورد بود هنوزم هست؟هيچي فق -

 آره براي چي؟ -

 الزمش نداري؟ -

 .نه -

 .بده الزمش دارم -

 کار کني؟خواي چيهلنا مي -

 .شايد نتونم خوب نازي رو ببينم؛ بايد يه جوري گوشي رو بدم بهش -

 .کارت ندارهسيم -

 .ذارمخودم يکي اضافه دارم مال خودم رو توش مي -

 .آهان. باشه... باشه -

 .سپهر گوشيش رو داد بهم

 !هلنا مواظب باش -

 .باشه نگران نباش -

 .لبخندي زدم

 .هلنا خيلي ممنون -

 .من هنوز کاري نکردم؛ بذار به موقع ازم تشکر کن -



 .جوني زدسپهر لبخند کم

شون رسيدم. خودم به سپهر گفتم ي نازي رفتم. چندتا کوچه رفتم تا به خونهدوباره سمت خونه

 .خواستم ما رو با هم ببينندورتر پياده کنه. نميمن رو چندتا کوچه اون

ها باال رفتم. زنگ در رو زدم. در باز شد و داخل رفتم. سمت ورودي خونه رفتم و از پله

خانم رو بردن يه اتاق ديگه. پرسي کرد و آروم گفت نازيباهام احوال خانم اومد دم درمعصومه

 .سرم رو تکون دادم و سمت پذيرايي رفتم

خانم و نغمه، خواهر نازي، تو پذيرايي بودن. سمتشون رفتم و سالم کردم. نغمه با اخم مهري

 .خانم عادي بودنگاهم کرد؛ ولي مهري

 خانم: سالم عزيزم خوبي؟مهري

 ن خوبم شما خوبيد؟ممنو -

 .ممنون خوبم دخترم؛ بيا بشين -

 .چپ نگام کردکردم عادي رفتار کنم. نغمه بازم چپرفتم روي مبل نشستم و سعي مي

 خانم: خب چه خبر هلناجون؟ چطور شد به ما سر زدي؟مهري

راستش با نازي کار داشتم؛ چند وقت بود ازش خبر نداشتم گوشيش خاموش بود من هم  -

 .معرفت کجاستر بودم. امروز گفتم بيام ببينم بيگرفتا

 .جون: رفته بوديم دبيمهري

 .واقعاً؟ چرا نازي بهم حرفي نزد -

 چي رو بهت بگه؟نغمه: نازي بايد همه

 گفت؟زنه. چرا نبايد ميهاش رو بهم ميخب نازي دوستمه بيشتر حرف -

 .هاش رو ريز کردنغمه چشم



 چي رو بهت ميگه؟يعني همه -

 آره مگه اشکالي داره؟ -

نغمه مشکوک نگاهم کرد. استرس گرفته بودم. حس آدمي رو داشتم که دارن ازش بازجويي 

 .دادمکنند. بايد زود خودم رو از اين وضع نجات ميمي

 ببخشيد نازي خونه نيست؟ -

 .خانم: چرا؛ ولي خوابهمهري

تم ببينمش کار مهمي باهاش خواسقدر خوابيده. ميحتماً سفر بهش خوش گذشته که اين -

 .دارم

 نغمه: چه کاري؟

 .خواستم بزنم تو دهنش بگم به تو چه؛ ولي خودم رو کنترل کردم. لبخند زورکي زدممي

 .ي ديگه ازدواج کنم اومدم براي مراسم عقدم دعوتش کنمراستش قراره هفته -

 .هر دو با تعجب نگاهم کردن

 !ايه دفعهکني؟! چه يخانم: داري ازدواج ميمهري

 .دفعه نبود؛ خيلي وقته باهام نامزديم؛ ولي نامزدم خارج بوده تازه برگشتهيه -

 کارن؟نغمه: مبارک باشه. حاال آقا داماد چي

 .پسرعمومه، مهندسه -

 .خواستيننغمه: پس از قبل همديگه رو مي

 .رفت رو اعصابمهام رو مشت کردم. لعنتي داشت ديگه بدجور ميدست

ً ً برعکس؛ پدرم اصرار داره باهاش ازدواج کنم. من هم رو حرف پدرم حرف نمي -  .زنماتفاقا

 .گرفتکم از تو ياد ميخانم: آفرين دخترم. کاش نازي هم يهمهري



 مگه چيزي شده؟ -

 .دفعه پريدخانم رنگش يهمهري

ي پدرش هستن هاجوري گفتم. نيست نازي خواستگار زياد داره همه هم از دوستنه همين -

 .خاطر همين گفتمکنه؛ بهش با پدرش لجبازي مياون هم همه

 .خوادکنه! من دفعه قبل هم بهش گفتم که پدرش صالحش رو ميکار بدي مي -

 !کم عاقل بودخانم: کاش اون هم مثل تو يهمهري

 .نغمه پوزخندي زد

 .هش بدمخوام اين خبر رو خودم بتونم برم ببينمش؟ ميببخشيد حاال مي -

 .خواست اجازه بده؛ ولي به زور قبول کردخانم انگار دلش نميمهري

 .کم به هم ريخته بودباشه فقط فعالً نازي تو اتاق قبلي نغمه رفته؛ اتاق خودش يه -

 .ها. رفتم قلبم تندتند ميزدسرم رو تکون دادم و سمت پله

 !نغمه: هلنا

 .سر جام ايستادم و به سمتش برگشتم

 بله؟ -

 شناسي؟هاي نازي به اسم سپهر نجفي ميتو کسي تو دوست -

 .تفاوت نشون دادمخودم رو بي

 .نه -

 .خيلي خب هيچي -

 چيزي شده؟ -



 .اي به نغمه رفتغرهخانم چشممهري

 .خانم: نه برو عزيزممهري

 .به راهم ادامه دادم. نفسم رو حبس کرده بودم که بهم شک نکنن

. جوابي نيومد. دوباره در زدم؛ ولي بازم جوابي نيومد. دستگيره رو دم اتاق رسيدم و به در زدم

 .پايين آوردم. در قفل بود

 نازي در رو باز کن منم هلنا! خوابي؟ -

شدن اتاق نازي دونستم تو خونه دوربين دارن. عوضکردم که بهم شک نکنن. ميجوري رفتار مي

 .دليل نبودبي

 سي باز کني آره؟تر نازي باز کن ديگه خوابالو! مي -

 .دفعه در باز شد و نازي بغلم پريد. بازم خودم رو خونسرد نشون دادميه

 کني که ببخشمت فايده نداره! معلومه کدوم گوري هستي؟اگه اين کارها رو مي -

هاش گود افتاده بود. هلش دادم تو اتاق و در رو بستم. بهش نگاه کردم. الغر شده بود و زير چشم

 .روح بودهاي آبيش بيچشم

 نازي چي شده؟ -

 .بيا بشين -

 .سمت تخت رفتم و روش نشستم. اون هم کنارم نشست

 چي شده؟ چرا اين شکلي شدي؟ -

 .زديه قطره اشک از چشمش چکيد؛ ولي حرفي نمي

 زني؟نازي چي شده چرا حرف نمي -

 .کم سرما خوردم. دلم برات تنگ شده بودمن خوبم يه -



هاش بهم يه چيزي خواست با چشمتونست حرف بزنه. انگار ميجورايي آشفته بود. انگار نمييه

 .رو بفهمونه

 .دفعه حالت نگاهش عوض شديه

 خب تو خوبي؟ چه خبرا؟ هستي خوبه؟ -

 .مبا تعجب نگاش کرد

 آره همه خوبن. حاال کجا بودي؟ چرا گوشيت خاموش بود؟ -

 .رفته بوديم دبي. گوشيم رو نبرده بودم -

 چرا بهم نگفتي؟ -

 .اي شددفعهيه -

 .خواست من حرف بزنمداد؛ انگار نميهام رو ميسرسري جواب سؤال

 .باهات کلي حرف دارم نازي! خبرهاي مهمي برات دارم -

 .خوام استراحت کنمخواي بعداً حرف بزنيم؟ مينيست. مي هلنا من حالم خوب -

 .ولي خبرم مهمه -

 .لرزيدهاش ميبهم خيره شده بود. مردمک چشم

 .بذار براي بعد -

 ...آخه -

 .گفتم بعد -

کنه نازي انگار سعي داشت من رو از اتاق بيرون کنه. مطمئن شده بودم يه چيزي داره اذيتش مي

 .تونه بگهکه نمي

 .اشه من ميرم؛ تو استراحت کن. هر وقت خوب شدي بهم زنگ بزنب -



 .ي سپهر حرفي بزنمخواد دربارهدونستم نازي نمياز جام بلند شدم. مي

 .ستي ديگهخواستم براي مراسم عقدم دعوتت کنم؛ آخر هفتهنازي مي -

 کني؟داري ازدواج مي -

 .کرد که گريه نکنهاشک تو چشمش حلقه زده بود. داشت خودش رو کنترل مي

 .خواستم تو هم باشيآره مي -

 .دونم. ببينم چي ميشه. اگه تونستم ميامنمي -

 .بغلش کردم. سرم رو نزديک گوشش بردم

 .يه گوشي گذاشتم زير بالشت. هر وقت تونستي بهم زنگ بزن -

 .بود هاش گرد شدهازش جدا شدم. چشم

 .منتظرم اگه تونستي براي مراسمم بيا. من سرم شلوغه شايد نتونم بيام ببينمت -

 .مبهوت بهم نگاه کرد

 .باشه، باشه -

 .خانم نبود؛ ولي نغمه تو پذيرايي بوداز اتاق بيرون اومدم. مهري

 خانم نيست؟با اجازه من دارم ميرم. مهري -

 .مامان رفته استراحت کنه -

 .من ازشون خداحافظي کنيد باشه از طرف -

 .سمت خروجي رفتم

 نغمه: براي عقدت دعوتش کردي؟

 .دوباره برگشتم



 .آره؛ ولي گفت شايد نتونه بياد -

 مطمئني فقط همين کار رو داشتي؟ -

 .کم صدام باال رفتاز دستش عصبي شدم. يه

 اي بايد داشته باشم؟منظورتون چيه؟ چه کار ديگه -

 .وردزدنم جا خاز حالت حرف

 .جوري گفتمهيچي همين -

جوري تونست نسبت به خواهرش اينسرم رو برگردوندم. واقعاً که آدم احمقي بود. چطور مي

کم ديگه شون بيرون اومدم. ديگه تحمل آدمي مثل نغمه رو نداشتم. يهباشه؟ سريع از خونه

ديد داره چه نه! واقعاً نميتونستم خودم رو کنترل کنم تا نزنم تو دهنش يا دونم ميموندم نميمي

 باليي سر نازي مياد؟ از اون دختر سرزنده چي مونده بود؟

کنه. از تو آينه با سرعت سمت جايي که سپهر بود رفتم. حس کردم يکي داره تعقيبم مي

ماشيني که پارک شده بود ديدمش. يه مرد با هيکل درشت بود که کاپشن مشکي تنش بود و 

 .ودکاله مشکي سرش کرده ب

 .کنهباز هم مطمئن نبودم که واقعا داره تعقيبم مي

رون. حدسم درست بود. کم رفتم جلوتر و وارد يه سوپر شدم. الکي يه چيزي خريدم و اومدم بييه

کشيد. بهش توجهي نکردم. از کنارش رد شدم. مردِ کنار سوپري ايستاده بود و داشت سيگار مي

 .سر کوچه سوار تاکسي شدم

 .کرد سوار ماشين شد و دنبالم اومدم رو نگاه کردم. کسي که تعقيبم ميبرگشتم پشت

 .دادم. بهش زنگ زدم. با اولين زنگ جواب دادگوشيم رو دراوردم بايد به سپهر خبر مي

 هلنا کجايي؟ -

 .زنمتونم ببينمت. بعداً بهت زنگ ميکنن نميسپهر دارن تعقيبم مي -



 کنن؟چي ميگي؟ چرا تعقيبت مي -

 .دونم؛ انگار بهم شک کردننمي -

 نازي چي شد ديديش؟ -

تونست حرف بزنه. گوشي رو آره خوب بود؛ ولي نتونستم باهاش خوب حرف بزنم. انگار نمي -

 .بهش دادم بايد منتظر تماسش باشيم

 باشه االن کجايي؟ -

نه به تو دارم ميرم خونه. نگران نباش به محض تماس نازي بهت خبر ميدم. فقط سپهر ممک -

زنگ بزنه از اون ديونه بعيد نيست. بايد حواست رو جمع کني. ممکنه بفهمن من گوشي رو 

چيز خراب ميشه. اگه بهت زنگ زد زياد حرف نزني همه بفهمن! سپهر جوري همهبهش دادم. اون

 !اي نکنکنم کار احمقانهخواهش مي

 .باشه. فقط هر وقت به تو زنگ زد زود بهم خبر بده -

 .اشه فعالً خداحافظب -

ِ ِ عوضي! باورم  ً ً کار نغمه بود که يکي رو فرستاده بود دنبالم. دختر گوشي رو قطع کردم. حتما

شد نغمه خواهر نازي باشه. اصالً انگار نازي جزو اون خانواده نبود. نازي مهربون کجا و اون نمي

 !خانواده کجا

کيفم درآوردم. از قصد انداختمش روي زمين دم خونه رسيدم و از ماشين پياده شدم. کليد رو از 

کرد سرکوچه خم شدم برش داشتم. آروم برگشتم پشتم رو نگاه کردم. ماشيني که تعقيبم مي

کردن ماشين اومد. انگار ايستاده بود. کليد رو برداشتم و در رو باز کردم داخل رفتم. صداي حرکت

باز کردم و به کوچه نگاه کردم. رفته بود. خيالش راحت شده بود من رفتم تو خونه. در رو آروم 

دونستم مامان اينا کجا دوباره در رو بستم. کسي خونه نبود. ساعت نزديک هشت بود. نمي

ي هستي رو گرفتم. چندتا زنگ خورد و رفت. شمارهوقت بيرون نميرفتن. معموالً مامان اين

 .جواب داد



 سالم هستي کجايي؟ -

 .سالم. ما بيمارستانيم -

 بيمارستان؟ چي شده؟ -

 .نگران نباش! عمو قلبش درد گرفته آوردنش بيمارستان. دکتر ميگه بايد عمل بشه -

کار کنم؟ واي بدبخت چي رو گفته! اگه طوريش بشه چيواي حتماً محمد احمق رفته بهش همه

 !شدم

 هلنا کجايي؟ چرا چيزي نميگي؟ -

 جوري شد؟چرا اين -

 .گيرهنه با يکي بحثش ميشه و قلبش ميدونم انگار تو کارخونمي -

 .خاطر من نبودنفس راحتي کشيدم. خداروشکر به

 .االن کدوم بيمارستانيد من بيام -

 کار کني؟خواي بياي چيذارن ببينيمش. ميما داريم ميايم نمي -

 مطمئني من نيام؟ -

 .ذارن بمونهو رو نميعمآره فقط يه نفر قرار شده بمونه اونم قرار شد بابا بمونه؛ چون زن -

 محمد اونجاست؟ -

 چيه، دلت براش تنگ شده؟ -

 مونه؟چرت نگو! منظورم اينه چرا اون نمي -

تونه بمونه؛ کرد. فکرکنم سرما خورده. دکترم گفت اون نميش عطسه ميدونم؟ همهچه مي -

 .چون ممکنه عمو رو هم مريض کنه

 .رنگي زدملبخند کم



 باشه. پس شما داريد ميايد؟ -

 !آره تو فقط قربون دستت يه شامي درست کن که خيلي گشنمه -

 .ام؛ بيا املت بخوربرو بابا! من از راه اومدم خسته -

 .خواستمولي من ماکاروني مي -

 !ش به فکر شکمتي؛ چاق ميشي بيچارهکارد بخوره به شکمت که همه -

 .ارزش نداره خودت رو اذيت کني. بايد خورد از من ديگه گذشته! دو روز دنيا -

 .اي! خداحافظواقعا که ديوونه -

 .گوشي رو گذاشتم

کار کردم بابا من رو گفت من باهاش چيخداروشکر فعال به خير گذشت؛ چون اگه محمد مي

ننه هست که قدر بچهخاطر حال عمو حرفي نزده؛ وگرنه اينکشت. مطمئنم االن هم بهمي

 .بگهچي رو همه

*** 

االن چند روزه عمو رو عمل کردن. همون شب نازي باهام تماس گرفت و فقط درحد چندتا جمله 

تونه با کسي حرف بزنه و گفت باهاش تماس نگيريم تا خودش تماس بگيره؛ ولي گفت که نمي

ن شون؛ چون ايتونم برم خونهزنه؛ ولي نمياالن چند روزه که از نازي خبري نشده. دلم شور مي

 .کنندفعه حتما شک مي

بيچاره سپهر داره ديوونه ميشه. من بهش گفتم اگه نازي امشب هم زنگ نزنه خودم فردا ميرم 

 .سراغش. امروز قراره عمو مرخص بشه

ي ديدنش رو رفتم ديدنش که با محمد برخورد نکنم. حوصلههايي ميمن تو اين مدت ساعت

اهاشون برخورد نداشته باشم؛ ولي امروز فکر کنم بايد کنم که بندارم. ساعت کاريم رو بهونه مي



خوام از دستش فرار کنم؟ مثالً کم استرس دارم؛ ولي خب باالخره تا کي ميباهاش رودررو بشم. يه

 خواد چه غلطي بکنه؟مي

 .ساعت نزديک يک شده و سمت بيمارستان ميرم

 .نازي دادم بود. سريع جواب ميدم اي که بهخوره. از تو کيفم درش ميارم. شمارهگوشيم زنگ مي

 بله؟ -

 آروم ميگه: هلنا خودتي؟

 آره. نازي کجايي خوبي؟ -

 !خدا کمکم کن تونم حرف بزنم؛ تو روهلنا زياد نمي -

 .کردداشت گريه مي

 چي شده نازي؟ آروم باش! بگو چي شده؟ -

 .آخر هفته قراره ازدواج کنم -

 چي؟ -

 .ذارهته اگه قبول نکنم سپهر رو زنده نميهلنا مجبورم! اون عوضي بهم گف -

 کي رو ميگي؟ کي گفته؟ -

 .شاهي؛ همون که قراره باهاش ازدواج کنم -

 غلط کرده مرتيکه! مگه شهر هرته؟ -

تونم تحمل کنم تا االن هم شناسي! هرکاري ازشون برمياد. من نميها رو نميهلنا تو اين -

بار صداش رو د حرف بزنم. بهش زنگ زدم تا براي آخرينتونم زياخاطر سپهر تحمل کردم. نميبه

 .بشنوم؛ ولي جواب نداد. بهش از طرف من بگو تا آخرين لحظه ي زندگيم عاشقش بودم

 !بازي درنيار نازيچي ميگي؟ ديوونه شدي؟ خل -



 .تونم با کسي غير از سپهر باشمتونم تحمل کنم! نميخوام هلنا؛ ولي ديگه نميمعذرت مي -

 .خفه شو احمق! من االن ميام اونجا -

 .هاي نازي بيشتر شدگريه

 .چي خراب بشهکنم! من اين همه عذاب نکشيدم که همهنه خواهش مي -

اي بکني سپهر چه باليي دوني اگه کار احمقانهذارم توي احمق کاري بکني! ميولي من نمي -

 سرش مياد؟ بهش فکر کردي؟

 .مونهجوري زنده مياون فکر کردم؛ ولي حداقل اون اين ي زندگيم بهآره هر ثانيه -

کنم بودن اون چه ارزشي داره؟ نازي خواهش ميموندن به چه بهايي؟ وقتي تو نباشي زندهزنده -

 .کم عاقل باش! من نجاتت ميدميه

 !نميشه هلنا، از دست کسي کاري ساخته نيست -

 .قراره عقد کنيد تو حرف بيخود نزن، فقط بگو عروسي کجاست و کي -

 .نمي شه هلنا؛ اينجا پر نگهبانه -

تو به اين کارا کاري نداشته باش. فقط روز و ساعتش رو بهم خبر بده. به خدا اگه بخواي کار  -

 !کنمکشمت فهميدي؟ بهم اعتماد کن نازي خواهش مياي بکني خودم ميام مياحمقانه

 .نازي ساکت شده بود

 !ن هلنا قول بدهکني جوقول بده کاري نمي -

 .نازي بازم ساکت بود و بعد گفت

 .باشه -

 !جون سپهر رو قسم بخور -

 ...کنم. بعدشباشه تا زمان عقد صبر مي -



 گفتم حرف مفت نزن فهميدي؟ -

 .باشه -

جوري اگه دورت خلوت باشه کم راحتت بذارن. ايناز امروز هم رفتارت رو بهتر کن شايد يه -

 .بهتره

 .باشه -

 . برو تا کسي شک نکرده. فقط بهم زمان و مکان رو بگوحاال -

 .باشه -

 :کم ساکت شد بعد گفتنازي يه

 .هلنا -

 جانم؟ -

 دوني چقدر برام مهمي؟دوستت دارم؛ مي -

 !اي نکنيمنم عزيزم دوستت دارم! يادت نره قول دادي کار احمقانه -

 .باشه خداحافظ -

 .گوشي رو قطع کرد

 !دختر احمق -

 .کار کنم. عجب گرفتاري درست شده بوددونستم چيتو فکر بودم و نمي

 .گوشيم دوباره زنگ خورد. هستي بود. جواب دادم

 .عمو تيکه انداختههستي: هلنا کجايي؟ بيا ديگه! عمو رو مرخص کردن. بابا عصبانيه از بس زن

 .باشه اومدم دم بيمارستانم -



زد. سمتش ر تو راهرو ديدم. داشت با گوشيش حرف ميسمت بيمارستان رفتم. زن عمو رو از دو

 .رفتم. همون موقع گوشي رو قطع کرد

 .سالم -

 .برگشت سمتم

 !دکترپيدايي خانمچه عجب خانم رو ديديم! کم -

 .رو کشيد. معلوم بود از دستم کفري شده« دکترخانم»از قصد 

بعد من هر روز به عمو سر  عمو گرفتارم. شيفت بيمارستانم دست خودم نيست.ببخشيد زن -

 .زدممي

 .ت بوددونم. اون که وظيفهبله مي -

 .هام رو مشت کردم. همون موقع محمد از اتاقي که عمو توش بود بيرون اومددست

 .با ديدنم يه لحظه خشکش زد؛ ولي سريع به حالت خودش برگشت

 .مامان بيا بابا کارت داره -

 .ادي سمت اتاق رفتمعمو سمت اتاق رفت. من هم خيلي عزن

 دکتر؟فرارکردنت تموم شد خانم -

 .پوزخندي بهش زدم

 .ات رو ببينمخواست قيافهدرحدي نيستي که بخوام ازت فرار کنم. اگه نيومدم چون دلم نمي -

العملي از خودش نشون بده. دفعه قرمز شد. سريع رفتم تو اتاق و نذاشتم عکسرنگ صورتش يه

 .سمتم هستي من رو ديد و اومد

 معلومه کجايي؟ -

 .ترافيک بود -



 .کنهي عمو هماهنگ ميدونم چرا ترافيک با ديدن خانوادهنمي -

 !برو بابا -

 .سمت عمو رفتم

 سالم عمو بهتريد؟ -

 :عمو پشت چشمي نازک کرد و گفتبا اخم نگاهم کرد. فقط سرش رو تکون داد. زن

 .هلناخانم اميدوارم گرفتاريت زود تموم بشه؛ چون زن اول از همه بايد به فکر زندگيش باشه -

گفت از زدن با اين خانواده فايده نداشت. يادمه يه استادي داشتيم که ميسکوت کردم. حرف

توني ازشون فاصله بگيري رهاشون کن فهمن فاصله بگير؛ اگر هم نميهايي که حرفت رو نميآدم

فهميدن که يه زن ها نميبه حال خودشون باشند. حاال حکايت من با اين خانواده بود. اون که

ها تونه آزادي عمل داشته باشه؛ ولي متاسفانه طرز فکر ايندرست مثل يه مرد يه انسانه که مي

 .شد عوض کرد. مامان کنارم ايستادرو نمي

ً ً امروز که من نبودم بدون عزيزم حالت خوبه؟ از صبح چيزي خوردي؟ رنگت پريد - ه. حتما

 .صبحانه موندي

 .مامان خودت رو اذيت نکن من خوبم -

 .عمو باالخره مرخص شد

 .خواستم بهش اهميت بدمکردم؛ ولي نميسنگيني نگاه محمد رو تمام مدت روي خودم حس مي

شون اومدن. ونهاي هم خهاي ديگهکم مهمونکم مونديم. کمبعد از اينکه عمو رو برديم خونه، يه

ي اين همه شلوغي ي فاميل. خيلي شلوغ شده بود و حوصلهعمو و برادرش و بقيهخواهرهاي زن

خواستم فقط از اونجا برم. مخصوصاً با اداهاي بعضي از دخترهاي فاميل که با رو نداشتم. مي

خورد. چندباري يبودن حالم داشت به هم ممحمد داشتن حالم بدتر شده بود. از اين همه آويزون

خواست نشون بده که کم خاطرخواه با محمد چشم تو چشم شدم که پوزخندي بهم زد. انگار مي

 .نداره



 .من هم در جواب پوزخندش روم رو با نفرت برگردوندم

 .ساعت نزديک هشت بود. هستي اومد کنارم

 .خورهش زنگ ميهستي: هلنا گوشيت تو اتاق همه

گوشيم رو از تو کيفم درآوردم. چند تا تماس از نازي بود. جرئت نکردم با سرعت سمت اتاق رفتم. 

بهش زنگ بزنم شايد تو موقعيت خوبي نبود. خودم رو لعنت کردم که چرا گوشيم رو با خودم 

 .بيرون نبرده بودم. همون موقع گوشيم زنگ خورد. سريع برش داشتم

 !بله -

 هلنا تويي؟ -

 آره عزيزم خوبي؟ -

تونم قراره من رو ببرن ويالي لواسون. نمي تونم زياد حرف بزنم. فرداش کن من نميمن خوبم گو -

مونم؛ چون گردن. آخر هفته قراره عقد کنيم. تا ظهر منتظر ميگوشي رو ببرم؛ چون من رو مي

 ...بهت قول دادم؛ ولي بعد اون

 !کنم مطمئن باشحرف الکي نزن من کمکت مي -

خوام براي تو و سپهر هاي خطرناکي هستن. نمين کاري کني. اينا آدمخاطر مخواد بههلنا نمي -

 .اتفاقي بيفته

 .کنم. مواظب خودت باشتو نگران نباش، من يه کاري مي -

 .هلنا مواظب باش -

 .باشه -

 .من بايد برم خداحافظ -

فتم سراغ ر نازي گوشي رو قطع کرد. فقط چند روز فرصت داشتم. امروز يکشنبه بود. بايد فردا مي

ريختم؟ جوري نازي رو نجات بدم. چه خاکي بايد تو سرم ميکار کنم و چهدونستم چيسپهر. نمي



کنم. تو فکر بودم سمت در اتاق رفتم و در رو باز گفتم کمکت ميها ميش مثل احمقالکي همه

 .کردکردم. جلوي در به يکي خوردم سرم رو بلند کردم. محمد داشت موذيانه نگاهم مي

طوري جلوي در ايستاده بود و بهم خيره شده بود. با ازش فاصله گرفتم. با اخم نگاش کردم. همين

 .تيپ شدهکرد خيلي خوشاون تيشرت جذب و کوتاه قرمزش فکر مي

 .برو کنار ببينم -

 .خوام با نامزدم خصوصي حرف بزنمچرا عزيزم؟ مي -

 !حرف مفت نزن برو کنار -

 .هام گرد شده بوداق و در رو بست. چشمدفعه هلم داد تو اتيه

 کني ديوونه؟کار ميچي -

 .لبخندي زد

 .انگيز شديکنن. امشب وسوسههمون کاري که نامزدا با هم مي -

 .هام تا آخرين حد گرد شده بودچشم

 .گمشو کنار عوضي تا داد نزدم -

داد بزن؛ مثال فکر کردي چي ميشه؟ هيچي عزيزم آبروي خودت ميره. براي من مهم نيست؛  -

 .ي ديگه قراره زنم بشيباالخره هفته

 .من بميرم هم زن توي عوضي نميشم -

 .بازوم رو گرفت با عصبانيت اومد طرفم و

کر کردي يادم دهنت رو ببند! چندبار هر چي از دهنت در اومد بهم گفتي جوابت رو ندادم ف -

سال پيش که من رو در حد خودت ندونستي رفته؟ نه عزيزم! من هيچي يادم نميره. حتي هشت

دونم باهات و پسم زدي؛ ولي االن ديگه راه فرار نداري. مال من ميشي؛ اون موقع هست که مي

 .کار کنم خوشگلم! جواب تمام تحقيرهات رو ميديچي



 .کردمسرگردون نگاهش مي

اي که تو قفس گير افتاده شدي. من هاي سردرگمت بيشتر خوشم مياد. مثل پرندهچشماز اين  -

 !هاي توي قفسمعاشق پرنده

کرد؟ انگار کار ميدفعه من رو سمت خودش کشيد. سرش رو جلو آورد. احمق داشت چييه

 .ديوونه شده بود! پام رو بردم عقب و با بيشترين قدرتي که داشتم زدم زير شکمش

 .رو ول کرد و از درد خم شد و افتاد روي زمين. يه قدم عقب رفتم. از استرس عرق کرده بودم بازوم

 .براي اينکه داد نزنه لبش رو گاز گرفته بود. صورتش قرمز شده بود

 !بار آخري باشه که بهم نزديک شدي احمق -

 .سرش رو بلند کرد. صورتش از درد قرمز شده بود

 !بينيکارت... رو ميي... عوضي... جواب دختره -

 .تونست راه برهپيچيد. با اون ضربه که بهش زده بودم تا چند دقيقه نمياز درد به خودش مي

 .لرزيد. از کنارش رد شدم و از اتاق بيرون اومدمپاهام مي

 .مامان رو تو راهرو ديدم

 هلنا کجايي مادر؟ چرا رنگت پريده؟ خوبي؟ -

 .دونمنه... آره... نمي -

 .خسته شدي. بذار ببينم بابات مياد بريم خونه يا نه حتما -

مامان سمت بابا رفت و من هم با پاهايي لرزون سمت بقيه رفتم. حتما االن همه دنبال محمد 

 .رفتم. مامان دوباره اومد سمتمگردن. بايد زودتر از اينجا ميمي

 .بريم. بابات قراره فردا بره مأموريت بايد صبح زود بيدار بشه -



هام دنبال جوري برم تو اتاق مانتوم رو بردارم. با چشمدونستم چهنفس راحتي کشيدم. فقط نمي

 .ي محمد ايستاده بود. سمتش رفتمهستي گشتم. کنار دخترخاله

 جان يه لحظه مياي؟هستي -

شد نگاهي بهم کرد. با صدايي که توش هايي که از آرايش زياد داشت بسته ميندا با چشم

 :بود گفتعشـ*ـوه 

 دوني آقاي مهندس کجان؟هلناجون نمي -

 .ابروهام پريد باال. چقدر اين آدم پررو بود

 آقاي مهندس؟ -

 .آره ديگه محمدآقا رو ميگم -

 .دونم کجاستخير؛ نمينه -

 !ي خودشيريندختره

 .دست هستي رو کشيدم و سمت ديگه بردم

 .چه خبرته بابا! دستم رو شکستي -

 .هستي جون هر کسي دوست داري برو مانتوم رو از تو اتاق بيار بريم -

 چرا خودت نميري؟ -

 حاال تو بري چي ميشه؟ -

 تو يه ريگي به کفشته؛ چي شده؟ -

 .هاش رو ريز کردهستي چشم

 .بگو منتظرم -

 .مامان اومد سمتمون



 چرا حاضر نيستيد؟ -

 .بايد حرفي بزنهبا ابروهام به هستي اشاره کردم. هستي فهميد ن

 .شيم. من برم مانتوهامون رو بيارمهستي: االن حاضر مي

زد. يعني هنوز تو اتاق بود؟ آره ديگه پس کدوم گوري رفته بود. سمت اتاق رفت. قلبم تندتند مي

 .ي معمولي از اتاق بيرون اومد. مانتوم رو بهم دادکم بعد هستي با قيافهتو پذيرايي که نبود. يه

 .گذرم؛ بايد بفهمم چي شدهولي فکر نکن ازت ميبگير؛  -

عمو بدون توجه بهش مانتوم رو سريع پوشيدم. سمت عمو رفتم و ازش خداحافظي کردم. با زن

 .ش حواسم بود که ببينم محمد کجاست؛ ولي نبودطور. همههم همين

 بابا: محمد کجاست داداش؟

 .دونم؛ چند دقيقه پيش اينجا بودعمو: نمي

 .ا بريم ديگه فردا بايد برم مأموريتبابا: م

ِِ  کجاست ازتون خداحافظي نکرده. حا -  خانم محمد کجاست؟جنه بمون ببينم اين پسر

 دونم. مگه پيش شما نبود؟عمو: نميزن

 .نه. برو ببين کجاست -

 .باشه -

ً ً باهام رو تو هم فشار مياز استرس دست يد بياد. دادم. نفسم رو حبس کرده بودم. لعنتي حتما

 .به جهنم که براي خداحافظي نيست

ً ً کاري داشته. ما ميزن خوادبابا: نمي ريم ديروقته. از طرف ما ازش خداحافظي داداش. حتما

 .کنيد

 .باشه -



 .نفسم رو فوت کردم. از خونه اومدم بيرون. سمت ماشين رفتيم

 !عمو -

جور کنار در ماشين خشکم زده بود. بابا سمت در کوچه قلبم از استرس نزديک بود وايسه. همون

 .برگشت

 بابا: محمدجان کجا بودي عمو؟

 .زدم؛ کارش واجب بودببخشيد داشتم با موبايلم حرف مي -

 .اشکال نداره؛ خداحافظ عموجان -

 ...خداحافظ. فقط -

 جان؟ بگو عمو چيزي شده؟ -

 ي ديگه گفت که؟ي آخر هفتهتون دربارهبابا به -

ي ديگه عقد شاءهللا آخر هفتهگردم. اني ديگه برميآره. فردا قراره برم مأموريت تا آخر هفته -

 .کنيدمي

شکنه. با ناباوري به بابا نگاه سرم رو يه جوري بلند کردم که حس کردم استخون گردنم داره مي

 .ولي رنگش هنوز پريده بود کردم. محمد پوزخندي کنار لبش بود؛

 .ممنون عموجون -

بابا ازش خداحافظي کرد. نفهميدم چي شد و کي سوار ماشين شدم. کي رسيديم به خونه. کي 

خواست هرجور شده بردار نبود! ميرفتم تو اتاق. هنوز تو بهت کار بابا بودم. محمد لعنتي دست

 .زهرش رو بهم بريزه

ً ً هفته  خواي با محمد ازدواج کني؟يگه ميي دهستي: هلنا واقعا

 .خوام بهش فکر کنماصالً نمي -



 باالخره چي؟ -

 .خوام بخوابم هستيمي -

ً ً براي خودم يه کاري هستي ديگه حرفي نزد. فعالً بايد براي نازي فکرم رو متمرکز مي کردم. بعدا

 .کردم. فعالً يه هفته وقت داشتممي

*** 

نتونسته بودم خوب بخوابم. نزديک صبح خوابم بـرده بود؛ ولي  ديشب تا صبح هزارتا فکر کردم و

 .باز هم کابوس ديده بودم. ساعت نزديک هفت بود که از خواب پريدم

اومد. از جام بلند شدم و سمت دستشويي رفتم. چند ديدم يادم نميبازم چيزي از کابوسي که مي

رنگي هاي سرخخوابي رگههام از بيمشت آب به صورتم زدم. تو آينه به خودم نگاه کردم. چشم

 .توش بود. صورتم رو دوباره آب زدم و از دستشويي بيرون اومدم

تونستم بذارم باليي سر نازي بياد. نازي بهترين دوستم بود. تمام کردم؛ نميبايد يه کاري مي

م خريده هاي کمکي رو اون برامدتي که باهم بوديم هوام رو داشت. حتي موقع کنکور بيشتر کتاب

کنه که پزشکي قبول بشم؛ ولي تو حيفي بايد دکتر بشي. گفت من مثل تو مغزم کار نميبود و مي

 .چه روزهاي خوبي با هم داشتيم. سمت آشپزخونه رفتم

 مامان: عزيزم چقدر زود بيدار شدي؛ امروز مگه شيفت داري؟

 .نه بايد برم جايي کار دارم -

 .باشه بشين برات چايي بريزم -

 .ي صندلي نشستمرو

 بابا رفت؟ -

 .گردهي ديگه برميي هفتهشنبهآره صبح زود رفت؛ سه -



ي حواسم به اين مامان برام چايي ريخت. توي چايي شکر ريختم و شروع کردم به هم زدن. همه

 .دادمجوري بايد نازي رو نجات ميرسيد که چهکار کنم؛ هيچ فکري به ذهنم نميبود که چي

 عزيزم؟ مامان: هلنا

 .سرم رو بلند کردم

 بله؟ -

 خوبي مادر؟ -

 .هان؟ آره -

دوني پدرت دونم مادر که ناراحتي. خودت ميزني. ميچند دقيقه هست داري چاي رو هم مي -

شناسيش به حرف من گوش نميده؛ ولي با اين حال بهش گفتم که ازدواج شما اشتباهه؛ ولي مي

 .که حرف حرفه خودشه

 .دونم مامان؛ خودتون رو ناراحت نکنيدمي -

 .مامان دستم رو گرفت

خوام ببينم دوني که چقدر دوستت دارم. نميدوني که برام چقدر باارزشي؛ ميخودت مي -

 .ايجوري آشفتهاين

دونم مامان من هم دوستتون دارم. شما درسته من رو به دنيا نياورديد؛ ولي مطمئنم از مي -

 .يشتر محبت کرديدمادرمم بهم ب

 .مامان لبخندي زد

 .خدا بزرگه مادر؛ خودت رو ناراحت نکن. توکل کن به خدا -

 .لبخندي زدم

 .ممنونم مامان؛ خوشحالم که شما هميشه مراقبمي -



*** 

به سپهر زنگ زده بودم و سر کوچه باهاش قرار داشتم. زيپ کاپشن مشکيم رو باال کشيدم. 

هاي روي زمين ضربه هام به برفيدم. برف کمي باريده بود. با کتونيگردنم رو دور صورتم پيچشال

 .زدم. ماشين سپهر جلوي پام ايستاد. سريع سوار شدممي

 .سالم -

 خواي سريع من رو ببيني؟سالم. چي شده که گفتي مي -

 .بايد باهات حرف بزنم -

 .خب بگو؛ دارم از نگراني ديوونه ميشم -

 .هام طوالنيهريم يه جايي حرفجوري نميشه، بايد باين -

 براي نازي اتفاقي افتاده؟ -

 .نه -

 خب پس چي؟ -

 .فعال برو يه جايي بهت ميگم -

ي من؛ فرزاد بيمارستانه. علي هم دانشگاه کالس داره؛ ولي شايد کاميار خونه باشه. بريم خونه -

 مشکلي که نداري؟

 .نه بريم -

هاش خونه گرفته بودند. دم با چندتا از دوستشد شون رفت. يک سالي ميسپهر سمت خونه

 .اي دو طبقه قديمي پايين شهر نگه داشتخونه

 .خونه دم در نباشه بهت اشاره کردم زود بياهلنا من ميرم تو ببينم صاحب -

 .باشه -



 .کم بعد بهم اشاره کرد و سمت خونه رفتمسپهر رفت. يه

 .وارد شدم. چندتا پله کنار راهروي تنگي بود

هام رو در آوردم. به اطراف ها باال رفتيم. سپهر سريع در رو باز کرد و داخل رفتيم. کتونيآروم از پله

 .نگاه کردم

تونستي جا براي قدر به هم ريخته بود که نمييه هال کوچيک بود با يه اتاق کنارش. خونه اين

 .نشستن پيدا کني

 .بيا بشين -

رفتم. همون موقع پسري الغر با قدي متوسط و موهايي اي که کنار هال بود سمت راحتي کهنه

هاي عسلي از اتاق بيرون اومد. شلوار جين و بليز سبزي تنش بود کاپشنش هم بور و چشم

 .رفت بيروندستش گرفته بود؛ انگار داشت مي

 .شون رو نداشتبا ديدنم شوکه شد. انگار انتظار ديدن يه دختر توي خونه

 ا هم بله؟به به اقاي دکتر! شم -

 .چرت نگو کاميار! دخترخالمه -

 تون رو تا االن کجا قايم کرده بودي؟وقت دخترخالهبعد اون -

 بايد برات توضيح بدم؟ -

ها زياد دارم. خودت رو اذيت نکن چرا جوش مياري بابا؟ جون داداش منم از اين دخترخاله -

 !راحت باش

 .خواي بري بيرون؟ برو ديگهتو مگه نمي -

جون حواست کردم. فقط دکيگفتي داري مياي خونه رو خالي ميشه چقدر هولي! زودتر ميبا -

 !کنهبه زري خوشگله باشه بفهمه پوستت رو مي

 !برو ديگه حرف مفت نزن -



 .کاميار لبخندي بهم زد

 .ي خانمبا اجازه -

ردم. به نظرم گردنم رو باز کپوشيد؛ ولي نگاهش به من بود. شالسمت در رفت داشت و کفش مي

 .اومد. سپهر سمت آشپزخونه رفتاي ميپسر بامزه

 خوري؟هلنا چايي مي -

 .ممنون اگه هست -

 .ي در بردکاميار سرش رو بلند کرد و دوباره بهم نگاهي کرد. دستش سمت دستگيره

 م؟ها پيدا کنات خوبه يه کمکي به منم بدي از اين دخترخالهقدر سليقهدکتي ميشه تو که اين -

 .سپهر از آشپزخونه بيرون اومد

 !گم ميشي يا نه؟ امروز اعصاب ندارم -

 .رفتم بابا! فقط شب برگشتم رمز موفقيتت رو بهم بگو -

 !کاميار -

 .با داد سپهر کاميار بيرون رفت. لبخندي روي لبم اومد

 .جوري راحتههلنا ناراحت نشي؛ کاميار کالً با همه اين -

ً ً رفتارش ج -  .البهنه اتفاقا

روم کم بعد سپهر با يه سيني که دوتا استکان چاي که هرکدومش يه شکل بود اومد روبهيه

 .نشست

 .خب بگو ديگه منتظرم -

هام که تموم شد. حرفهاي سپهر گردتر ميگفتم چشمشروع کردم به گفتن. با هر کلمه که مي

دفعه با مشت کوبيد به ميز کنارش. ميز شکست و صداي بدي تو شد سپهر خشکش زده بود. يه



خونه پيچيد. از جام بلند شدم و سمتش رفتم. دستش بريده بود؛ ولي زياد عميق نبود. دستمال 

 .برداشتم و روي دستش گذاشتمکاغذي رو 

دونستم کني ديوونه؟ اين کارها چيه؟ مثالً بهت گفتم با هم يه فکري بکنيم نميکار ميچي -

 !بازي دربياريقراره خل

کشه! هلنا به خدا اگه خاک تو سر من احمق که نفهميدم نازي تو اين همه مدت چي داره مي -

 !کشمشون رو ميباليي سر نازي بياد همه

 .حرف الکي نزن انگار قاتله! به جاي اين کارا بايد يه فکري بکنيم نازي رو از اونجا بيرون بياريم -

در خونه رو زدن. هر دو سمت در نگاه کرديم. سپهر بهم اشاره کرد توي اتاق برم. سريع سمت 

 .اتاق رفتم

 .سپهرم سمت در رفت. از الي در بيرون رو نگاه کردم

 .زدلوي در ايستاده بود و موهاي قرمزش تو ذوق ميزني چاق و قد کوتاه ج

 .خانمسالم زري -

 سالم آقاي دکتر چي شده؟ -

 .هيچي دستم خورد به ميز؛ ميز شکست -

 .خدا مرگم بده! بذار ببينم چي شده -

 .سپهر دستش رو عقب کشيد

 .کم بريده خوبمچيزي نيست يه -

هام جلوي در ايستاده بود. چشمم به کتونيزن سعي داشت يه جوري وارد خونه بشه؛ ولي سپهر 

 .شيمافتاد. واي! خدا کنه نبينه؛ وگرنه بيچاره مي

جوري راهش نميده رفت. سپهر در رو بست و نفس کم حرف زد؛ ولي وقتي ديد سپهر هيچزنِ يه

 .راحتي کشيدم. از اتاق اومدم بيرون



 تون بود؟خونهصاحب -

 !آره زنيکه فضول -

 ين بود؟زري خوشگله ا -

 .آره کاميار اين اسم رو روش گذاشته -

 .اومدبهش مي -

 .سپهر سمت دستشويي رفت

 .من ميرم دستم رو بشورم االن ميام -

 .باشه -

 .ها رو جمع کردم. همون موقع سپهر از دستشويي اومد بيرونرفتم شيشه

 .کنمکني؟ خودم جمع ميکار ميچي -

 .خواد جمع کنيميالزم نکرده! تو وسايل رو نشکون ن -

 .خوام هلنا، دست خودم نبودمعذرت مي -

 .اشکال نداره -

 .ها رو جمع کردم. سپهر هم دستش رو با باند بست و اومد روي مبل نشستشيشه

 کار کنيم؟حاال چي -

 .دونم از ديشب کلي فکر کردم؛ ولي فکرم به جايي نرسيدنمي -

 .بايد هرجور شده بياريمش بيرون -

جوري ميشه داخل آره. فقط اول بايد يه جوري بريم ببينيم چقدر نگهبان اون اطرافه. اصالً چه -

 .خانم کمک بگيرمتونم از معصومهرفت. مي



 جور آدميه؟بهش اعتماد داري؟ چه -

 .زن خوبيه نگران نباش! فقط زياد وقت نداريم -

 .جا رو بررسي کنيمهمين االن بريم اونجا؛ بايد همه -

 !خوايد بريد؟ ممکنه زود پيداتون کننببين سپهر فرض کن نجاتش دادي؛ کجا مي -

 .آره راست ميگي -

 .هاش رو توي موهاش فرو کردسپهر دست

ميگم االن که يه ده روزي مونده به عيد، بعدش هم که سيزده روز تعطيله. بريد شيراز تا آبا از  -

 .آسياب بيفته

 .آره خوبه -

 .ينيم اونجا چه خبرهپس پاشو بريم بب -

 .باشه -

*** 

نزديک ويال رسيديم. اين اطراف سردتر بود. چندتا نگهبان دم در بودن؛ حتماً تو هم نگهبان زياد 

 .جوري محال بود بتونيم نازي رو بيرون بياريمبود. اين

 !آوردنش ممکن نيستکار کنيم؟ با اين همه نگهبان بيرونسپهر: حاال چي

 !کسي نيست. ببين چه دم و دستگاهي راه انداخته عوضي نازي گفت طرف کم -

 .دونستم ميشه يا نههر دو تو فکر رفتيم. يه فکري به ذهنم رسيد؛ ولي نمي

 .سپهر يه فکري به ذهنم رسيد -

 چي؟ -

 .صبر کن -



 .خانم رو گرفتمي معصومهگوشيم رو درآوردم و شماره

 خانم خوبيد؟سالم معصومه -

 .نسالم عزيزم ممنو -

 تونيد صحبت کنيد؟خواستم باهاتون حرف بزنم؛ ميببخشيد مي -

 .آره بگو مادر -

 کسي پيشتون نيست؟ -

 .خانم فهميد که قراره حرفي از نازي بزنممعصومه

 .کم صبر کن مادريه -

 .سپهر: بذار رو بلندگو

 .گوشي رو گذاشتم رو بلندگو

 .رفت يه جايي که کسي صداش رو نشنوهچند دقيقه گذشت. انگار داشت مي

 .بگو مادر -

 شما ويالي لواسون هستيد؟ -

 !اش ميادش صداي گريهآره مادر. دلم براي اين دختره کبابه؛ خدا ازشون نگذره همه -

 .هاش رو مشت کرده بودبه سپهر نگاه کردم. دست

 .ازي رو از اونجا بيرون بيارمخوام نتونيد کمکم کنيد؟ ميمي -

 .جوري؟ با اين همه نگهبان نميشه مادرچه -

 چند نفر تو هستن؟ -

 .کننها رو بيشتر مينفر؛ ولي شنيدم آقا گفتن روز عروسي نگهبان 8يا  7دونم، نمي -



 خيلي خب. نازي قراره بره آرايشگاه يا نه؟ -

خانم قراره بيرون خانم و نغمه؛ ولي مهرينه مثل اينکه قراره يکي بياد اينجا درستش کنه -

 .آرايشگاه برن

خاطر نازي. خواهش ميشه بهم کمک کنيد؟ قول ميدم کسي نفهمه بهم کمک کردي. به -

 !کنممي

 :خانم ساکت بود و بعد گفتمعصومه

 .کار کنم؟ فقط من کار زيادي ازم برنميادباشه بگو مادر! چي -

 .ونم کي قراره بياد نازي رو درست کنهخوام بداشکال نداره. فقط مي -

 .خانمهاي نغمهدونم؛ يکي از دوستنمي -

 .خواد بکنيخيلي خب. شما فقط ببين اون آدم کيه و بهم خبر بده. ديگه کاري نمي -

 .باشه مادر. من برم تا بهم مشکوک نشدن -

 .گوشي رو قطع کردم

 کار کني هلنا؟خواي چيسپهر: مي

 .جاي اون ميرم سراغ نازي پيدا کنيم؛ بعدش من به بايد آرايشگر رو -

 .گيرنتشناسن! ميها تو رو ميديوونه شدي؟ اون -

 .نگران نباش؛ تغيير قيافه ميدم -

 خوايد بيرون بيايد؟جوري ميخب بر فرض هم رفتي تو؛ چه -

 .فرستم بيرونمونم، نازي رو ميمن مي -

 .کردسپهر با دهن باز نگاهم مي



وقت تو رو بفرستم اون تو؟ حالت خوبه؟ معلومه چي مگه خل شدي؟ نازي رو نجات بدم اون -

 داري ميگي؟

کم خواد نه من رو. فوقش يهتونن با من کاري بکنن. اون يارو نازي رو ميها نمينگران نباش اون -

 .گيرنباهام دعوا مي

 ت بياد چي؟کنم. اين کار ديوونگيه! اگه باليي سر نه من قبول نمي -

 مثالً چه باليي؟ -

 .اي بکنيمنه، بايد يه فکر ديگه -

 خواي با تانک بريم تو ويال نازي رو نجات بديم؟خواي بکني هان؟ ميمثال چه فکري مي -

 !ذارم تو جونت رو به خطر بندازيدونم؛ ولي نميمن نمي -

تونن با من کاري داشته ا نميهاي نيست. بعدم مگه دارم ميرم جنگ؟ گفتم اونسپهر راه ديگه -

 .م ميگم دارم ميرم عروسي نگران نباشباشن؛ بعدم به خانواده

 !دونمدونم؛ نمينمي -

 !افتهنگران نباش اتفاقي نمي -

 .تونست کنار بيادسپهر سرش رو روي فرمون گذاشت. انگار با خودش نمي

*** 

رو درآورديم. فقط بايد يه جوري دست زدن بالخره سپهر راضي شد. آمار آرايشگر بعد کلي حرف

ايه. زدن حرفهگفت تو مخکرديم. مجبور شديم که از کاميار کمک بگيريم. سپهر ميبه سرش مي

دونه کشونديم يه جايي که نتونه ويالي لواسون بره. کاميار گفت خودش ميبايد آرايشگر رو مي

جوري تا گيرن. اينت دختر پسرها را رو ميدونسکار کنه. قرار بود دختره رو ببره پارکي که ميچي

تونست معطلش کنه. ماجرا رو به کاميار نگفته بوديم و فقط گفتيم براي يکي دردسر ظهر مي



کرد براي اين کارها؛ تا درست کرده و امروز نبايد به يه جايي برسه. کاميار انگار سرش درد مي

 .بهش گفتيم سريع قبول کرد

*** 

ي آرايشگره منتظر بوديم تا آرايشگر بياد بيرون. طبق ست. تو ماشين دم خونهامروز پنج شنبه

هاي شاهي دم آرايشگاه تحقيق من قرار بود ساعت نُه بره سمت لواسون و قرار بود يکي از نگهبان

باالي يکي از دنبالش بياد. من و سپهر تو ماشين سپهر منتظر بوديم. کاميار هم ماشين مدل

کم بعد گفت محاله با اين ماشين باشه و کسي سوارش نشه. يهفته بود و ميهاش رو گر دوست

رويي بيرون اومد. پالتوي زردي تنش بود. کاميار با موبايل سپهر تماس دختره از ساختمون روبه

 .گرفت. سپهر گذاشت رو بلندگو

 الو داداش خودشه؟ -

 .آره -

 !باشه رفتم تو کارش؛ عجب قناريي هم هست -

 !ر گند نزنيکاميا -

 .دارمنگران نباش داداش، به من ميگن کاميار مخ زن؛ تا بعدازظهر چشم ازش برنمي -

 .باشه مواظب باش -

کم بعد دختره سوار شد و دختر انگار منتظر ماشين بود. کاميار رفت جلوش نگه داشت و يه

 .رفتن

 .من و سپهر نفس راحتي کشيديم

 .ه بودخيلي خب بريم پارکي که دم آرايشگا -

 براي چي؟ -

 .برو دير ميشه کار دارم -



 .سپهر حرکت کرد. دم پارک نگه داشت. ساکي رو که آورده بودم برداشتم و پياده شدم

 .االن ميام -

سمت دستشويي پارک رفتم. وسايلي که آورده بودم از تو ساک درآوردم. شالم رو برداشتم و 

هام رو هم رنگي رو که خريده بودم سرم کردم. رژ قرمزرنگي به لبم زدم. چشمگيس طالييکاله

 .سياه کردم. شال قرمزي که آورده بودم سرم کردم. موهام رو کج تو صورتم ريختم

ودم. عينک دودي هستي رو که برداشته بودم به چشمم زدم. استرس داشتم؛ خيلي تغيير کرده ب

ولي تصميمم رو قبال گرفته بودم. شال قبليم رو تو کيفم گذاشتم. از دستشويي بيرون اومدم و 

سمت ماشين رفتم. سپهر حواسش نبود. سريع سوار شدم. سپهر برگشت سمتم و با تعجب 

 .نگام کرد

 !چيه؟ برو ديگه -

 ؟هان -

 .ميگم برو؛ االن يارو مياد -

 .باشه، باشه -

 .حرکت کرد

 !چقدر عوض شدي -

جوري بياد بيرون؛ بايد تغيير تونه همونآره خب ممکن بود پدرش باشه. بعد هم نازي که نمي -

 .قيافه بده

 .سپهر ديگه حرفي نزد و دم آرايشگاه نگه داشت

زنه. به بابا و مامانت چي لم برات شور ميافته؟ دميگم هلنا تو مطمئني اتفاقي برات نمي -

 گفتي؟



ً ً نگران من نباش! ثانياً مامانم گفتم عروسي نازيه. امروز ميرم عروسي؛ چون عروسي طول  - اوال

شنبه شون فردا ميام. بابام که مأموريته تا سهکشه يا آخر وقت ميام يا با سارا ميرم خونهمي

 .نيست

 .اندازمخاطر خودمون تو رو توي دردسر مين دارم. دارم بهوجدادونم چي بگم! عذابنمي -

افته. فقط سپهر هامون رو نزديم؟ بعدم گفتم اتفاقي براي من نميباز شروع کردي؟ مگه حرف -

زنم و ي ديگه جمعه به خاله زنگ ميکنيد. من خودم هفتهوجه روشن نميهاتون رو به هيچگوشي

 .خبر ميدم

 !ه من از نگراني ديوونه ميشمي ديگتا جمعه هفته -

 خواي نازي از اون خونه بياد بيرون يا نه؟ام کردي! ميسپهر خسته -

 !خواممعلومه مي -

دست بيارن بايد چيزاي ديگه رو از  خوان يه چيزي رو بهها وقتي ميپس بايد قبول کني. آدم -

 .دست بدن

 ...ولي تو -

 !خونيي يأس ميش داري آيهکاري نکن برگردما! به جاي دلداري همه -

 !باشه ببخشيد باورکن نگران توام -

 .نگران نباش! االن هم بايد پياده بشم ممکنه بيان دنبالم -

 .باشه -

 .از ماشين پياده شدم

 هلنا؟ -

 .برگشتم سمتش



 .کني که هرکسي انجام نميدهمواظب خودت باش! تو خيلي برام باارزشي؛ کاري رو برام داري مي -

 .وقت تنهاش نذاراظب نازي باش! هيچمو -

 .با نگراني نگاهم کرد

 .باشه قول ميدم؛ تو هم مواظب خودت باش -

 .سمت در آرايشگاه رفتم

*** 

 .کم بعد ماشيني جلوي پام نگه داشتيه

 خانم؟سوگل -

 .بله -

 .خانم اومدمبفرماييد سوار شيد. من از طرف نغمه -

کرد. سعي ش از تو آينه بهم نگاه ميسوار ماشين شدم. استرس داشتم؛ مخصوصاً که راننده همه

کردم به خودم مسلط باشم. باالخره ماشين جلوي در ويال نگه داشت. قلبم تندتر از حد مي

 .زد. سرم رو انداخته بودم پايين تا کسي من رو نشناسهمعمول مي

کم دورتر ايستاده بود. در . برگشتم و ماشين سپهر رو ديدم که يهنگهبان دوتا بوق زد و در باز شد

 .هاي ويال نگه داشتويال بسته شد و من هم روم رو برگردوندم. ماشين جلوي پله

از ماشين پياده شدم و شالم رو دور دهنم پيچيدم. هوا خيلي سرد بود. نفس عميقي کشيدم و 

 .ها رفتمسمت پله

 !صبرکن -

 .يد. هنوز دوتا پله باالتر نرفته بودملرز هام ميدست

 .سمت صدا برگشتم



 شما کي هستيد.؟ -

ساله نگاه کردم. قد بلندي داشت. کت مشکي تنش بود با يه بافت  33- 32به پسري حدود 

 .خاکستري. موهاي مشکيش رو رو به باال شونه کرده بود

. انگار روحي توش ايش بودهاي شيشههاش خاص بود. يه حس مرموز توي چشمحالت چشم

 .اومدنيست. صورت جذاب ولي جدي داشت. يه غرور خاصي تو نگاهش بود. به نظرم آشنا مي

 مورد پسند واقع شدم؟ -

 .ها بهش خيره شده بودم. هول شدممثل احمق

 با شمام، زبون نداريد؟ گفتم کي هستي؟ -

 .به خودم مسلط شدم

 .آرايشگرم. اومدم عروس رو درست کنم -

 .دي بهم زدپوزخن

 صبر کن ببينم هماهنگ شده؟ -

خواست با من حرف بزنه. شدم. حتماً ميزد بيچاره ميزد اگه به نغمه زنگ ميقلبم تندتند مي

 .گوشيش رو از جيبش در آورد. سعي کردم حواسش رو پرت کنم

ر ببخشيد آقا من خودم نيومدم، اومدن دنبالم؛ االن هم بيکار نيستم تو اين سرما منتظ -

 .بمونم.کلي کار دارم

 .سرش رو از گوشيش بلندکرد و باز هم پوزخندي زد

 !کني؟ همچين ميگي کار دارمکار داريد؟ نکنه تو ناسا کار مي -

 .يک لحظه از کوره در رفتم



کنم! خودتم اينجا نگهباني فکر نکنم رئيس کار ميفکر نکنم به شما ربطي داشته باشه من چي -

 !جمهور باشي

 .عصبي شده بود. گوشي رو تو دستش فشار داد

 ...دوني داري بامصرف فکر کردي کي هستي؟ ميي بيدختره -

 .همون موقع گوشيش زنگ خورد. با عصبانيت جواب داد

بله کارا داره تموم ميشه... بله آخرشه... من بايد برم يه ساعت ديگه پرواز دارم کارا هماهنگ  -

 .شده

 .رده بود سمتم اومدنگهباني که من رو آو

 .نگهبان: چرا اينجا وايسادي؟ برو تو ديگه

 .از اين بپرس! يه ساعته من رو معطل کرده -

 .پسرِ گوشيش رو قطع کرد

 .نگهبان: آقا من اين خانم رو از آرايشگاه آوردم

 !کار کنمدرازا چيدونم با زبونپسره: حيف که کار دارم؛ وگرنه مي

 .ها با سرعت باال رفتمز پلهروم رو ازش برگردوندم و ا

 .داداي! خداروشکر به خير گذشت. باز هم اين زبونم داشت کار دستم ميي عقدهمرتيکه

 .خانم سمتم اومدکردن. معصومهها رو مرتب ميوارد سالن ويال شدم. چند نفري داشتن صندلي

 .سالم خانم بفرماييد -

 .من رو نشناخته بود. عينکم رو برداشتم

 .م براي آرايش عروس اومدمسال -

 .هاش درشت شدنگاهي بهم کرد و چشم



 .بله بفرماييد -

 .ي پذيرايي برد. خودش رو بهم نزديک کردمن رو سمت ديگه

 هلناخانم خوبيد؟ -

 آره. بقيه کجان؟ -

 .خانم تو اتاقههمه رفتن، فقط نازي -

 .دشکنم تا از در پشتي ببريباشه. فقط نازي حاضر شد خبرتون مي -

 .باشه مادر، مواظب باشيد -

 .خانم رفت. در اتاق رو زدممعصومه

 بله؟ -

 .ببخشيد براي آرايش عروس اومدم -

 .کليد توي در چرخيد. به زني که تو چهارچوب در بود نگاه کردم

 .سالم -

 .جا بمونيد تا به خانم خبر بدمسالم بفرماييد تو. فقط همين -

کنار در ايستادم. به اطراف اتاق نگاه کردم. اتاق بزرگي بود. يه تخت کنار اتاق بود و يک دست 

ست راحتي و آينه و دراور با دري کنار اتاق که فکر کنم دستشويي و حموم بود. دوتا پنجره هم 

 .ق برداشتمدادم حتماً حفاظ داره. با صداي داد نازي چشم از آناليز اتاروم بود که احتمال ميروبه

کنم! به اون آرايشگر بگو بره پي کارش! من حاضر نميشم کاري نمينازي: بريد گم شيد من هيچ

 فهميدي؟

 .زن سمتم اومد

 ...خوادخانم نميببخشيد، نازي -



 .زنمخودم باهاش حرف مي -

 .ي مخالفت به زن رو ندادم. آروم سمت تخت رفتماجازه

 .گفتجوري بدوبيراه ميهمين نازي سرش رو کرده بود زير پتو و

 .عزيزم پاشو اومدم آرايشت کنم -

 .دفعه نازي پتو رو از رو سرش برداشت و بهم خيره شد. عينکم رو برداشتميه

 .پاشو خانم دير ميشه عزيزم -

زنه، دوباره با داد دفعه انگار فهميد داره گند مياي بهش رفتم. يهغرهنازي ماتش بـرده بود. چشم

 :گفت

 !کنمکاري نميمن هيچ -

 .تون ميگمعزيزم من که بيکار نيستم ميرم به خانواده -

 .مثالً سمت در رفتم

 .صبر کن -

 .نازي از جاش بلند شد

 .شون رو ندارمباشه حاضر ميشم. به کسي حرفي نزن؛ حوصله -

کرده  لبخندي زدم و برگشتم. زن از اينکه نازي به اين زودي قبول کرده بود حاضر بشه تعجب

 :بود. بهش نگاهي کردم و گفتم

 .خانم شما بريد بيرون -

 من؟ -

 .کنم کسي دوروبرم باشهآره عزيزم! من عادت ندارم وقتي که کار مي -

 .نميشه، من بايد باشم -



 .کنمعزيزم شما بيرون باش حاضر شد صداتون مي -

 خواي اردالن ديوونه بياد سروصدا کنه؟نازي: برو ديگه! باز مي

 .نمِ با دودلي نگاهي بهمون کرد و سمت در رفتخا

 .شينم کاري داشتيد صدام کنيدمن پشت در مي -

 .باشه عزيزم -

خانمه از در رفت بيرون و در رو قفل کرد. نازي با سرعت سمتم اومد و بغلم کرد و زد زير گريه. 

 .من هم اشک تو چشمم جمع شده بود

 .نازي آروم باش زياد وقت نداريم -

 .بينمت؛ فکر کردم من رو يادتون رفتههلنا فکر کردم ديگه نمي -

 .بيني که اينجامخيلي خب آروم باش عزيزم! مي -

 .کم ازم فاصله گرفتيه

 !جوري اومدي؟چه -

 داستانش مفصله. فعالً بايد حاضر بشي؛ ممکنه دير بشه. لباس عروست کجاست؟ -

 .به کنار تخت اشاره کرد

 .خيلي خب، بدش من -

طور. لنز مشکي رو هم از تو کيفم گيسم هم همينهام رو درآوردم و کالهنازي لباس رو آورد. لباس

 .درآوردم

 .بشين حاضرت کنم

 خوايم بريم بيرون؟کار کني؟ مگه نميخواي چمي -

 .بشين حرف نزن -



دم. هاش رو هم آرايش مشکي کر لنزها رو براش گذاشتم و از همون رژ خودم براش زدم. چشم

 .گيس رو هم سرش گذاشتمکاله

هاي بلند مشکي هستي رو آورده بودم. لباسهاي پاشنهتر بود. کفشنازي قدش از من کوتاه

 .خودم رو بهش دادم بپوشه

دار اش دکلته بود و با دامن پفمن هم لباس عروس رو پوشيدم. لباس عروس قشنگي بود. يقه

هام نگاهي کردم. لباس رو گرفتم باال و به کتونيهاي قشنگي داشت. دامن دوزيکه روش سنگ

 !چقدر مسخره عروس با کتوني

 .اش بد باشهاش خوبه؛ البته با انتخاب تو نميشه سليقهقشنگه نه؟ مثل اينکه سليقه -

کرد و گيج شده بود. به ساعت نگاه کردم. نزديک دوازده بود و نازي فقط به کارهاي من نگاه مي

 .مداومي 12:30عاقد 

 .ها رو بهش دادم. نازي بهم خيره شده بودرفتم سمت نازي و کفش

 کني؟کار مينازي: چي

 .بگير بپوش تا همه نيومدن. ساعت دوازده شده؛ بايد زود بري. سپهر سر کوچه منتظرته -

 برم؟ يعني چي که برم؟ پس تو چي؟ -

 انتظار نداري که دو نفري بريم؟ -

 يا چيه؟باز ديوونه شدي؟ اين مسخره -

 .چي رو خراب نکنبيا برو نازي! همه -

 .من جايي نميرم تا تو نياي -

 .احمق گير ميفتي! اينا به من کاري ندارن -

کنه؟ شما با خودتون شناسي. فکر کردي به همين راحتي ولت ميخل شدي؟ تو اردالن رو نمي -

 چي فکر کردين؟



 .تونه کاري بکنهنگران نباش نازي! کسي نمي -

 من نميرم هلنا! فهميدي؟ -

 .افتهکنم! ما اين همه زحمت نکشيديم که تو خرابش کني! اتفاقي نمينازي بيا برو خواهش مي -

 ...ولي -

 .کار کنمدونم چيعزيزم برو! اصال هم نگران من نباش! من مي -

ر رو با ها رو به زور دادم دستش. خودم هم رفتم سمت آينه و موهام رو با کش بستم. توکفش

سنجاق به موهام وصل کردم. فقط تاج کم داشتم که عروس کامل بشم. شنل لباس عروس رو 

تونستم زمان شد و ميجوري صورتم اولش ديده نميتنم کردم. کالهش رو انداختم سرم. اين

 .بخرم. کاله رو دوباره برداشتم و به نازي نگاه کردم

 .هنوز دستش بود هاجوري بهم خيره شده بود و کفشنازي همين

 .بپوش ديگه بايد بري -

 !تونم برمهلنا من نمي -

 .ي کافي با سپهر درگير شدم؛ بپوش برونازي بسه ديگه! به اندازه -

 .ها رو پوشيد. سمت در هلش دادم. برگشت سمتمنازي کفش

 .عينکم رو به چشمش زدم

خانم يه نزن. معصومهفقط حواست رو جمع کن. سرت رو بنداز پايين و با کسي هم حرف  -

 .بردت کسي شک نکنهجوري مي

 .ريختنازي بغلم کرد. داشت اشک مي

 !ديوونه االن وقت اين کارهاست؟ برو ديگه -

 !کنموقت اين کارت رو فراموش نميهلنا هيچ -



با سپهر خوشبخت باش! شايد تا چند وقت نتونم ببينمت. مواظب خودت باش! دلم برات  -

 !تنگ ميشه

 !ت دارم هلنادوست -

 .منم عزيزم؛ حاال برو -

 .سمت تخت رفتم و شنلم رو روي سرم گذاشتم. نازي چند ضربه به در زد و خانمه در رو باز کرد

 :نازي گفت

 .تموم شد من بايد برم -

خانمه تشکر کرد و اومد تو اتاق. نازي براي آخرين بار برگشت سمتم. لبخند تلخي زد و رفت 

 .بيرون

زياد باهوش نبود که صداي نازي رو تشخيص بده. در رو قفل کرد. نگاهي بهم کرد  خداروشکر زنه

 .جا نشستو من هم روم رو ازش برگردوندم. اون هم حرفي نزد و همون

دونم نازي رفته بود يا نه. اميدوار بودم رفته باشه و مشکلي پيش ساعت گذشته بود. نمينيم

 .نيومده باشه

 .کالفم کرده بودگرمم شده بود. کاله شنل 

اي که به در خورد ضربان قلبم باال رفت. سرم رو سمت در چرخوندم. خانمه بلند شد با ضربه

 .سمت در رفت

 بله؟ -

 .باز کن. نغمه هستم. عاقد اومده -

 .زنه در رو باز کرد و نغمه داخل اومد

 سوگل رفت؟ -



 .بله خانم -

هام رو اومد. دستسيخ سر جام نشستم. از استرس قلبم داشت واميستاد. داشت سمتم مي

 .مشت کرده بودم

 .کار کردهنازي حاضري؟ شنل رو بردار بينمت سوگل چي -

 .کم خيالم راحت شدحرفي نزدم. پس نازي رفته بود. يه

 .کري؟ ميگم بذار ببينمت -

 .ورشنلم آورد که هلش دادم اونبازم حرفي نزدم. دستش رو سمت کاله 

 چته وحشي؟ اصال به جهنم! هرچي شدي به من چه؟ -

 .با عصبانيت سمت زنه رفت

 .برو بيارش -

 .زنه اومد سمتم

 .فرستهخانم پاشيد وگرنه آقا اردالن نادر رو مي -

 .نادر ديگه معلوم نبود کدوم خري بود

 .خريدمکنن. بايد بازم زمان مي ازي رو پيدافهميدن ممکن بود ناز جام بلند شدم. اگه االن مي

تونستم کردم نغمه نفهمه من نازي نيستم. سرم رو تا جايي که ميآروم سمت در رفتم و دعا مي

 .پايين انداختم

 .جاي صورتت مغزتم عوض کردهبازي درنياورده! فکر کنم سوگل بهنغمه: چه عجب خانم وحشي

قدر بدجنس باشه؟ با واردشدنم تونه اينيه خواهر مي هلش دادم و از کنارش رد شدم. چطور

 30-20کم بلند کردم. فکر کنم زدن کردن. سرم رو يهکسايي که تو سالن بودن شروع به دست

لرزيد. ها. زن من رو سمت جايي که سفره عقد بود برد. پاهام ميجز نگهباننفري بودن؛ البته به



وايسه. باالخره روي يه صندلي نشستم. حالم بد بود. کردم االنه که از اضطراب قلبم حس مي

خانم کي بغلم کرد و کي من ازش خودم رو جدا صداها برام نامفهوم بود. حتي نفهميدم که مهري

کشت. با صداي کسي کنار گوشم از خلسه فهميد من اين کار رو کردم من رو ميکردم. بابا اگه مي

 .اومدم بيرون

ي کافي دلم رو بردي ديگه خواي سورپرايزم کني؟ به اندازه؟ ميخانماين شنل چيه نازي -

 !خواد کاري کني! قلبم طاقت اين همه خوشي رو ندارهنمي

صداش به نظرم اصالً جوون نبود. نازي بهم گفته بود سنش زياده. ازش فاصله گرفتم و روم رو 

 .ازش برگردوندم

 !مردک احمق

قدر دامن لباس رو فشار زير شنل مشت کرده بودم. اينهام رو عاقد شروع به خوندن کرد. دست

 .کردم االن پاره ميشهدادم که حس ميمي

پيچيد. صداي ضربان قلبم رو گفتن عروس رفته گل بچينه تو سرم ميها وقتي ميصداي خنده

گفتم خدايا کمکم کن! خدايا کمکم کن! به ساعت دستم نگاه کردم. ساعت شنيدم. مدام ميمي

 .دفعه همه ساکت شدن. فکر کنم بار آخر بودکندم. يهود. پوست لبم رو از استرس مي?:?? ب

 .بازم همون مرد سرش رو بهم نزديک کرد

خواد که عاشق ريزي نازي! يادته که چي گفتم؟ دلت نميباز داري اعصابم رو به هم مي -

 .ي قبرستون؟ مثل آدم بله رو بگوچاکت بره سـ*ـينهسـ*ـينه

 .زدم. بيچاره نازي چقدر زجر کشيده بود پوزخندي

 .خانم اومد کنارممهري

 .کنن! آبرومون رو بردينازي زود باش همه دارن نگاهمون مي -

 .زد بيرون؛ ولي هيچي نگفتمام ميقلبم داشت از سـ*ـينه



 .دفعه يکي کاله شنلم رو از سرم برداشتيه

 ...مگه با تو -

هاش تا آخرين حد ممکن گشاد شده بود. سکوت بدي توي سالن بود. خشکش زده بود. چشم

 .خانم دهنش باز مونده بود. نغمه با تعجب سمتم اومدمهري

 !هلنا -

 .مرد کناريم بازوم رو محکم توي دستش گرفت

 .هاش قرمز شده بودصورتش از عصبانيت سرخ شده بود و چشم

 تو کي هستي؟ نازي کجاست؟ -

 .رسيدسعي کردم بازوم رو از دستش بيرون بيارم؛ ولي زورم بهش نمي

 !ولم کن -

کردم االن قدر محکم گرفته بودش که حس ميمرد از جاش بلند شد؛ ولي بازوم رو ول نکرد. اين

 .شکنه. رو کرد به پدر نازي که اون هم انگار گيج شده بوددستم مي

 ست؟بازيا چيه صادق؟ نازي کجااين مسخره -

 .دونم... چي شدهباورکن... نمي -

 :دفعه مرده داد زدپدر نازي هم از اين مرد که مثل ببر زخمي بود ترسيده بود. يه

 !همه بيرون -

جز پدر و مادر نازي و نغمه و يه دختر و يه مرد که همسن پدر نازي کم متفرق شدن بههمه کم

 .ه با چندتا نگهباندونستم اسمش اردالنبودن با همون مرد که االن مي

 .اردالن بازوم و دوباره فشار داد

 تو کي هستي؟ -



 .شکست. فکش منقبض شده بود. رگ پيشونيش بيرون زده بودهاش ميبازوم داشت تو دست

 گفتم... تو... کي... هستي؟ -

 .ساکت بودم. نغمه اومد جلو

مون؛ اومد خونهش مينغمه: دوست نازيه! من از اول هم بهش مشکوک بودم. بيخود نبود همه

 !ي عوضيخواست فراريش بده. دخترهمي

 !تو يکي بهتره دهنت رو ببندي! آدم خواهري مثل تو داشته باشه دشمن ديگه الزم نداره -

 ي احمق! نازي رو کجا فراري دادي؟نغمه: خفه شو دختره

ت کرده ي مسخرهريخت! حيف شد چقدر خرج قيافهي بياوني که بايد خفه بشه تويي دختره -

ش خراب شد! ببخشيد عزيزم که شبت خراب شد. هرچند مثل بودي که تو عروسي پز بدي همه

 !ي وحشتناکت نجات پيدا کردنجادوگرا شدي؛ يه عده از ديدن قيافه

تر بود خنده آرومي کرد؛ ولي سريع ساکت شد. نغمه اومد سمتم؛ ولي کم عقبدختري که يه

 .دش کشيداردالن بازوم رو سمت خو

 .اردالن: برو کنار، اين مال منه

 .نغمه سر جاش ايستاد

  !کار کنمدونم باهات چيزني آره؟ مياردالن: توي جوجه من رو گول مي

 :ها و گفتاردالن رو کرد به يکي از نگهبان

 خوامخوام، البته سالم. خودم ميگردين. اون پسره رو هم ميبريد دنبالش! تا نياوردينش برنمي -

 .شخصاً حسابش رو برسم

 .زد؛ انگار تموم راه رو دويده بودنفس ميهمون موقع پسر قدبلند و الغر وارد سالن شد. نفس

 چي شده؟ -



 اردالن: چه عجب! تازه آقا تشريف آوردن. تو خواب زمستوني بودي؟

 :دفعه داد زديک

 کدوم گوري بودي هان؟ -

 .پسره رنگش پريده بود

 .من؟ تو... حياط بودم -

 وقت ميشه بگي نازي کجاست؟جالبه! بعد اون -

 نازي؟ -

 .شدقدر بلند که گوشم داشت کر مياردالن دوباره داد زد؛ اين

 !ي احمقآره نازي! پسره -

ِ ِ با تعجب به من نگاه کرد. انگار اون هم باورش نمي  .کردشد چي شده. گيج به اطراف نگاه ميپسر

 احمق؟ مگه تو اينجا نبودي؟کري پسر  -

 .چرا؛ من از صبح تو حياط بودم -

 پس ميشه بگي نازي کدوم گوري رفته؟ نکنه پرواز کرده؟ -

 .زد. سعي کردم دوباره بازوم رو از تو دستش بکشم بيرون. اردالن نگاهي بهم کردپسره حرف نمي

 !با زبون خوش بگو نازي کجاست -

 .دونم؛ ولم کننمي -

رتم زد که پرت شدم روي زمين. کنار لبم پاره شده بود. پدر نازي و اون مردي که سيلي به صو

 .دونستم کيه سمتش اومدننمي

 .اون مرد: ولش کن اردالن



 !کنماردالن: کسي دخالت نکنه؛ من خودم اين رو آدم مي

ِ ِ جاش ايستاد. اردالن دوباره اومد سمتم و بپدر نازي يه ازوم رو کم رفت عقب؛ ولي اون مرد سر

ي خون بود. اگه گفتم ازش نترسيدم دروغ بود. هاش کاسهگرفت و از روي زمين بلندم کرد. چشم

 .کشيداش واقعاً وحشتناک شده بود. تندتند نفس ميقيافه

 مثل آدم جوابم رو بده! نازي کجاست؟ -

 .صورتم درد گرفته بود

 .دونمنمي -

 .شدمشنلم رو کشيد سمت خودش. داشتم خفه مي

 خواي حرف بزني نه؟نمي -

 .فقط نگاهش کردم

 !کنينه خوشم مياد! خوب مقاومت مي -

 .همون مرد دوباره اومد طرفش و دستش رو گرفت

 !ولش کن اردالن! دردسر درست نکن -

خاطر فشاري که بهش اومده بود درد گرفته بود. اردالن جوري هلم داد که شنلم پاره شد. گردنم به

 .کردام ميدستم رو روي گلوم گذاشتم. احمق! واقعاً داشت خفه

 .تون بريد بيرون! من بايد به اين کوچولو بفهمونم من کيمهمه -

 .مرد: اردالن بسه! گفتم دردسر درست نکن

 .ره داد کشيداردالن دوبا

چي تو يکي ساکت باش فهميدي؟ تو از اول هم به اين ازدواج راضي نبودي؛ االن خوشحالي همه -

 به هم خورد؟



 .انگشتش رو سمت من گرفت

ترين چيز بود. تونم ازش بگذرم! دست روي چيزي گذاشت که برام مهماين کاري کرده که نمي -

 !ي عوضي آبروم رو نشونه گرفتست، اين دخترهذارم. االن موضوع نازي نياش نميمن زنده

هام از تعجب گشاد شده بود. انگار داشتم خواب دفعه از پشت کمرش يه اسلحه درآورد. چشميه

قدر خطرناک باشه. اومد سمتم. خشکم زده بود. بقيه هم شد اين آدم اينديدم. باورم نميمي

 .روش ايستادومد روبهکردند. فقط همون مرد دوباره امثل مجسمه نگاه مي

 کني ديوونه شدي؟کار ميتمومش کن اردالن! داري چي -

 !برو کنار ارسالن وگرنه يادم ميره برادرمي. هرچند تا االن برام برادري نکردي -

 .مرده رو هلش داد و اسلحه رو روي پيشونيم گذاشت

 .تونستم خوب نفس بکشماز ترس بدنم قفل کرده بود؛ حتي نمي

 !است تا خالصت نکردمبگو کج -

ها با اسلحه کار کرده داشتم سکته مي کردم. الل شده بودم. درسته بابام پليس بود و خودم سال

باختم. بودم؛ ولي اينکه کسي اسلحه رو بذاره رو پيشونيم يه چيز ديگه بود. نبايد خودم رو مي

 .فهميد ترسيدممستقيم نگاهش کردم. نبايد مي

 !گفتمدونستم بهت نمياگه هم مي دونم کجاست؛من نمي -

خنديد. همه دفعه شروع کرد به خنديدن. اول آروم و بعد بلندبلند ميبا بهت نگاهم کرد و بعد يه

کم ازم ها شده بود. اسلحه رو از رو پيشونيم برداشت و يهکردن. مثل ديونهشوکه بهش نگاه مي

 .فاصله گرفت

 .ومده بودرو کرد به همون پسر که تازه تو سالن ا

 !بابک ببين! خوب نگاهش کن. يه زنه... يه زن -

 :داد زد



دادي؛ چي رو لو ميعرضه بودي با همون چک اول همهش بيشتره! اگه توي بييه زن از تو عرضه -

 !زنههاي من خيره ميشه و ميگه حرفي نميوقت اين زن تو چشماون

 .خورهمي هاش رو مشت کرده بود؛ معلوم بود داره حرصپسر دست

 !ها بلدم. نادر... نادرهاي خودم رو براي به حرف آوردن زناشکال نداره خانم کوچولو! من روش -

 .هيکلي وارد سالن شدمردي قوي

 !ببرش انباري ته باغ تا سرفرصت بيام سراغش -

 .دوباره روکرد به همون پسر، بابک

 ردي فهميدي؟گکني و تا پيداش نکردي برنميميري نازي رو پيداش مي -

 .پسره سمت در خروجي سالن رفت

 !بابک -

 .پسر برگشت

 بله؟ -

 .به عطا بگو همين امشب برگرده -

 ...ولي قرارداد -

 !گفتم بگو برگرده؛ همين امشب، با اولين پرواز -

 .پسر سرش رو تکون داد و از در بيرون رفت

 .نادر چرا وايسادي؟ ببرش -

 .مرد اومد سمتم و خواست بازوم رو بگيره که خودم رو کنار کشيدم

 !دست کثيفت رو بهم نزن -



 .خودم از جام بلند شدم

دونن من اينجام؛ اگه تا آخر شب برنگردم ميان دنبالم؛ البته با پليس! ببين آقا! پدر و مادرم مي -

 .هرچند بايد بگم پدرم پليسه

 .وي خودش نياوردکم رنگش پريد؛ ولي به ر مرده يه

 .کني دخترجون؟ هنوز من رو نشناختي! نادر ببرشمن رو تهديد مي -

 .کشيدمرد بازوم رو گرفت. من رو سمت در مي

 .کنمتون شکايت ميولم کن ديوونه! از همه -

 .کردن. مرد من رو از ويال بيرون بردزد. همه نگاه ميکس حرفي نميهيچ

*** 

شکست. باور اين اتفاق برام مثل کابوس بود؛ باد اين سکوت رو مي يتاريکي و سکوت؛ فقط زوزه

ً ً کابوس بود نه واقعيت  !کاش واقعا

 .کنم که توي دست پام نباشهلباس عروسم رو جمع مي

 .هام به تاريکي عادت کردهکنم. چشمبه اطراف نگاه مي

تابه که کمي انباري رو ي کوچيکي به انباري ميچند ساعتي هست که اينجام. نور کمي از پنجره

هايي که به طور نامنظم به روشن کرده. از جام بلند ميشم و سمت پنجره ميرم. از الي چوب

کنم. چيز خاصي ديده نميشه؛ فقط تاريکي مطلق و صداي باد پنجره زده شده به بيرون نگاه مي

 .شکنهکه سکوت رو مي

اصالً تغييري ايجاد نميشه. از پنجره فاصله قدر محکمه که زنم؛ ولي اينها ميچند ضربه به چوب

 .گيرممي

هاي محکم روي زده و چوبهاي يخخواستم با اين دستاي کرده بودم! مثالً ميچقدر فکر احمقانه

 کار کنم؟پنجره چي



تونستم خوب بيرون رو ببينم؛ چه برسه اومد با وجود شيارهاي باريک حتي نميکاري ازم برنمي

 .ها رو بشکنمها چوببا چندتا ضربه با اين دستکه بخوام 

ًً  مثل تو فيلما االن چوب  .تونم فرار کنمشکنه و ميها ميفکر کردم مثال

ش برم. هنوز جاي کشيدهدونم چند ساعته تو اين انباري هستم. دستم رو سمت صورتم مينمي

جوني کم« آخ»کنم و و ريز مير  هامکشم. از دردش چشمکنه. انگشتم رو به کنار لبم ميدرد مي

هام و کنم دستسرده که حس مي قدرمونه. اينميگم. انباري که توش هستم مثل يخچال مي

کم گرم بشم؛ ولي اين کار هم از کنم تا شايد يههام رو دورم حلقه ميپاهام حس ندارن. دست

دامن لباس عروس رو ميارم کنه. قسمتي از تور هام رسوخ کرده بود کم نميسرمايي که به استخون

ست. اين لباس لعنتي فايدهام رو بپوشنم و گرمم بشه؛ ولي بيباال تا شايد کمي بتونم باالتنه

 .اش عـريـ*ـان هست که با چند تا تيکه تور نميشه خودم رو گرم کنمقدر باالتنهاين

 .شدروشن مي جوري بشينم؟ بايد زودتر تکليفمخواستم همينبه سمت در ميرم. تا کي مي

 .زنمحس شده چندبار به در ميجونم که از سرما بيبا مشت بي

 کنيد؟آهاي! کسي اونجاست؟ چرا اين در رو باز نمي -

 .کوبم؛ ولي خبري نيستچندبار ديگه به در مي

زنم شايد بتونم خودم رو شنيد. قدم ميجا سکوت بود. ته اين باغ لعنتي کسي صدام رو نميهمه

 .گرم کنم

 .شدنشستم بيشتر سردم مياگه مي

 !خدايا اين چه مصيبتي بود؟ خودت کمکم کن -

ي عصبانيش افتادم. ياد سيلي محکمي که به صورتم زده بود. لعنتي چه دست ياد چهره

تونستم خوب راه قدر پف داشت که نميسنگيني داشت! از دست اين لباس کالفه شده بودم؛ اين

 .چي درست ميشهدادم که همهي ميبرم. مدام به خودم اميدوار



شينم و بازم ديگه پاهام توان راه رفتن نداره؛ سرما به مغز استخونم رسوخ کرده. يه گوشه مي

پيچم. خودم رو تکون ميدم شايدگرمم بشه. اشک توي چشمم جمع هام رو دور خودم ميدست

نه بودم داشتيم شام خواست. االن اگه خوخواست. دلم هستي رو ميشده. دلم مامان رو مي

 .خورديممي

کشم. در باز ميشه و قامت بلندي جلوي در ظاهر صداي پايي مياد. خودم رو کنار ديوار مي

کم جلوتر مياد. خودم رو بيشتر به ديوار تونم تشخيص بدم کيه. يهميشه. تو تاريکي نمي

هام رو . چشمگيرهچسبونم. بهم نزديک ميشه. نور گوشيش رو روشن کرده و سمتم ميمي

 .کنمخاطر نوري که مستقيم تو صورتمه ريز ميبه

 .خب، خب! رسيديم به تو موش کوچولو -

 .زنمحرفي نمي

 کنه هان؟ حالت خوبه عزيز؟صورتت که درد نمي -

 :زنهدفعه حالت صداش عوض ميشه و داد ميکنم. يکبازم سکوت مي

ي احمق؟ با اَم دخترهدوني من کيي رو! ميزني آره؟ من رو؛ اردالن شاهحاال من رو دور مي -

توني سر من رو کاله بذاري؟ چطور جرئت کردي اين بازي رو با من خودت چي فکر کردي که مي

 !بکني؟ فقط دعا کن پيداش کنم! وگرنه بايد گورت رو بکني خوشگله

زدنش رز حرفخاطر نوري که توي صورتم بود خوب صورتش رو ببينم؛ ولي با اين طتونستم بهنمي

 :سخت نبود که بفهمم باهام شوخي نداره. دوباره داد زد

 اي وارد بشم؟زني يا از راه ديگهکجاست؟ با زبون خوش حرف مي -

 .شکستهاي عصبيش سکوت اتاق رو ميزنم. صداي نفسبازم حرفي نمي

 !خواي باهام بازي کني؟ باشه! منم از بازي خوشم ميادمي -

 .زنمزنه که از درد جيغي ميدفعه موهام رو چنگ ميزنه. يکانو ميمياد جلو و کنارم ز 



 گفتم کجاست هان؟ -

 .کشهبازم ساکت بودم. موهام رو بيشتر مي

 ي آشغال؟کجاست دختره -

 .خواد موهام رو از پوست سرم جدا کنهتونم ساکت باشم. سرم درد گرفته؛ انگار ميديگه نمي

 خواي؟ولم کن لعنتي! چي از جونم مي -

 چه عجب زبونت باز شد! گفتم کجاست؟ -

 !دونم ولم کندونم... نمينمي -

کار کنم. فقط دعا کن پيداش کنم! وگرنه کاري باهات دونم باهات چيباشه خودت خواستي! مي -

 !کنم که آرزوي مرگ بهترين آرزوت باشه! باليي سرت ميارم که حتي نتوني تصور کنيمي

 .کنه و گوشيش رو جواب ميدهکنه و روي زمين پرتم ميوهام رو ول ميخوره. مگوشيش زنگ مي

 چيه؟ نگفتم کسي مزاحم نشه؟ -

 :زنهتر شده. داد ميدونم کسي که پشت خطه چي بهش ميگه؛ انگار عصبينمي

 !باشه اومدم -

 .بدون توجه به من سمت در ميره. از جام بلند ميشم

 .دونم؛ بذار برمدونم کجاست! من چيزي نميمن نمي -

 .گرده سمتمبرمي

 !دوني کجاستفکر کردي من احمقم آره؟ تو خوب مي -

 خواي؟دونم رواني! بذار برم. چي از جونم ميمن چيزي نمي -

 !دوني نه؟ به زودي معلوم ميشه؛ خيلي زودنمي -



 .خورمبا چرخش کليد توي درکنار ديوار سر ميبنده. از انباري بيرون ميره و در رو محکم مي

 کار کنم؟خدايا نجاتم بده! خدايا چي -

*** 

 .فکر کنم يه ساعت بود که اردالن رفته بود

کشتن حتماً از سرما نشستم؛ وگرنه اگه اينا من رو نميباز هم بلند شدم. نبايد يه جا مي

کم بعد در باز شد و يکي وارد نشستم. يهمردم. بازم حس کردم صدايي اومد. رفتم کنار ديوار مي

تر. تونستم خوب صورتش رو ببينم. اومد نزديکهام رو بازم ريز کردم؛ ولي نميانباري شد. چشم

کم مايل هام گرفتم. نور رو يههام رو جلوي چشمنور گوشيش رو روشن کرد و سمتم گرفت. دست

 .کرد که تو صورتم نباشه

 خوبي دخترجون؟ -

خواست از اين راه براي پرسيد؟ شايد مينگاهش کردم. کي بود که حالم رو ميبا تعجب 

 .خوردم. حرفي نزدمهاش رو ميکشيدنم وارد بشه؛ نبايد گول حرفحرف

 چرا اين کار رو کردي؟ -

 !دونمبذاريد من برم؛ من چيزي نمي -

 کار کردي؟دوني چيتو مي -

 .ستر ديگهصداش شبيه اردالن بود؛ ولي حس کردم يه جو

کرد نجات سن باباش بود و داشت به زور باهاش ازدواج ميآره! دوستم رو از دست يه آدم که هم -

 .دادم

 دوني اردالن کيه؟تو مي -

 .پوزخندي زدم

 ست؟گيد؛ نکنه پدرخواندهش همين رو ميکيه؟ همه -



 .صداش عوض شد. انگار لبخندي زد

 .خاطر اين کارت جونت رو از دست بديهشايد از اون هم بدتر باشه. ممکنه ب -

 .بابام تا صبح مياد دنبالم -

رفتم دونست من اينجام. تازه مامانم اگه تا فردا ميدونستم دارم چرت ميگم. بابا اصالً نميمي

 .کرد پيش سارا موندم؛ ولي خب تيري تو تاريکي بودشد و حتماً فکر مينگران نمي

کنه و ي کجاست و خودت رو راحت کن! اردالن باالخره پيداش ميببين دخترجون به ما بگو ناز -

شناسم؛ اون به همين راحتي از کسي کني. من برادرم رو خوب مياين وسط فقط تو ضرر مي

 .گذرهنمي

 .تونه پيداش کنهشما نگران چي هستي؟ من مشکلي ندارم. اگه مي -

 .سن دخترميخواد باليي سرت بياد؛ تو هممن دلم نمي -

 .پوزخندي زدم

 اي؟شما کي هستي که نگرانمي؟ بايد باور کنم به جاي برادرت نگران يه آدم غريبه -

 اسمت چيه؟ -

 براي شما چه فرقي داره؟ -

 .خوام بدونممي -

 .هلنا سازگار -

 .چند ثانيه سکوت کرد

 .کرددوباره نور رو تو صورتم گرفت؛ انگار داشت صورتم رو نگاه مي

 اسم پدرت چيه؟ -

 جا؟ها رو هم بياريد ايخوايد اونام داريد؟ نکنه ميکار به اسم خانوادهشما چي -



 .خوام بدونمنه، فقط مي -

 .دونم نازي کجاست؛ به برادرتون هم گفتم. بذاريد من برمببينيد آقا من نمي -

 .دست من نيست؛ کاري ازم برنمياد -

 خوايد؟ميپس براي چي اومديد اينجا؟ چي  -

اردالن رفته بيرون. نگهبان رو به زور راضي کردم که بذاره بيام ببينمت. بهشون بگو نازي  -

 .کجاست تا بذارن بري

 .دونمگفتم من چيزي نمي -

دوني! از دست من ديگه کاري ساخته نيست؛ ولي بدون اگه عطا بياد ديگه از باشه خودت مي -

 .اهات شوخي ندارهکس کاري ساخته نيست. اون بدست هيچ

 عطا ديگه کيه؟ -

 .حرفي نزد و از کنارم بلند شد. سمت در رفت

 .کجا ميري؟ مگه نگفتي من جاي دخترتم؟ پس يه کاري کن من برم -

 !تونم؛ متاسفمنمي -

تو لحظه آخر يه چيزي انداخت جلوم و از در بيرون رفت. در رو قفل کرد. با دستم تو تاريکي 

ته بود گشتم. دستم به يه چيز خورد. برش داشتم. نگاهي بهش کردم. يه دنبال چيزي که انداخ

کار کنم؟ ولي خب باز از هيچي بهتر بود. تو فکر خواستم چيچاقوي کوچيک بود. با اين مثالً مي

کرد؟ مگه اردالن برادرش نبود؟ اصال به من چه؟ االن بايد فکر کنم رفتم. چرا داشت بهم کمک مي

 .نجات بدم. مهم اينه که از اينجا بيرون برمجوري خودم رو چه

دفعه در باز شد. سريع چاقو رو تو جورابم قايم کردم. خوب شد کتوني پام بود؛ تو فکر بودم که يه

اي سمتم گرفت. همون مردي قوهکار کنم. کسي که اومده بود داخل چراغدونستم چيوگرنه نمي

 .که اسمش نادر بود سمتم اومد



 !پاشو -

لرزيدم. پاهام توان برد. از سرما ميام بلند شدم. هلم داد جلو. داشت من رو سمت ويال مياز ج

 .رفتن نداشتراه

 .به دم وردي ويال رسيديم. مرد بازم به سمت داخل هلم داد

*** 

وارد ويال شدم. با خوردن هواي گرم به صورتم لبخندي رو لبم اومد. تو اين موقعيتي که داشتم 

العملم طبيعي بود که بعد از تحمل اون همه سرما وارد ترين کار بود؛ ولي خب عکساين احمقانه

هايي که با يه جاي گرم شده بودم. وارد سالن شديم. چندتا نگهبان اطراف سالن بودن. ياد فيلم

ديديم افتادم. شده بودم مثل همون دختري که تو فيلم گروگان گرفته بودنش. االن هم هستي مي

ً ً يا وقت فکر گرده. هيچگير روي صندليش پشت به من نشسته و با واردشدنم برميرو گروگانحتما

 .کردم اين اتفاق برام بيفتهنمي

دفعه هلم داده بود، من هم حواسم نبود حواسم نبود که همون مرد، نادر، دوباره هلم داد. چون يه

يخته شد. موهام رو از تو صورتم و پام گير کرد به دامن لباس و افتادم روي زمين. موهام دورم ر 

 .زدم کنار. پام رو جمع کردم که چاقو ديده نشه. روم رو بهش کردم

 هي ديوونه؟ چته؟ چرا هلم ميدي؟ -

هاي مشکيش جلوم بود. سرم رو بلند حس کردم يکي کنارم ايستاده. سرم رو چرخوندم. کفش

هاي رنگ. سرم رو باالتر بردم. همون چشمرنگي پاش بود و بلوز بافت شيريکردم. شلوار کتون کرم

 !روح بهم خيره شده بود. لعنتي بازم اينبي

رو دوباره زدم پشت گوشم. با موهام  کم ريز کرد؛ انگار براش آشنا بودم.هاش رو يهچشم

 .عصبانيت نگاهش کردم

 چيه؟ شناختي؟ -

 .از حرفم جا خورد. حالت صورتش عوض شد



 .ها ديدمکاريات رو از فيلمبينم زبونت خيلي درازه آرايشگر قالبي؛ البته شيريننه مي -

 .نگاهش به دوربين کنار سالن بود

 .نادر بيارش تو اتاق -

 .بازوم رو گرفت و از زمين بلندم کرد همون مرد گنده

 !ولم کن ديوونه! دستم رو شکستي -

 .کشيدمن رو سمت اتاق مي

 خوايد؟ولم کنيد! چي از جونم مي -

هلم داد تو اتاق و در رو بست. همون اتاقي بود که قبالً اومده بودم و نازي توش بود. پسر با همون 

بود. سوئيچي هم دستش بود که دور انگشتش ژست مغرورش روي راحتي کنار اتاق لم داده 

 .چرخوندمي

 .شنومخب! مي -

 شنوي؟چي رو مي -

 نازي کجاست؟ -

 .دونمها هم گفتم من چيزي نميبازپرس جديدي؟ به اون قبلي -

 .پوزخندي زد. از جاش بلند شد و سوئيچ رو انداخت تو جيب کتش. سمتم اومد

 !تم خانم کوچولوها مهربونم نيسولي من مثل اون قبلي -

قدر که چسبيدم به ديوار. يکي از تر شد. رفتم عقب. دوباره اومد نزديک؛ اينبهم نزديک

هاش رو گذاشت کنار سرم و اون يکي دستش رو هم گذاشت کنار کمرم روي ديوار. دست

هام دوخته بود. روحش رو به چشمهاي بيزد. چشمتونستم تکون بخورم. قلبم تند تند مينمي

تک رفتارم رو آناليز تونستم خوب نفس بکشم. انگار داشت تکگاهش طوري بود که حتي نمين

 .کردمي



 گفتي؟خب مي -

 .دونم، برو کنارمن... چيزي نمي -

 ترسيدي کوچولو؟ -

 ... دوني بابام کيه؟ اگه بفهمه من رو اينجا به زور نگه داشتيدگفتم برو کنار! مي -

 .هام گشاد شده بود و ضربان قلبم باال رفته بود. چشمانگشتش رو گذاشت روي لبم

 !زني دختر سرهنگ سازگارزياد حرف مي -

هام بيشتر گشاد شد. يه لحظه به چشمم خيره شد و حالت نگاهش شايد براي چند ثانيه چشم

 .عوض شد؛ ولي سريع حالتش برگشت به قبل

 خب کجا بوديم دختر سرهنگ سازگار؟ -

 !دونم. برو کنارمن... چيزي نمي -

 .چرا برم کنار؟ تو که هنوز حرفي نزدي -

 !دونمگفتم من چيزي نمي -

خواستم جلوش کم بيارم. از اين آدم دفعه موهام رو تو مشتش گرفت. دردم اومده بود؛ ولي نمييه

اي بيزار بودم. موهام رو بيشتر کشيد. از درد اشک تو چشمم جمع شده هاي شيشهبا اون چشم

 .بود

شون حساسه؛ ها عادت دارن گريه کنن! نيست روحيهعيب نداره گريه کن! خجالت نکش؛ زن -

 .کننش گريه ميخاطر همين همهبه

ش هاش همهخواستم پيش اين آدم گريه کنم. حرفلبم رو گاز گرفتم که بتونم تحمل کنم. نمي

 .دادبوي تحقير مي

 .سرش رو آورد نزديک گوشم



 نازي کجاست هان؟ -

 .سوخترفي نزدم. موهام رو ول کرد. سرم از درد ميح

اي وارد شم. اردالن گفت فکر کنم زبون خوش حاليت نميشه! مجبورم براي تو از راه ديگه -

ي روي پيشونيش نترسه حتما از يه جوني؛ ولي من باور نکردم؛ البته کسي که از اسلحهسخت

 ترسه! نه خوشگله؟اي ميچيزاي ديگه

 .نگاهي کردبه سرتاپام 

 !چطوره يه راه ديگه رو امتحان کنيم -

بازوم روگرفت و من رو برد سمت تخت. پرتم کرد روي تخت. کنار تخت ايستاده بود. خودم رو 

 .کشيدم عقب

 ميگي يا نه؟ -

 .فقط نگاهش کردم

 .باشه خودت خواستي -

اش رو ند مسخرهبا يه حرکت بافت تنش رو درآورد. ترسيده بودم. خودم رو جمع کردم. پوزخ

 .اعصابم بود

ترين حد هام از وحشت به درشتي اول بلوزش رو باز کرد. چشمپيراهن سفيدي تنش بود. دکمه

 .لرزيدهام ميي دومم باز کرد. از ترس دستممکن رسيده بود. دکمه

 کني؟داري... چه... غلطي... مي -

د برات افتخار باشه؛ چون من به هرکسي کم خوش بگذرونيم! البته با من بودن بايخوايم يهمي -

اين افتخار رو نميدم! هرچند فکر نکنم جناب سرهنگ خوشش بياد دخترش قراره چه باليي 

 !سرش بياد؛ ولي خب من برام اهميتي نداره



انگيز بود؛ چيز اين آدم برام نفرتلرزيد. همههاش باز بود. تمام تنم از ترس ميي دکمهحاال همه

نقصش. حالت تهوع گرفته بودم و عرق کرده بودم. خم شد لخ لعنتيش و بدن بيحتي ادکلن ت

 .سمتم

 .توني حرف بزني و خودت رو نجات بديهنوز هم دير نشده! مي -

 .هاش هيچي نبود؛ خاليِ خاليتو چشم

 !برو... به جهنم -

 .هاش قرمز شد. بازوم رو گرفت و من رو سمت خودش کشيددر عرض چند ثانيه چشم

حيف که دوست عزيزت نيست که فداکاريت رو ببينه؛ ولي نگران نباش، فيلمش رو براش  -

 !طورفرستم. البته براي سرهنگ هم همينمي

 !حيوون عوضي ولم کن -

ي خون رو تو دهنم تونستم مزهسيلي به صورتم زد که حس کردم کنار لبم دوباره پاره شده. مي

 .حس کنم

 زني يا نه؟ميدم! حرف ميبراي آخرين بار بهت فرصت  -

 .دوباره من رو کشيد سمت خودش

 .شنوممي -

اي به صورتم زد. از روي تخت خوني رو که تو دهنم بود تف کردم تو صورتش. دوباره سيلي ديگه

 .افتادم زمين

اين تنها فرصتم بود. چاقو رو سريع از کنار کفشم برداشتم. داشت با دستمال صورتش رو پاک 

 .کردمي

 .کشيدها نفس مياومد سمتم و از روي زمين بلندم کرد. مثل ديوونه



دونم باهات کس جرئت نکرده با من اين رفتار رو بکنه! ميچه غلطي کردي هان؟ تا حاال هيچ -

 !چکار کنم

 .همون لحظه چاقو رو گذاشتم کنار پهلوش

 !تکون نخور عوضي -

 .شوکه شده بود

ونم به کجات ضربه بزنم که زنده نموني. االن دقيقاً چاقو رو ددوني من دکترم! ميحتما مي -

 .جا گذاشتمهمون

دونم چقدر حرفم رو باور کرده بود؛ ولي اميدوارم بودم که باورش شده باشه؛ چون اگه چاقو رو نمي

کردم بازم احتمال مرگش کم بود. تازه با اين چاقوي کوچيک با بدن هم تا آخر تو پهلوش فرو مي

 !چناني ببينهي آنداشت امکانش خيلي کم بود صدمه قوي که

 کني دختر احمق؟داري چه غلطي مي -

 .خفه شو! راه بيفت -

 !با بد کسي در افتادي -

 !گفتم خفه شو -

 .لرزيدهام هنوز ميگيرم نکنه. پشت در ايستاد. دستحواسم بود که غافل

 .به اون غول بگو بياد اينجا -

 !کنيم مرگ خودت رو امضا ميداري با اين کارت حک -

 !کاري رو که گفتم بکن و حرف مفت نزن. فکر نکنم بخواي بميري -

کرد کارم کردم. اگه بهم شک ميکم به پهلوش فشار دادم. از ترس داشتم سکته ميچاقو رو يه

 .تموم بود. در رو باز کرد



 .جا صداش کناز همين -

 :هاش روي هم فشار داده بود. داد زددندون

 !نادر -

 .مرد سريع اومد طرف اتاق. آروم از پشت در بهش گفتم

 .بهش بگو برگرده -

 !برگرد -

 نادر: براي چي آقا؟

 !گفتم برگرد احمق -

 .مرد برگشت

 .کم برو سمت چپخودتم يه -

 .کار کنمخوام چيدونست من ميآروم حرکت کرد. نمي

گيرم کنه که سريع اسلحه رو از پشت نادر برداشتم و گرفتم خواست غافلکم رفت عقب. مييه

 .سمتش

 .تکون نخور -

 .با صدام نادر هم سمتم برگشت

 !ي آدم بريد عقبهردوتون مثل بچه -

 :کرد. اون هم انگار شوکه شده بود. رو کردم به نادر و گفتمنادر با تعجب نگاهم مي

 !ذار روي سرت بيا تو اتاق. زود باشهات رو بدست -

 .نادر هم اومد تو اتاق



 !در رو ببند غول بيابوني -

 .نادر در رو بست

 .هي تو! اين غول رو ببندش به تخت -

 .سرجاش ايستاده بود

 زود باش! کري؟ -

 .پوزخندي بهم زد

 توني از اينجا بري بيرون؟فکر کردي به همين راحتي مي -

 .زدن کاري رو که گفتم بکنبري بيرون. به جاي حرفتو من رو مينه راحت نيست؛ ولي  -

 دوني اسلحه چيه که دستت گرفتي کوچولو؟اصالً مي -

 .کرد؛ حتماً منتظر اردالن بودعصبي شده بودم. داشت وقت رو تلف مي

بهتره خفه شي و کاري رو که گفتم بکني؛ وگرنه بهت نشون ميدم اسلحه چيه! البته من از اين  -

مگنوم. ساخت آمريكا. براي کارآموزا خوبه نه  357مدلش اصالً خوشم نمياد؛ سالح كمري روجر 

قدر بلدم باهاش شليک کنم که وسط سرت يه سوراخ خوشگل ها! مطمئن باش اينايبراي حرفه

 !درست کنم

 .هاش گشاد شده بودچشم

 !خواي عملي نشونت بدم اسلحه چيهزود باش ببندش. شايدم مي -

 .عصبانيت رفت سمت نادر با

با مالفه دستش رو ببند. حواسم بهت هست؛ بخواي زرنگ بازي در بياري گلوله رو تو مخت  -

 .خواد يه متجاوز رو بکشم؛ ولي هنوز بهت احتياج دارمکنم. البته خيلي دلم ميخالي مي



رو بست. با کشيد بشنوم. دست و پا و دهن نادر هايي رو که از عصبانيت ميتونستم نفسمي

 .نفرت نگاهش کردم

 .هات رو ببند و راه بيفتدکمه -

 .هاي بلوزش رو بستدکمه

 !کشمتمطمئن باش خودم تو اولين فرصت مي -

ها رو وسيله براي رسيدن به خوره که زنحالم از امثال مردهاي کثيفي مثل تو به هم مي -

 !دونيد. امثال تو از حيوون هم کمتريدتون ميخواسته

 .گفتداد و رگ پيشونيش بيرون زده بود؛ ولي چيزي نميهاش رو به هم فشار ميدوندن

 .تونم زياد تحملت کنمراه بيفت؛ چون نمي -

کتش رو از روي مبل برداشتم. اسلحه رو گذاشتم رو پهلوش و کت رو انداختم روي دستم که 

 .اسلحه ديده نشه. در رو باز کردم و از اتاق رفتيم بيرون

 .آروم سرم رو بهش نزديک کردم

هاي احمقت ميگي بايد من رو ببري يه جاي ديگه. يادت باشه بخواي اشتباهي به اون نگهبان -

 !کنمبکني يا حرف اضافه بزني شليک مي

تر تو دستم گرفتم. همون زد. اسلحه رو محکمسمت سالن رفتيم. قلبم داشت از دهنم بيرون مي

ن. خداروشکر از اردالن خبري نبود. از جلوي نگهبانان رد شديم. کسي چندتا نگهبان تو سالن بود

بردن. دم در خروجي سالن رسيديم. يه نگهبان دم در بود. به زد. انگار ازش حساب ميحرفي نمي

 .هام بفهمه چه اضطرابي دارمما نگاهي کرد. سعي کردم نگاهش نکنم که نتونه از چشم

 ريد؟ببخشيد کجا مي -

 .ايد بريم يه جا ديگهپسر: ما ب

 .ولي آقا گفتن کسي نبايد از اينجا بيرون بره -



 کار کنم هان؟تو کي هستي که به من ميگي چي -

 ...ببخشيد آقا؛ ولي -

 !ورگمشو اون -

 .ور. نفس راحتي کشيدممرده از کنار در رفت اون

 .برو سمت ماشينت -

 .من ماشين ندارم -

 .رو تو دستش ديده بودمفکر کرده بود من احمقم. سوئيچ 

بازي در نيار شازده! خودم سوئيچ رو تو دستت ديدم؛ فکر کنم انداختي تو جيب کتت. زرنگ -

 احتماالً اون ماشين مشکي مال تو نيست؟

 .م سوئيچ رو از تو جيب کتش درآوردم و جلوش گرفتمبا دست ديگه

 ماشين نداري نه؟ -

هاي فکش رو بشنوم. دزدگير ماشين صداي استخون تونستمداد. ميفکش رو روي هم فشار مي

 .رو زدم. سمت در شاگرد رفتم

 .در رو باز کن -

 .در رو باز کرد

 .زود باش سوار شو -

 !ي احمقاز اينجا بري بيرون مردي دختره -

 .حرف نزن بشين تو ماشين؛ فعال که اسلحه دست منه -

 .کم با اسلحه به پهلوش فشار آوردميه

 .يننشست تو ماش



 .ور پشت فرمونبرو اون -

 .نگاهي بهم کرد. اسلحه رو سمتش گرفتم

 !زود باش -

ور کشيد. منم سوار شدم. سوئيچ رو تمام صورتش از حرص قرمز شده بود. خودش رو به زور اون

 .گرفتم سمتش

 .زود باش حرکت کن -

 .سوئيچ رو از تو دستم چنگ زد و حرکت کرد

ترسيدم يکي از راه ش ميگرفتم. همهقدر سرد بود من داشتم آتيش مياز هيجان با اينکه هوا اين

برسه. جلويي در بوق زد. نگهبان اومد سمتش. اسلحه رو دوباره گذاشتم روي پهلوش. کتش هنوز 

 .روي دستم بود که اسلحه ديده نشه

 .در رو باز کن -

 .آقا اردالن گفتن االن ميان آقا -

 .دونم. در رو باز کن خودم دارم ميرم پيششمي -

 .جوني زدمنگهبان در رو باز کرد. وقتي از در رفتيم بيرون نفس عميقي کشيدم و لبخند کم

ت برگرده. گردي. شايد هم جنازهزياد خوشحال نباش؛ چون زودتر از اوني که فکر کني برمي -

 .شمخوام خودم افتخار کشتنت رو داشته باالبته نه؛ مي

 !خفه شو متجاوز -

هاش کاسه خون بود. دوباره برگشت و به سمت جاده نگاه کرد. با عصبانيت نگاهم کرد. چشم

ساعت داد که رگ دستش نزديک بود پاره بشه. نيمقدر فشار ميرو دور فرمون اين هاشدست

 .بود که از ويال فاصله گرفته بوديم

 !نگه دار -



 .تاريک بود و کسي تو جاده نبودجا کنار جاده نگه داشت. همه

 .پياده شو -

 .از جاش تکون نخورد و بهم خيره شده بود

 !گفتم پياده شو -

 .بازم حرکتي نکرد. شليک کردم به سقف

 گفتم پياده شو! کري؟ -

 .باز هم نگاهم کرد. من هم با حرص نگاش کردم

 !کنماين دفعه شک نکن به مغزت شليک مي -

فهميده بود باهاش شوخي ندارم. در رو باز کرد و پياده شد. من هم پياده  فکر کنم از حالت نگاهم

 .شدم

 .برو عقب -

 .چند قدم عقب رفت

روز راحت تو زندگيت نباشه؛ تا وقتي که به م يه خورم از اين لحظه تا زماني که زندهقسم مي -

هات روز التماس دست و پام بيوفتي و بهم التماس کني که کاري بهت نداشته باشم؛ ولي اون

 .ستفايدههات بيوگريه

 .پوزخندي بهش زدم و سمت در راننده رفتم. در رو باز کردم

 .اسلحه رو سمتش گرفته بودم

ات زن بهت رحم کرد و زنده ذارم بري تا هميشه يادت بمونه يهتونستم بکشمت؛ ولي ميمي -

قدر درد داره که هات هموندکمه گذاشت! درضمن اينم يادت باشه ترسوندن يه زن با بازکردن

کنه خداست خرد بشه. حاال تا زماني که برسي به يه جايي غرور آدم مغروري مثل تو که فکر مي



هات داره قدر که دستت چقدره. فکر کنم خيلي زياد باشه؛ اونفکر کن درد غرور خردشده

 !لرزهمي

 .رو سريع مشت کرد هاشدست

 !جاوزحاال با هم مساوي شديم مت -

 .لرزيدرنگش پريده بود و فکش از سرما نه، از حرص مي

کني نميشه. يه دفعه هم از او باالها بيا پايين؛ البته زياد حرص نخور! هميشه اوني که فکر مي -

 .با مخ افتادن روي زمين خيلي بده

 .سوار ماشين شدم.گاز رو گرفتم و سمت تهران رفتم

رفتم. ديگه تحمل اين همه فشار رو نداشتم. اشکي روي صورتم سر خورد با بيشترين سرعت مي

 .هاي بعدي. به ساعت ماشين نگاه کردم؛ نزديک دو بودبعد از اون هم قطره

کار کنم. اگه دم خونه باشن چي؟ وقتي دونستم چيتر شده بودم. با اين وضع نميآروم

کرد. تازه اين پسر م ميان سراغم. اردالن به همين راحتي ولم نمياَم حتما باز دونستن من کيمي

 !تر بودهم بهش اضافه شده بود. با اين باليي که من سرش آورده بودم االن از اردالن هم زخمي

ام مشکل درست کرد. اگه براي خانوادهزدم؛ شايد کمکم ميبايد با عمورضا، دوست بابا، حرف مي

گرفتن، هايي که به همين راحتي اسلحه دست ميشدم! آدمونه ميکردن چي؟ داشتم ديومي

 .هاي عادي نبودندآدم

 .تونستم برم خونهياد لباسم افتادم؛ با اين لباس نمي

 .خواستم بهش خبر بدمجوري ميسمت بيمارستان رفتم امشب سارا شيفت بود؛ ولي چه

ي بينيم پيچيد. عجب ادکلني زده به کت کنار دستم نگاه کردم. پوشيدمش بوي ادکلن تلخش تو

 !بود لعنتي

 .گردني روي صندلي عقب بودبه اطراف نگاه کردم. شال



پوشوند؛ ولي از هيچي بهتره بود. به خودم تو برش داشتم و گذشتم روي سرم. زياد موهام رو نمي

ده بود. آينه نگاه کردم. زير چشمم سياه شده بود. يه طرف صورتم کبود بود و کنار لبم پاره ش

هاي کت رو بستم. خيلي برام گشاد بود؛ افتضاح بودم! با دستمال زير چشمم رو تميز کردم. دکمه

 .ولي از اين وضعيت بهتر بود. دم بيمارستان نگه داشتم

 .چي تموم شدههلنا آروم باش! همه -

 .نفس عميقي کشيدم. من خوبم؛ من خوبم

تونستم همه ي صورتم رو سمت ماشين اومد. نميبا ماشين سمت نگهباني رفتم. نگهبان با بوق 

 .پنهان کنم و خداروشکر سمت راست صورتم کبود بود که ديد کمتري داشت

 .خواستم دامن لباسم ديده بشهشيشه رو زياد پايين ندادم. نمي

 .سالم -

 .سالم بفرماييد -

 .ببخشيد با دکتر سارا نمازي کار داشتم -

 .نگهبان من رو شناخت

 .انم دکتر شماييد؟ بفرماييد توسالم خ -

 !نه ممنون. ميشه زنگ بزنيد بياد دم در؟ عجله دارم -

نگهبان نگاهي بهم کرد. تعجب کرده بود که چرا خودم داخل نميرم. کت رو بيشتر باال کشيدم تا 

 .دامن لباسم رو نبينه

 .زنم بيانباشه االن زنگ مي -

دادم. يکي زد به شيشه. از م رو از استرس تکون ميدنده عقب گرفتم و کنار در پارک کردم. پاها

 .ترس جيغ زدم

 .کرد. دستم رو روي قلبم گذاشتمسارا با تعجب نگاهم مي



 .شيشه رو دادم پايين

 ...سالم اينجا -

 .هاي سارا از تعجب درشت شده بودچشم

 !چي شده؟ -

 .سوار شو -

 .سارا دور زد و اومد سوار شد. بهم خيره شده بود

 ...چه باليي سرت اومده؟ اين لباس چيه! صورتت -

 .تونم حرف بزنم، فقط برو برام لباس بيارسارا نمي -

 يعني چي؟ از عروسيت فرار کردي؟ -

 توني يا برم؟گفتم يه لباس بيار! مي -

 !باشه چرا ديوونه ميشي؟ االن ميارم -

 .کم بعد با يه مانتو و شلوار و مقنعه اومدسارا رفت و يه

 .مرسي ممنون -

 خواي؟هلنا حالت خوبه؟ کمک نمي -

 .زنم؛ فقط به کسي نگو من رو ديدينه ازت ممنونم. بهت زنگ مي -

 .ترسوني هلنا! بگو چي شده؟ شايد بتونم کمکت کنمداري من رو مي -

 .کم پول داري بهم بدهکنم؛ فقط اگه يهسارا يه روزي جبران مي -

 .س ده تومني بهم داددست کرد تو جيبش و دوتا اسکنا

 .همين رو همرام دارم -



 .ممنون. خداحافظ -

 .ميلي از ماشين پياده شدسارا با بي

 .خواي؟ نگرانتمهلنا واقعاً کمک نمي -

 .زنم. خداحافظنه، بهت زنگ مي -

تونستم. مطمئن بودم االن اون خودش رو به يه جايي از اونجا دور شدم. با اين ماشين که برم نمي

 .دهرسون

هام رو عوض کردم. اسلحه رو رفتم ته يه کوچه که خرابه بود. درهاي ماشين رو قفل کردم و لباس

هاي کارم رو آورده بود. حتما هول شده پرت کردم تو خرابه. دوباره حرکت کردم. ساراي احمق لباس

 .بود وگرنه تو کمدم مانتو داشتم. دم يه آژانس نگه داشتم

 جوري ماشين بگيرم؟ چهلعنتي گوشي ندارم حاال -

 .از ماشين پياده شدم. خودم رو مرتب کردم و رفتم تو آژانس

 .سالم -

 .مردي که پشت ميز نشسته بود سرش رو بلند کرد. چشمش به صورتم خورد. با تعجب نگام کرد

 بله بفرماييد؟ -

 .خواستمببخشيد يه ماشين مي -

س بيمارستان با صورت داغون براش نگاهي بهم کرد. ساعت سه نصف شب يه دختر با لبا

 .عجيب بود

 ريد؟کجا مي -

 .آدرس رو دادم

 .گيريمببخشيد خانم پول رو اول مي -



ُ ً فکر کرده بود پول ندارم؛ البته با اين قيافه  .اي که من داشتم حق داشتحتما

 چقدر ميشه؟ -

 .پونزده تومن -

 .پول رو از تو جيبم درآوردم و روي ميز گذاشتم

 ... هاببخشيد خانم آخه نيست بعضي -

 .اشکال نداره؛ من عجله دارم -

 .مرد سرش رو تکون داد

 .بريد ماشين سفيد رو سوار بشيد -

 .از آژانس اومدم بيرون و رفتم کنار ماشين ايستادم

اصالً حالم خوب نبود. مرد قدکوتاهي اومد سمت ماشين و سالم کرد و سوار شد. من هم سوار 

 .شدم

*** 

ترسيدم جلوي در باشن. رو کردم به راننده و نزديک خونه بوديم. کليد نداشتم و درضمن مي

 :گفتم

آقا ميشه يه لحظه گوشيتون رو بديد؟ کليدم رو جا گذاشتم مامانم حالش خوب نيست زنگ  -

 .بزنم خواهرم بياد در رو باز کنه

 .مرد تو آينه نگاهي بهم کرد و بعد گوشيش رو سمتم گرفت

 .نم فقط زياد شارژ ندارهخا -

 .اشکالي نداره؛ فقط يه زنگ کوچيکه -

 .باشه -



داد. لعنتي خواب هستي هم خيلي سنگين موبايل هستي رو گرفتم. چندتا زنگ خورد جواب نمي

 .خوابيدبود مثل خرس قطبي مي

 با شوهرتون دعواتون شده؟ -

 نستم بگم؟توتو آينه نگاهش کردم. چشمش روي کبودي صورتم بود. چي مي

 .آره -

سن مرد نيست که دست روي زن بلند کرده. بهتره ازش شکايت کنيد. من هم دخترم هم -

شکنم. اين همه از صبح تا شب جون شماست. دامادم بخواد دست روش بلند کنه دستش رو مي

 !جوريش کنهناموس اينبکن دختر بزرگ کن بعد يه بي

زد. جوري غر ميي هستي رو گرفتم. راننده همينمارههاي راننده دوباره شبدون توجه به حرف

 :آلود هستي تو گوشي پيچيدصداي خواب

 بله؟ -

 .هستي دم درم در رو باز کن -

ً ً زنگ مي -  .زنيهلنا تويي؟ خاک تو سرت! زنگ موبايلت نيست بيدارم کنه، خودت شخصا

 !هستي بيا در رو باز کن -

 .گوشي رو قطع کردم. راننده دم خونه نگه داشت

شد. در خونه همون موقع حواسم به کوچه بود که کسي نياد. کوچه تاريک بود و کسي ديده نمي

 .باز شد

سريع از ماشين پياده شدم. حتي از مرد خداحافظي هم نکردم. خودم رو انداختم تو خونه و در رو 

 .بستم

 ...هستي: چته سگ دنبالت

 .تم خيره شده بودبه صور 



 صورتت... چي شده؟ -

-  ً  .بعدا

زدم. جز همون مانتو هيچي تنم نبود. سمت تخت رفتم و سريع سمت اتاق رفتم. داشتم يخ مي

لرزيدم. چراغ خواب کنار تخت هستي روشن بود. هستي اومد تو اتاق رفتم زير پتو. از سرما مي

 .چراغ رو روشن کرد

 .خاموشش کن -

 .کرد. هنوز توي بهت بودچراغ رو خاموش 

 .اومد کنارم نشست

 !هلنا چي شده؟ -

 .زنمميشه يه لباس بهم بدي؟ دارم يخ مي -

قدر يخ زده بودم که هستي سمت کمد رفت و يه بلوز بافت و شلوار گرم آورد و بهم داد. اين

 .تونستم لباس رو بپوشم. هستي کمکم کرد. چشمش به بازوم افتادنمي

 !هاتهلنا دست -

 .يه قطره اشک روي صورتم ريخت

 !هلنا جون مامان بگو چي شده! دارم ديوونه ميشم -

گفتم؟ اينکه رفتم نازي رو نجات بدم خودم اونجا گير افتادم؟ بهش بگم داشت چه چي بهش مي

اومد؟ بهش بگم چاقو گذاشتم رو پهلوي يکي بعد بگم اسلحه کشيدم؟ بگم يکي بالهايي سرم مي

گفت ديوونه شدم يا سرم به جايي م و يکي رو تو بيابون ول کردم؟ حتما ميرو به تخت بست

خواستم به اون چي کار کردم ميشد چيکنم. وقتي خودم هم باورم نميبافي ميخورده دارم خيال

 بگم؟

 .دوباره اشک روي صورتم ريخت. خيلي تحت فشار بودم



 !کنم حرف بزنهلنا خواهش مي -

 هستي؟ -

 جانم؟ -

 .خوام دربارش حرف بزنمشه ازم سؤال نکني؟ فقط اين رو بدون سالمم. نميمي -

يعني چي سؤال نکن؟ با اين وضع اومدي خونه؛ صورتت کبوده و لبت پاره شده. روي بازوت رد  -

 ...جوريه. کسي باهات کاريانگشته. لباست اين

 .نه گفتم خوبم! تو جاده بهم حمله کردن از دستشون فرار کردم -

 .کرددونم اين از کجا تو ذهنم اومد. هستي با دهن باز نگاهم مينمي

 ...باليي... سرت -

 .داد زدم

 !گفتم نه! تمومش کن -

 جوري بودن؟باشه، باشه! آروم باش! ولي بايد به بابا بگي. ديديشون؟ چه -

 .خوام حرفي به کسي بزنم اونم بابانه تاريک بود. بهت گفتم نمي -

 ...ولي -

 .خوام استراحت کنمکنم! ميهستي خواهش مي -

 خواي برات بيارم؟باشه بخواب؛ چيزي نمي -

 .نه -

رو بستم.  هامپتو رو روي سرم کشيدم. از تکون تخت فهميدم هستي از کنارم بلند شده. چشم

کردم. کابوس ديگه تموم شده؛ کابوس ديگه تموم شده. چيزي که خودم نبايد به چيزي فکر مي

 .ته قلبم باورش نداشتمهم 



***  

 .هاي کسي از خواب پريدم. کسي رو که کنارم بود هل دادمبا تکون

 !ور کثافتگمشو اون -

 !هلنا... هلنا -

زدم. عرق کرده بودم. هستي پايين تخت نفس ميبه اطراف نگاه کردم. تو اتاق خودم بودم. نفس

 .کردنشسته بود و با نگراني نگاهم مي

 ؟هلنا خوبي -

 .آره -

 .زديديدي جيغ ميخواب مي -

 ساعت چنده؟ -

 .نُ ُه -

 مامان بيدار شده؟ -

 .آره رفت بيرون خريد کنه -

 .زداز جام پريدم. قلبم تندتند مي

 کي رفت؟ چرا رفت؟ -

 .هلنا آروم باش! رفت خريد -

 .رفت بيروننبايد مي -

 چرا؟ -

 .ر رو زدن. جيغ کشيدمبا سرگردوني به هستي نگاه کردم. همون موقع زنگ د



 .زني؟ حتما مامانه باز کليدش رو جاگذاشته. من برم ببينم کيهچرا جيغ مي -

 :از کنارم بلند شد. داد زدم

 !نه -

 .هستي سر جاش خشک شد

 .خودم ميرم -

 .کنهخواد مامان اول صبح با اين وضع ببيندت سکته مينمي -

 .گفتم خودم ميرم ببينم کيه -

زد. با ترس به آيفون نگاه کردم. مامان از کنار هستي رد شدم و سمت حال رفتم. قلبم تندتند مي

بود. در رو باز کردم و سريع سمت دستشويي رفتم. چند مشت آب به صورتم زدم. تو آينه به 

 .خودم نگاه کردم

دستشويي  گفتم؟ ازصورتم داغون بود. کبودي صورتم بدتر شده بود. حاال به مامان چي مي

 .اومدم بيرون

 .زدهستي با مامان داشت تو آشپزخونه حرف مي

زدن. با صداي زدم تا از اين وضع دربيام. شروع کردم به کرمکم کرم ميسمت اتاق رفتم. بايد يه

قدر ترسو نبودي. چرا خودت رو باختي؟ زنگ گوشيم کرم از دستم افتاد. آروم باش هلنا! تو که اين

ديروز هيچي از وسايلم رو نبرده بودم که نتونن چيزي ازم پيدا کنن؛ هرچند اون  سمت کيفم رفتم.

 .دونستي من ميلعنتي همه چيز رو درباره

ي روش نگاه کردم؛ شماره ناشناس صداي زنگ گوشيم قطع شد. گوشيم رو درآوردم و به شماره

 .بود

ورد. با ترس عالمت سبز رو يعني کي بوده؟ شايد سپهر بود. دوباره همون موقع گوشيم زنگ خ

 .لمس کردم



 بله؟ -

تونم ديگه راحت بشينم و چي تموم شده موش کوچولو؟ گفتي فرار کردم االن ميفکر کردي همه -

 به ريششون بخندم؟

 .صداي بمش هنوز تو گوشم بود

 .هام يخ زده بود. سعي کردم جوري حرف بزنم که نفهمه ترسيدمدست

 تو کي هستي؟ -

 !ز همين لحظه هر ثانيه کنارتم؛ جوري که از سايه خودتم بترسيکابوست! ا -

جوري از يه زن رو ترسم! درضمن فکر کردي که چهچي رو به پليس ميگم؛ از تو هم نميمن همه -

 دست خوردي؛ چند ساعت راه رفتي تا رسيدي به يه جايي؟ سردت نشد که؟

 .پيچيدهاي عصبيش تو گوشي ميصداي نفس

گذرم. راستي مواظب خواهرت باش! بد چيزي نيست؛ ذارم! البته راحتم ازت نمييات نمزنده -

ات مراقب بذاره. درضمن مامانت ي اعضاي خانوادهچشم نادر رو گرفته. به پليس بگو براي همه

زياد خريد کرده بود! زشت نيست تو و اون خواهرت تو خونه باشيد و اون سر صبح بره خريد؟ 

 .ا وسايلش رو بياره تا خونهالبته کمکش کردم ت

 !م کاري نداشته باشآشغال کثافت! به خانواده -

ادبي! بهت گفتم با من بازي کردن مساوي با مرگه؛ البته مرگ همراه با آخ آخ! چه خانم دکتر بي -

گذرم. جوري عذابت ميدم که از به دنيا اومدنت عذاب! اگه اردالنم ازت بگذره من ازت نمي

 !پشيمون بشي

 !دونم نازي کجاست لعنتيمن نمي -

 .االن ديگه فقط موضوع نازي نيست؛ االن موضوع بين من و توئه -

 .کردمبرو به جهنم عوضي! بايد همون موقع گلوله رو تو مغزت خالي مي -



آره اشتباه کردي؛ خيلي اشتباه کردي! بهت گفتم عاقبت کارت چيه؛ ولي تو گوش نکردي. حاال  -

 .بايد تاوان بدي

 !ترسم؛ برو به درکمن از تو و تهديدهات نمي -

اي! من از حريف قدر خوشم مياد؛ هرچند دوني از چه چيزت خوشم مياد؟ اينکه اهل مبارزهمي -

دونم چرا از بازي با تو خوشم مياد. مونن؛ ولي نميها هم برام مثل بازيچه ميتو يه زني و زن

 .ينمشدنت رو ببدوست دارم لحظه به لحظه له

هام رو تو موهام فرو بردم و محکم کشيدمشون. گوشي رو قطع کردم. کنار تخت نشستم. دست

 !دادم؟ اين آدم يه مريض رواني بودجوري بايد خودم رو نجات ميلعنتي! لعنتي! چه

*** 

وقتي مامان صورتم رو ديد کلي ناراحت شد. من هم مجبور شدم بهش بگم موقع برگشت از 

تونستم به کار کنم؛ نميدونستم چيدم. بيچاره چقدر نگرانم شده بود. نميعروسي تصادف کر 

هستي و مامان بگم از خونه نرن بيرون. به عمورضا زنگ زدم. بهش گفتم تو جاده بهم حمله 

ام ميارن. کنن که باليي سر خانوادهش تهديد ميکردن و من از دستشون فرار کردم. بعد هم همه

هام رو باور نکرده. کلي ازش خواهش کردم و اشم؛ ولي معلوم بود که حرفعمورضا گفت نگران نب

ً ً چند روزي کسي رو مي ذاره که ازم مراقبت گفتم حرفي به بابا نزنه. اون هم قبول کرد و گفت فعال

 .کنه

*** 

کم کرم ديده نميشه. از رنگ شده و با يهست. بابا صبح برگشته. کبودي صورتم کمشنبهامروز سه

اون شب ديگه اون لعنتي بهم زنگ نزد. يک هفته مرخصي گرفتم و بعدش هم تعطيالت عيد 

 .خوام از خونه برم بيرونميشه. نمي

اردالنه، نه از اون پسر. شايد العملي نشون نميده. نه خبري از کنم که چرا هيچ عکستعجب مي

ً ً داره يه کاري مي کنه. از از پليس ترسيده؛ ولي نه، اون آدمي که من ديدم اهل جازدن نبود. حتما



بينم. هستي ش کابوس ميکار کنه کالفه بودم. از اون شب همهخواد چيدونستم مياينکه نمي

 .خيلي نگرانمه و ميگه بايد پيش دکتر برم

دارن ميان اينجا تا براي محضر فردا هماهنگ کنيم. تو اين موقعيت اينا هم شده  امشب عمو اينا

زمان مواظب همه باشم. کاش فقط با خودم طرف تونم همبودن قوز باال قوز. گيجم، سردرگمم، نمي

 .بودن

گيرم؛ ولي گوشيش خاموشه. دلم شور ي هستي رو ميکنم؛ هشت شده. شمارهبه ساعت نگاه مي

زدن هستن. محمد با اون لبخند عمو اينا اومدن. بابا با عمو و محمد مشغول حرفزنه! مي

کشه. اصال تو حالي نيستم که بخوام حتي بهش فکر کنم. اش برام خط و نشون ميمسخره

 .اي نيست که بخوام بهش فکر کنم. سمت آشپزخونه ميرممحمد حتي آخرين گزينه

کرد. بابا با عصبانيت قدر دير نميوقت اينستي هيچتمام حواسم به ساعته. ساعت نُه شده. ه

 .مياد تو آشپزخونه

 هستي معلومه کجاست مريم؟ -

 .کنهمامان با نگراني به بابا نگاه مي

 .دونمنمي -

دونه دونه؟ مگه مادرش نيستي؟ بلد نيستي بچه تربيت کني که نميدوني پس کي ميتو نمي -

 .نبايد تا اين وقت شب بيرون باشه

 .زنمها االن بهش زنگ ميحسين آقا شما عصبي نشو! برو پيش مهمون -

کاري کنيد. بهش زنگ بزن بگو تا پنج دقيقه ديگه خونه شماها هر دفعه بايد يکيتون خراب -

 .نباشه حسابش با خودشه

 .زنمباشه شما برو. چشم زنگ مي -

 .بابا با عصبانيت از آشپزخونه بيرون رفت



 .برو به هستي زنگ بزن ببين کجاست مامان: هلنا مادر

سرم رو تکون ميدم و سمت اتاق ميرم. دلم نمياد مامان رو نگران کنم و بهش بگم گوشي هستي 

 .خاموشه

اي تحويلش کنه. من هم لبخند احمقانهکنه و پشت چشمي برام نازک ميعمو نگاهي بهم ميزن

 .ه خاموشهگيرم؛ باز هم ميگي هستي رو ميميدم. دوباره شماره

 .کار کنم؟ نکنه باليي سرش بيادخدايا چي -

  خوره؛ سريع جواب ميدمگوشيم زنگ مي

 بله؟ -

 هلناخانم؟ -

 بله شما؟ -

 .بايد باهاتون حرف بزنم -

 شما کي هستيد؟ -

 .ات برات مهمن فردا بيا به اين آدرساگه خانواده -

 گفتم شما کي هستيد؟ -

 .فهميبيايد خودت مي -

 .يي نمياممن جا -

 .نترس کاريت ندارم. من ارسالنم -

 ارسالن ديگه کيه؟ -

 !انباري يادته؟... چاقو -

 .همون مرد بود که چاقو رو بهم داده بود



 .خوايد؟ اگه کاري داريد پشت تلفن بگيدچي مي -

 .نميشه پشت تلفن حرف بزنم -

 .کار کردقدر احمق نشدم که بهتون اعتماد کنم. هنوز يادم نرفته برادرت باهام چيمن هم اون -

 .زنممن آسيبي بهت نمي -

 .پوزخندي زدم

 !ديگه بهم زنگ نزنيد -

خواي اين داستان باعث از بين دوني؛ اگه ميببين دخترجون! اين به نفعته! حاال خودت مي -

 .وگرنه خود دانيات نشه بيا؛ رفتن خانواده

 .من جايي که شما بگيد نميام؛ جايي ميام که خودم ميگم -

 چرا بايد بهت اعتماد کنم؟ اگه با پليس بياي چي؟ -

 من چرا بايد بهتون اعتماد کنم و بيام؟ -

 .کم ساکت شديه

يس باشه بيا به اين آدرس. يه کافي شاپه؛ فقط تنها بيا. درضمن کسي تعقيبت کنه يا اگه با پل -

 .اتدوني با خانوادهکنم و خودت ميچي رو فراموش ميبياي، همه

مد؛ يه آدرس بود. تقريبا باالي شهر. حداقل تو خونه نبود. با اسي اوامگوشي رو قطع کرد. اس

 .صداي زنگ در با سرعت سمت در رفتم. حتماً هستي بود

م. دکمه هاي مانتوش کنده شده در رو باز کردم. با ديدن هستي تو اون وضع نزديک بود سکته کن

 .بود

 .ش خراشيده شده بودزانوي شلوارش پاره شده بود و کنار گونه

 چي... شده؟ -



 .خواست کيفم رو بدزده؛ ولي من نذاشتميه موتوري مي -

 .لنگون تو خونه اومدلنگون

 .مامان اومد جلوي در و زد تو صورتش

 !مامان: خدا مرگم بده چي شده؟

 .کردبقيه هم اومدن. بابا با تعجب به هستي نگاه مياز جيغ مامان 

 !بابا: چي شده؟

 .ها رو به بابا زدهستي همون حرف

 کجا بود؟ چه شکلي بود؟ -

 .دم دانشگاه. نديدمشون. دونفر بودن و کاله کاسکت سرشون بود -

 .بابا سمت گوشيش رفت

 .مامان: مادر بريم بيمارستان؛ شايد جايت شکسته

 .کم از معلوماتش استفاده کنهجون دکتر اينجاست؛ بذار يهعمو: مريمزن

کرد؛ ولي برام مهم نبود. به هستي کمک کردم و سمت اتاق رفتيم تا لباسش ام ميداشت مسخره

 .رو عوض کنه

 حالت خوبه؟ -

 .کنههام درد ميکم استخونآره يه -

 آخه احمق چرا کيف رو بهش ندادي؟ -

 !هام توش بوددادي؟ بعدم تمام جزوهودي ميتو خودت ب -

 !اي بخداديوونه -



 .به پاهاش نگاه کردم. از برخورد با آسفالت خراشيده شده بود

شدن روي آسفالت کوفته شده. خداروشکر جايت در خاطر کشيدهچيزي نشده؛ تنتم فقط به -

 .نرفته

 ممنون دکترجون! چقدر بدم خدمتت؟ -

 !برو گمشو بابا -

 .هاميرم صورتم رو بشورم تا بابا صداش در نيومده برم پيش مهمون من -

 .هستي از اتاق بيرون رفت

ي ناشناس بود. شايد همون مرد باشه اسمش چي با صداي زنگ گوشيم از جام پريدم. باز شماره

 .بود... ارسالن

 .دارمگوشي رو برمي

 بله؟ -

 خواهرت باالخره اومد خونه؟ -

 .بازم همون صداي بم

 کار تو بود آره؟ -

ها زحمتش رو ارزشي رو خودم انجام نميدم. بچهمن؟ نه! من کارهاي به اين کوچيکي و بي -

 .کشنمي

 .شدمداشتم از عصبانيت منفجر مي

 ...هات ودونم چيه؛ بازکردن دکمهکارهاي بزرگت رو هم مي -

 .دفعه تو گوشي داد زديه



خواي تو سوراخ موشت قايم بشي؟ فکر کردي با کي ميکنم! تا ي عوضي خودم آدمت ميدختره -

ات محافظت کني؟ ديدي که من اگه بخوام توني از خودت و خانوادهچندتا سرباز احمق مي

تونم هرکاري بکنم. امروز فقط يه نمونه بود؛ دفعه ديگه يکي از اعضاي بدنش داغون ميشه. مي

 ...بعدشم

 خواي کثافت؟چي مي -

تاوان بدي. يا خودت با زبون خوش مياي پيشم يا مجبورم خواهرت رو جايگزين خودت رو! بايد  -

 .گرمي بد نيستکنم. براي دست

 !خفه شو آشغال عوضي -

رفتم. مامان داشت کار کنم؟ عصبي تو اتاق راه ميصداي بوق اشغال تو گوشي پيچيد. خدايا چي

 .زد. از اتاق بيرون رفتمصدام مي

گفت که نذاشته بود کيفش رو ازش ها زودتر برن. هستي داشت از شيرين کاريش ميکاش اين

 .بدزدن

ذاشتن. تا ش نميخواستن زندهها اگه ميدونست واقعيت چيه و اوني من نميخواهر بيچاره

 هاي بقيه نبود. با دردي که تو پهلوم پيچيدش تو فکر بودم و اصالً حواسم به حرفآخر شب همه

 .از فکر بيرون اومدم. هستي با آرنجش به پهلوم زده بود. برگشتم سمتش

 چيه ديونه؟ -

داد. عمو عصبي اي رو نشون داد. برگشتم سمتي که داشت نشون ميبا ابروهاش سمت ديگه

 .بهم خيره شده بود

 بله؟ -

 عمو: نشنيدي چي گفتم؟

 .الکي گفتم



 !چرا... چرا شنيدم -

 .داش فردا محمد مياد دنبال هلنا برن آزمايشخب پس مشکلي نيست؛ دا -

 .بابا: باشه داداش

طور. خداحافظي کردن و رفتن. اصال نفهميدم چي شده؛ عمو و محمد هم همينعمو بلند شد. زن

 تو شوک بودم. آزمايش چي؟ مگه محمد مريضه؟

 هستي: هلنا قبول کردي؟

 چي رو؟ -

تازه ميگي چي رو؟ حالت خوبه؟ حواست  خواي بري آزمايش خونحواست کجاست؟ فردا مي -

 کجاست؟

 آزمايش خون چي؟ -

 !جونخاک تو سرت! پس به عمو چي گفتي حواسم به حرفاتون بود؟ آزمايش براي ازدواج احمق -

 چي؟! ازدواج؟ -

برو بابا خل! من رو بگو يه ساعت دارم براش داستان ميگم بعد اين تازه ميگه ليلي زن بود يا  -

 !مرد

 .مت اتاق رفت. مامان هم تو آشپزخونه بودهستي س

اومد. سمت اتاقش رفت. تازه به خودم اومدم و طرف اتاق بابا بابا اومد تو خونه و به نظر راضي مي

 .رفتم و در زدم

 بابا: بله؟

 .گشتدر رو باز کردم و داخل رفتم. بابا داشت تو کشوي ميزش دنبال يه چيزي مي

 بابا؟ -



 .نگاهي بهم انداختسرش رو بلند کرد و 

 بله؟ -

 .زدنکم رفتم جلوتر. به خودم جرئت دادم و شروع کردم به حرفيه

 !خوام ازدواج کنمبابا من نمي -

 .حالت صورتش عوض شد

 چي گفتي؟ -

 .گفتم... من زن محمد نميشم -

 .عصبي شده بود و رنگ صورتش قرمز شد

 .کني! برو بخواب و حرف الکي نزن! صبح محمد مياد دنبالت بري آزمايش بديتو غلط مي -

 .کنمولي من با اون ازدواج نمي -

 .بابا با عصبانيت اومد سمتم

 !گفتم برو بخواب هلنا! اعصابم رو به هم نريز -

 !کنممن با محمد ازدواج نمي -

شد بابا بهم ي صورتم گذاشتم. باورم نميبا سيلي که به صورتم زد ساکت شدم. دستم رو رو

 .سيلي زده

 .با بهت نگاهش کردم و لبخند تلخي زدم

وقت به چشم کنيد تا حاال رفتارتون از درد اين سيلي کمتر بود؟ هيچبزنيد اشکال نداره! فکر مي -

رو ات دخترت بهم نگاه نکردي؛ حتي االنم که پاي زندگيم وسطه طرف برادرت و اون برادرزاده

خاطر وقت بهبخشمت بابا؛ هيچوقت نميخاصيته! هيچدوني يه موجود بيگرفتي که خودتم مي

 !بخشمترفتارهايي که باهام داشتي نمي



اشک تو چشمم جمع شده بود؛ ولي اجازه ندادم از چشمم پايين بياد. روم رو برگردوندم و با 

 .سرعت از اتاق اومدم بيرون. خودم رو روي تخت انداختم

 !هستي: هلنا

 .هيچي نگو بخواب -

زدم و ها حرفم رو ميکم بعد خوابيد. خودم مقصر بودم؛ بايد زودتر از اينهستي ساکت شد و يه

دادم زندگيم رو خراب کنن؛ حتي اگه برخالف ذاشتم به اينجا بکشه. ديگه بهشون اجازه نمينمي

 .ميل بابا بود

*** 

ش کابوس . تا صبح خوب نخوابيده بودم؛ همهساعت نزديک هفت بود که زنگ در رو زدن

اي اون مرد مرموز جلوي چشمم بود. از جام بلند شدم. هستي خواب بود. از هاي شيشهچشم

 .اتاق بيرون رفتم. مامان توي حال ايستاده بود و با ديدنم لبخند غمگيني زد

 .مادر محمد اومده دنبالت -

 .سرم رو تکون دادم و سمت دستشويي رفتم

*** 

رفتم مراسم ختم. به پالتوي مشکي و شلوار مشکيم و شال مشکيم نگاه کردم. انگار داشتم مي

 .رنگ زدم و کيفم رو برداشتم و بيرون رفتمرنگم پريده بود. يه رژ کم

 .مامان با تعجب نگاهم کرد

 !اين چيه پوشيدي قربونت برم؟ شگون نداره -

 .همين خوبه؛ من برم ديرم ميشه -



ه حرفي نزد. از خونه رفتم بيرون و به اطراف نگاه کردم. حتما اون مرد برام مراقب مامان ديگ

بااليي که محمد توش بود نگاه کردم.  تونستم حس کنم. به ماشين مدلگذاشته بود؛ اين رو مي

 .حتما باباجونش براش خريده بود. رفتم جلو سوار شدم

 سالمت رو خوردي يا الل شدي؟ -

 .پوزخندي زدم

 .زم ندونستم بهت سالم کنمال -

 .محمد با حرص نگاهي بهم کرد و دستش رو دور فرمون فشار داد و حرکت کرد

 !کار کنمدونم باهات چيي کارهات رو مي بيني؛ ميجواب همه -

 .باشه! بيخود به خودت فشار نيار! اگه تونستي هرکار دلت خواست بکن؛ البته اگه بتوني -

شد. ديگه تا آزمايشگاه تفاوت بودم داشت از حرص منفجر ميقدر بهش بياز اينکه من اين

ي حواسم به اطراف بود. حس کردم حرفي نزدم. دم آزمايشگاه نگه داشت و پياده شدم. همه

 .دستي روي پشتم گذاشته شد

 .سريع خودم رو عقب کشيدم و برگشتم. محمد دستش رو روي پشتم گذاشته بود

 کني ديوونه؟اري چه غلطي ميد -

 !قدر املي! نگو که تا حاال کسي بهت دست نزدهدونستم ايننمي -

خواست باهام گرفتم. انگار نه انگار مثالً ميدهنم از اين حرفش باز مونده بود. داشتم آتيش مي

 .ها نزنهاش از اين حرفکم غيرت نداشت که به زن آيندهازدواج کنه و يه

 شدي عزيزم؟ چيه ناراحت -

 خفه ميشي يا نه؟ -

 !نگو که تو اين دوره زمونه يه دختر با اين قيافه هنوز کسي بهش دست نزده که باورم نميشه -



 .خورهزدن تو حالم به هم ميها بهم دست زدن؛ ولي از دستچرا اتفاقاً خيلي -

 .صورتش قرمز شد

 ... يدختره -

يک کلمه ديگه حرف بزني يه جور ديگه جوابت رو  گفتم بهتره خفه شي؛ ولي خودت نخواستي! -

 .ميدم که مطمئنم خوشت نمياد

کم بعد وارد ها نشستم. محمد يهبدون توجه بهش سمت آزمايشگاه رفتم. روي يکي از صندلي

رفتم. آزمايشگاه شلوغ بود. محمد اومد شد و سمت پذيرش رفت. بايد سر فرصت از اينجا مي

 .کوبيد. از جام بلند شدمصبيه؛ چون مدام پاش رو به زمين ميکنارم نشست. معلوم بود ع

 محمد: کجا؟

 .خواي تو هم بياميرم دستشويي؛ اگه مي -

 .قدر با خودت حرف بزن تا خسته بشيگفت. اينروش رو برگردوند. زير لب داشت بدوبيراه مي

تو شالم. آروم از سمت دستشويي رفتم. چادري رو که آورده بودم سرم کردم و موهام رو دادم 

دستشويي اومدم بيرون. خداروشکر محمد حواسش به اين طرف نبود. سريع سمت در خروجي 

کردم کسي رفتم. جلوي در بيشتر روم رو گرفتم. خيلي عادي از آزمايشگاه اومدم بيرون و دعا مي

دم. چندباري دويکم که آروم رفتم و بعد سرعتم رو بيشتر کردم. حاال ديگه ميمن رو نشناسه. يه

ً ً خاطر برفنزديک بود به هايي که روي زمين بود سر بخورم؛ ولي به راهم ادامه دادم. وقتي تقريبا

مطمئن شدم کسي دنبالم نمياد، چادر رو انداختم تو کيفم و سوار تاکسي شدم. رفتم به آدرسي 

 .اس کرده بودامکه ارسالن برام اس

*** 

خواستم به بود. نمي 10:30باهاش قرار داشتم و االن ساعت شاپ ايستادم. ساعت ?? جلوي کافي

شاپ نبود. ترس برم داشته بود؛ اگه چيزي فکر کنم. نفسي کشيدم و داخل رفتم. کسي تو کافي

 .نقشه بود چي؟ مردي که پشت صندوق بود سرش رو بلند کرد



 .خانم تعطيله -

 .ولي من اينجا قرار داشتم -

 .پسر پوزخندي زد

 !و ببر يه جاي ديگه خانمقرارت ر  -

 .جدي بهش نگاه کردم

 .من با ارسالن کار دارم -

هايي اي داشت. چشمي مردونههاي پسره گرد شد و از پشت صندوق سمتم اومد. چهرهچشم

 .هاش براي يه مرد زيادي کوچيک بودنظرم لبعسلي ريز با پوستي گندمي. به

 تو با آقاارسالن قرار داري؟ -

 .باالابروهام رفت 

 آره؛ مشکليه؟ -

 ... کردمنه؛ ولي فکر نمي -

 ببين آقا من کار دارم. ارسالن هست يا نه؟ -

 .کردهنوز متعجب نگاهم مي

 .آره برو باال -

خوام قايم بشم؛ اگه بخواد اتفاقي ها باال رفتم. اولش ترسيدم؛ ولي بعدش گفتم تا کي مياز پله

بيفته چه کاري ازم برمياد؟ پس بايد تا تهش برم. با صداي پام مردي که تنها نشسته بود سرش 

 .رو بلند کرد؛ همون مردي بود که اون شب کنار اردالن بود. سمت ميزي که نشسته بود رفتم

 .سالم -

 .سالم. بشين. دير کردي -



کرد. نگاهي شناسه که از فعل مفرد استفاده ميها ميچقدر خودموني بود؛ انگار من رو سال

اي داشت هاي قهوهزد. چشمريشي که به سفيدي ميبهش کردم. موهايي جوگندمي داشت با ته

دونم چه لي نميبا پوست گندمي. صورتش معمولي بود. يه حس خاص با ديدنش داشتم؛ و

 .حسي بود

 .نتونستم زودتر بيام -

 خوري؟چي مي -

 .هيچي. ميشه زودتر حرفتون رو بزنيد؟ بايد زود برگردم -

 !زنيم. سياوشدير نميشه. رنگت پريده؛ يه چيزي بخور بعد حرف مي -

 .همون پسر اومد باال

 بله آقا؟ -

 خوري که؟دوتا کيک با دوتا قهوه. مي -

 .ود. سرم رو تکون دادم. پسر پايين رفتنگاهش به من ب

 خب کسي که تعقيبت نکرد؟ -

 .چرا؛ ولي فکر کنم گمم کرد -

حس کردم لبخندي روي لبش اومد. همون موقع پسر با کيک و قهوه باال اومد. بوي قهوه تو بينيم 

 .م شده بودپيچيد. گشنه

 .بخور -

 .کم از کيک رو توي دهنم گذاشتميه

توني حل منه؛ ميخوام بهت بزنم ممکنه ناراحتت کنه؛ ولي اين راهه االن ميهايي کاين حرف -

تونم بهت دوني و بقيه. اين تنها کمکيه که من ميوقت خودت ميقبول کني يا قبول نکني. اون

 .بکنم



 خوايد بهم کمک کنيد؟ مگه اردالن شاهي برادرتون نيست؟چرا مي -

طور کلي خودم رو ازش جدا تونم بهدا شده. هرچند نميهاست از هم جچرا؛ ولي راه ما سال -

 .کنم

 حلتون رو بگيد؟خب ميشه راه -

تا برادر بوديم. من و اردالن و آراد. اردالن از ام برات بگم. ما سهاول بايد يه چيزهايي از گذشته -

اردالن توش  تر. پدرم يه شرکت بازرگاني داشت که آراد وتر بود و آراد از همه کوچيکهمه بزرگ

خاطر همين ازشون اي به کار پدرم نداشتم؛ بهکردند؛ ولي من از همون اول هيچ عالقهکار مي

فاصله گرفتم و رفتم خارج و اونجا مهندسي عمران خوندم. بعدش هم ازدواج کردم. چند سال 

خاطر بعضي مشکالت خانوادگي و جدايي از همسرم برگشتم ايران. پسرم اون زمان بعد به

چهارسال داشت. خيلي برام سخت بود بخوام به تنهايي بزرگش کنم. از آراد خواستم کمکم کنه. 

ي کوچيک بود؛ ولي تمام شرکت دستش بود. آراد از ي شرکت شده بود. با اينکه بچهکارهآراد همه

ه تر تونست قبول کنه که آراد که ازش کوچيکتر بود. ولي اردالن نمياول هم از هردومون زرنگ

خاطر همين هميشه باهاش مشکل داشت. اون اوايل که برگشتم، ي شرکت؛ بهکارهبشه همه

خواستم برم همون شرکتي که پدرم داشت و من هم مشغول دنبال يه کار براي خودم بودم. مي

دونستم دليلش چيه؛ ولي يه روز که کرد. نميبشم؛ ولي آراد هردفعه يه جوري من رو منصرف مي

خواد من هم مثل خودش درگير مشکالت بشم. منظورش رو ر کردم، گفت که نميخيلي اصرا

ي خالف بشم. تازه خواد منم مثل خودش آلودهقدر بهش اصرار کردم که گفت نمينفهميدم و اين

گفت اون وارد اين بازي شده و کرده. آراد ميکار مياون زمان بود که فهميدم پدرم واقعاً چي

ام شد که خانوادهنجات بده؛ ولي من نبايد خودم رو درگير کنم. اول باورم نميتونه خودش رو نمي

کم ازشون فاصله گرفتم؛ ولي خب من کنن؛ ولي با تحقيق فهميدم آراد راست ميگه. کمکار ميچي

تونستم خودم رو کالً ازشون جدا کنم. چند ماهي گذشت که هم يه شاهي بودم و ناخودآگاه نمي

داد. يه روز اومد اد عوض شده؛ رفتارش و نگاهاش. انگار يه چيزي عذابش ميکردم آر حس مي

خواد يه خواد کسي خبردار بشه. گفت ميخواد براي هميشه از ايران بره و نميپيشم و گفت مي

جوري شده؛ ولي براش دونستم چرا يه دفعه اينزندگي جديد بسازه؛ به دور از خالف. نمي



دونستم با رفتن آراد دش رو از اين منجالب نجات ميده؛ ولي نميخوشحال بودم که داره خو

چي به هم ريخت. بابا سکته کرد و مرد. اردالن، آراد رو طوفان به پا ميشه. وقتي آراد رفت، همه

ً ً که کينهمسبب مرگ بابا مي ش رو هم از قبل داشت. بعد اون اردالن يه مدت دونست؛ مخصوصا

کار که فقط پولشون مونده بودم با يه شرکت و کلي بدهي و کلي خالفناپديد شد. حاال من تنها 

گفتن بايد يا کردن و ميکار کنم. هرشب تهديدم ميدونستم چيخواستن. واقعاً نميرو مي

خاطر خودم رو. تو کار قاچاق کسي باهات شوخي نداره. من به جنساشون رو پس بديم يا پولشون

کرد من هيچ ربطي به کس باور نميه بهش آسيبي نرسه. هيچنه، بيشتر نگران پسرم بودم ک

کردم. اوضاع حساب مي ها نداشتم؛ فقط چون ارسالن شاهي بودم بايد باهاشون تسويهاون

ها تو خونه بوديم. تا اينکه وکيل بابا اومد سراغم و شد و من و پسرم بيشتر وقتروز بدتر ميبهروز

ي شاهي هستم کسي جرئت نداره به من ز اعضاي خانوادهگفت نگران نباشم؛ چون من يکي ا

گفت سازمان براي خودش قوانيني داره و يکي از اون قوانين اين بود که کسي آسيبي بزنه. مي

خاطر حق نداره به افراد سازمان يا کسايي که مستقيم با سازمان در ارتباط هستن آسيب بزنه. به

ردم با وعده تا اومدن اردالن نگهشون دارم. باالخره چند کهمين نگرانيم کمتر شده بود. سعي مي

وقت بعد اردالن برگشت. سعي کرد اوضاع رو درست کنه. دوباره شروع کرد به کار؛ ولي اين دفعه 

ي گفتم که تمومش کنه و وقتي پول همهداد. هرچي بهش ميتري انجام ميهاي بزرگمعامله

ها رو داد و ي بدهيکرد. درعرض چند ماه اردالن همهکارها رو داد بکشه کنار قبول نميطلب

چي برگشت به حالت اول؛ شايد هم بهتر از قبل. اردالن حريص شده بود و پول زيادي همه

اش کرده بود. من هم وقتي ديدم اون به حرفم گوش نميده، تصميم گرفتم ازش فاصله ديوونه

ً بگيرم؛ ولي نمي کم حفاظت خودم و پسرم مجبور شدم فقط يه خاطرازش فاصله بگيرم. به شد کال

ازش دور بمونم. چند وقتي بود که از اردالن فاصله گرفته بودم از آراد هم خبري نبود. تا اينکه يک 

کردم آراد به همين راحتي تنهام گذاشته سال بعد خبر دادن آراد تو يه تصادف مرده. باور نمي

ن برادر خوبي بود؛ ولي خب با تقدير نميشه جنگيد. از باشه. آراد هرکاري هم که کرده بود براي م

اون به بعد تنهاتر از قبل شدم تا اينکه با تارا آشنا شدم. باهاش ازدواج کردم و چندسال بعد 

صاحب يه دختر به اسم عسل شديم؛ ولي باز هم زندگي بهم روي خوش نشون نداد و تارا هم 

 .ر بيماري فوت کردخاطساله بود، بهچندسال بعد وقتي عسل پنج



آور بود. چشمش به فنجون قهوه ارسالن ساکت شده بود؛ انگار به ياد آوردن گذشته براش عذاب

هايي که بهم زده بود برام سخت بود؛ مثل يه داستان تخيلي بود بود. انگار اينجا نبود. باور حرف

 .که تو واقعيت اتفاق افتاده

 .کرد و بهم نگاه کردچند دقيقه گذشت که ارسالن سرش رو بلند 

 .گفتم تا بدونيم بود که بايد ميهايي که بهت گفتم يه قسمت از گذشتهاين -

 هايي که گفتيد چه ربطي به من داره؟ميشه بگيد اين -

جوريه. اردالن آدم خطرناک و قدرتمنديه. هرکاري ازش ي ما چهخواستم بدوني خانوادهمي -

ات رو جوري نابود کنه که آب از آب تکون نخوره. تازه تونه راحت تو و خانوادهست و ميساخته

قدر کار کردي که ايندونم باهاش چياالن فقط اون نيست؛ شنيدم عطا خيلي پيگيرت شده. نمي

 . ين موضوع براش مهم شده. عطا کسي نيست که يه موضوع پيش پا افتاده رو دنبال کنها

از يادآوردي کاري که با اون پسر کرده بودم ناخودآگاه لبخند محوي رو لبم اومد. پس اسمش عطا 

 .بود

 خوايد به من کمک کنيد؟تونيد بهم بکنيد؟ اصالً چرا ميشما چه کمکي مي -

خوام بهت آسيبي برسه. براي کمک به تو هم ز يه طريق کمکت کنم. نميتونم فقط امن مي -

 .دليل خودم رو دارم

 .ولي من بايد بدونم دليلتون چيه -

خوام سن عسل هستي ميتونم بهت بگم؛ شايد يه روزي بهت گفتم. تو فرض کن چون همنمي -

 .رو بهت بگم تونم دليلشکمکت کنم يا هرچي که دوست داري فکر کن؛ ولي االن نمي

 خوايد کمکم کنيد؟جوري ميچه -

 :کم مکث کرد و گفتهام خيره شد. يهچند ثانيه سکوت کرد. بعد به چشم

 !باهام ازدواج کن -



 .هام تا آخرين حد ممکن گشاد شده بودچشم

 !کارکنم؟چي؟! چي -

خاطر کاري که به داره! حتي اگه نازي رو پيدا کنهاين تنها راهه. اردالن دست از سرت برنمي -

 .ريزهذاره و زهرش رو بهت ميات رو راحت نميباهاش کردي تو و خانواده

 .لرزيداز جام بلند شدم. از حرص تمام تنم مي

سن تر از خودت به کسايي که همدونم با خودت چي فکري؟ فکر کنم تو و اون برادر کثيفنمي -

هاي مسخره جا نشستي براي من داستاندخترتونن عالقه داريد! فکر کردي من احمقم؟ اين

ام برات مهم باشن که بخواي سرهم کردي که آخر به اين حرف برسي؟ اصال چرا بايد من و خانواده

 قدر آشغال و کثيف باشيد؟تونيد اينجوري ميکمکم کني؟ چه

اون هم از جاش بلند شد. صورتش قرمز شده بود. دستش رو روي قلبش گذاشته بود و رنگش 

 .هاي عرق نشسته بوديده بود. روي پيشونيش دونهپر 

کسي چشم ندارم. اين ازدواج فقط براي دورموندن اردالن از توئه. فقط ببين دخترم من به هيچ -

 .خوام نجاتت بدمات آسيب نبينن. ميت تا تو و خانوادهيه اسم تو شناسنامه

م؟ بهتره م؟ فکر ميکني من بچهدخترم؟! به کسي که بهش پيشنهاد ازدواج ميدي ميگي دختر  -

هاي آدم قدر احمق نشدم که به حرفهات رو خرج يه نفر ديگه کني! من هنوز اوناين محبت

گر باشيد؟ چون ديدي من کسي قدر سوءاستفادهتونيد اينکثيفي مثل تو اعتماد کنم! چطور مي

ولي کور خوندي! نکنه از کنه؛ رو ندارم گفتي برم سراغش اينم که راهي نداره، سريع قبول مي

 طرف عطا هستي هان؟

 !جنگهست باهات مياي که زندهخوره. تا آخرين لحظهها رو نميبرو بهش بگو هلنا گول اين بازي

 .ها رفتمکيفم رو چنگ زدم و سمت پله

توني شناسي؛ تنهايي نميکنه! تو عطا رو نميبردار نيست دخترجون. نابودت ميعطا دست -

 !خاطر خودت ميگمي. باور کن من بهجلوش وايس



 .سمتش برگشتم

 !خاطر اميال کثيف خودت نيستآره تو راست ميگي! اصال هم به -

 !کني دخترجون. نذار دير بشه و پشيمون بشياشتباه مي -

 .برو به درک! ديگه هم بهم نزديک نشو -

اومد. هلش دادم و ها مياشت سمت پلهها با سرعت پايين اومدم. پسر از سروصداي ما داز پله

سن گرفتم! صورتم از حرارت سرخ شده بود. مرتيکه هماز اونجا بيرون اومدم. داشتم آتيش مي

سوخت. ياد محمد افتادم. ام ميوقت به من پيشنهاد ازدواج ميده. لعنتي! معدهپدرم بود اون

کمکم کن من جز خودت  حتماً تا االن همه جا رو دنبالم گشته و همه رو هم خبر کرده. خدايا

 !کسي رو ندارم

ي اتوبوس رو گشتم خونه. تاکسي گرفتم؛ حوصلهحتماً بابا اينا هم تا االن فهميدن. بايد برمي

 .کردمنداشتم. بايد خودم رو براي يه طوفان ديگه آماده مي

*** 

 .دم خونه از ماشين پياده شدم

دونم چرا اين حس رو پيدا کرده بودم. کليد رو توي در چرخوندم. نزديک شوره داشتم. نميدل

اومد. هميشه اين موقع ظهر فقط مامان خونه بود. ظهر بود. سروصداي دعوا از توي خونه مي

دونستم محمد تا االن همه رو خبر کرده و خودم رو براي وارد خونه شدم. حس بدي داشتم. مي

بقيه آماده کرده بودم. در رو باز کردم. اولين نفر مامان بود که جلوي در ورودي هال  برخورد

هاش قرمز بود. آروم رفتم جلو. هستي رو ديدم که اون هم مثل مامان ايستاده بود. چشم

لرزيد. يه قدم جلو ريخت. پاهام ميهاش از گريه ورم کرده بود و هنوزم داشت اشک ميچشم

 .رفتم

 ...چي شد -



نفهميدم چي شد. با سيلي که به صورتم خورد روي زمين پرت شدم. شوکه بودم. بابا با عصبانيت 

فهميدم چه خبر زد. صورتش سرخ شده بود. اصالً نمينفس ميکرد. از حرص نفسنگاهم مي

جوري شده بود؟ دستم رو صورتم بود و با شده. يعني محمد چي بهشون گفته بود که بابا اين

کردن؛ ولي محمد عمو هم با نفرت نگاه ميابا نگاه کردم. سرم رو چرخوندم. عمو و زنبهت به ب

ي هستي رو مخم نبود. نکنه محمد طوريش شده بود؟ فقط اون تو اين جمع نبود. صداي گريه

 .بود

 !چي... شده؟ -

 عمو: چي شده آره؟ تازه خانم ميگه چي شده! رفته هرگندي خواسته زده بعد ميگه چي شده!

 !خواد ازدواج کنه! نگو ريگي به کفشش بودگفت که نميش ميپس بگو خانم چرا همه

 .ي مانتوم رو گرفتبابا خم شد و يقه

 جوري شدي هان؟ي حرومي بهت دادم که اينمن چه لقمه -

 داد؟کس جوابم رو نميدونستم منظورشون چيه. چرا هيچهنوز گيج بودم. اصالً نمي

سال ديگه چه کارياش بوده و معلوم نيست تو اين هشتانم دنبال کثافتعمو: آره ديگه، خزن

 !غلطايي کرده. خداروشکر زود شناختيمش پسرم بدبخت نشد

عمو: داداش چقدر بهت گفتم نگهش ندار! چقدر گفتم بذارش پرورشگاه! چقدر بهت گفتم تو 

 .گوش ندادي

اره اومد ستم و هلم داد. پهلوم محکم از جام بلند شدم. بابا رگ پيشونيش بيرون زده بود. دوب

 .خورد به ميز کنار ديوار. درد بدي تو پهلوم پيچيد

 !ي عوضي رو تا بيشتر از اين آبروي خانواده رو نبرده بندازيش بيرونعمو: بهتره اين دختره

ش دروغه؛ دختر من کاري نکرده! هلناي من مامان: تو رو خدا کاري بهش نداشته باشيد! اينا همه

 .مچين دختري نيست! براش پاپوش درست کردنه



خانم؟ اين حرفا چيه؟ مگه اين دختر کي هست که بخوان براش پاپوش عمو: چي ميگي مريمزن

زد به زيرکاه! خودش رو ميي آبدرست کن؟ از اول هم معلوم بود داره زيرآبي ميره! دختره

 !مظلوميت

 !ديگه ببينمت خوامبابا: پاشو از اين خونه گمشو بيرون! نمي

 !بابا -

 :بابا داد زد

 !من باباي تو نيستم فهميدي! گمشو از اين خونه بيرون. ديگه حق نداري اسمم رو بياري -

 کار کردم؟مگه من چي -

ي بي ابرو! فکر آبروي پدرت رو کار کني که نکردي هان؟ دخترهخواستي چيعمو: ديگه مي

 نکردي؟

 :داد زدم

زنيد؟ بسه ديگه هرچي از دهنتون در اومد بهم چرا درست حرف نمي کار کردم هان؟مگه چي -

 !گفتيد

هام رو سمت يکي از هاي توش رو ريخت جلوي پام. دستبابا پاکتي رو سمتم پرت کرد. عکس

 .ها بردم و برش داشتمعکس

هاي اون شب بود. من و اون عطاي عوضي تو اون ها گرد شده بود. عکسهام از ديدن عکسچشم

قدر بهش نزديک بودم که هر شون ايناق لعنتي! باورم نمي شد! عکسا جوري بود که من تو همهات

ديد. چندبار پلک هام تار ميکرد با هم رابـ ـطه داشتيم. چشمديد باور مياي هم ميکس ديگه

 .چي مثل کابوس بودزدم. همه

 .من رو نبينهکرد انگار قراره ديگه سرم رو بلند کردم. مامان جوري نگام مي

 !ي من بيرون! برو همون جايي که بوديبابا: حاال که شاهکارت رو ديدي گمشو از خونه



 ...هاولي اين -

خواي بگي دروغه نه؟ يا حتما بگي فتوشاپه. خودم دادم بررسيشون کردن، واقعيه؛ حتما مي -

 !پس بيخود به خودت زحمت نده دروغ سر هم کني

کرد. زدم کسي باورم نميگفتم؟ تازه اگه حرفي ميديگه هيچ حرفي نداشتم بزنم. چي مي

 .کردن غيرممکن بودجور با نفرت بهم نگاه ميکردن اين آدمايي که اينقانع

کس جز باور بابا مهم نبود. بابا سمت کتش رفت و از رو مبل برش داشت سمت ولي من برام هيچ

 .در هال رفت

وآمد کسي از اين خانواده هم حق رفتخوام تو اين خونه ببينمت. هيچتم نميوقتي برگش -

 .باهاش رو نداره! اگه ببينم کسي باهاش در ارتباطه اون هم از اين خونه ميره

 !بابا -

 وقت دختري به اسم هلنا نداشتم و ندارم فهميدي؟بهت گفتم من پدر تو نيستم! هيچ -

از وجودم هم از بين رفت. بابا با سرعت از خونه بيرون رفت. حرف بابا وقتي تموم شد يه تکه 

چطور تونست اين کار رو باهام بکنه؟ من دخترش بودم! يه لباس نبودم که به همين راحتي ازم 

 .اش بيرون بندازهبگذره و من رو مثل آشغال از خونه

 !آبرو از اين خونه برو بيرونعمو: پاشو دختر بي

دادم آدمي مثل عمو که شدم. اجازه نميه کردم. داشتم منفجر ميبا عصبانيت به عمو نگا

 .کار کنمخودش پسرش عوضي بود بهم بگه چي

بستي به ريش من! حاال من شدم دردنخورت رو ميچيه عمو؟ تا ديشب که داشتي پسر به -

آبرو ده بيآبرويي مال ما زناست آره؟ پسر خودت که تا حاال هزارتا گند باال آور آبرو؟ فقط بيبي

 نيست هان؟

ها به پسر جوري حرف بزني؟ اين حرفکني راجع به محمد ايندهنت رو ببند! چطور جرئت مي -

 !چسبهمن نمي



 .پوزخندي زدم

 !بينيدقدر کور شديد که گندابي که دورتون رو گرفته نميگيد. شما اينآره راست مي -

آبرو براي ما به جايي رسيده که اين بيخانم! کار ي احمق! بيا بريم حاجخفه شو دختره -

 .کنهسخنراني مي

 .عمو با عصبانيت از خونه بيرون رفتنعمو و زن

 .مامان اومد سمتم و بغلم کرد

جوري نيست. بگو دروغه؛ ش دروغه. دختري که من بزرگ کردم ايندونم اينا همهعزيزم من مي -

 !بگو دروغه

ه کنم. از جام بلند شدم. مامان ازم جدا شد. پهلوم خواستم گريهيچ حسي نداشتم. حتي نمي

 .ريختدرد بدي داشتم؛ دستم رو به ديوار گرفتم. هستي هنوز اشک مي

 :داد زدم

 کني هان؟جوري گريه ميکني؟ مگه من مردم اينگريه نکن! گريه نکن! چرا گريه مي -

ق رفتم. ريخت. سمت اتاهستي دستش رو روي دهنش گذاشت؛ ولي همچنان اشک مي

جوري بهم بريزه. انگار بابا منتظر بود من رو کردم با کمکم به نازي زندگيم اينوقت فکر نميهيچ

 .به هر نحوي از خونه بيرون کنه؛ يا با ازدواجم با محمد يا به اين دليل. ساکي از تو کمد برداشتم

گريه کنم. بابا بازم من رو  خواستمهام رفتم. لبم رو گاز گرفتم تا اشکم نريزه. نميسمت کمد لباس

اش بيرون انداخته بود. حتي يک درصد هم به ناديده گرفته بود و به همين راحتي من رو از خونه

هاش ببينم. مامان و هستي توي اتاق تونستم تو چشمها شک نکرده بود؛ اين رو مياون عکس

 .اومدن

 کني مادر؟کار ميمامان: چي

 .ريختم. بغض گلوم رو گرفته بوداومد رو تو ساک ميحرف نزدم؛ فقط هرچي دستم مي



 !خواي بري؟ تو که جايي نداري بريکجا مي -

 هستي: هلنا کجا ميري؟

دونستم خواستم برم؟ زيپ ساک رو کشيدم. اصالً نميگفتن؛ کجا ميبازم حرفي نزدم. راست مي

 .چي توش ريختم

 ...نم شايدز مامان: هلناجان مادر بمون من با بابات حرف مي

 .پوزخندي زدم

کنه که بخواد باهات حرف بزنه؟ چرا داري حرف؟ چه حرفي مامان؟ بابا اصالً بهت توجه مي -

دونيم بابا جز مون ميزنيم؟ همهزني؟ اصالً چرا ما داريم خودمون رو گول ميخودت رو گول مي

گرده. اين رو ه ازش برنميشناسي؛ حرفي که بزنبينه. مامان خودت بابا رو ميخودش کسي رو نمي

 .دوني؛ پس بهم اميد الکي ندهخوب مي

 بري عزيزم؟ خوايآخه مادر کجا مي -

 .دونم، شايد برم پيش دوستم سارانمي -

داييش کرد و هميشه از اينکه زني داييش زندگي ميگفتم. سارا خودش خونهداشتم چرت مي

 خواستم برم؟وقت من کجا ميناليد؛ اوننداخت که مزاحمشون شده ميش بهش تيکه ميهمه

 .کم بگذره آروم ميشههستي: هلنا نرو! بابا االن عصبانيه، يه

 .داره و حرف بابا عوض نميشهدوني فايده نهستي تمومش کن! خودت مي -

 !هلنا -

 .نگاهش کردم

 ها... واقعين؟اون عکس -

 .هاي روي صورتش خشک نشده بودهنوز اشک



 .نه -

 دونستم. پس کار کيه؟ چرا بايد اين کار رو باهات بکنن؟من مي -

 .دونمنمي -

مان اشک ساک رو برداشتم و از اتاق بيرون اومدم. مامان و هستي هم دنبالم اومدن. ما

سوخت که تمام زندگيش مثل يه زن بدبخت ريخت. دلم براي مامان بيشتر از خودم ميمي

خاطر من که هيچ نسبتي مطيع، فقط چشم گفته بود و حق هيچ اعتراضي نداشت. االن هم به

 .زدباهاش نداشتم بابا کلي بهش سرکوفت مي

 مامان: هلناجان کجا ميري مادر؟

 .کنمريه نکن؛ يه جايي پيدا ميکنم گمامان خواهش مي -

 خواي کجا بموني؟آخه يه دختر تو اين شهر؛ شب مي -

 .ي دوستم نگران نباشميرم خونه -

 .کنمزنم و راضيش ميالهي قربونت برم ناراحت نباشي مادر! من خودم با بابات حرف مي -

 .ي من چه ساده بود! هنوز هم از بابا نااميد نشده بودمادر بيچاره

 .يه دقيقه صبر کن -

 .مامان سمت اتاق رفت و چند دقيقه بعد بيرون اومد

 .اين رو بگير -

 .به دست مامان که چندتا تراول توش بود نگاه کردم

 .نه مامان خودم پول دارم -

دونم کمه؛ ولي از هيچي بگير مادر! من الزم ندارم؛ براي روز مبادا گذاشته بودم. بگيرش مي -

 .کنم برگرديروز ديگه بابات رو راضي مي بهتره. من تا چند



ترين نظر تونست کوچکوقت نميزنه. اون هيچخوشي من حرف ميدونستم مامان براي دلمي

 .بابا رو عوض کنه چه برسه به اين موضوع! پوال رو ازش گرفتم و بغلش کردم

 .ممنونم مامان -

 .کرد. ازشون جدا شدمازم گريه ميهستي هم اومد طرفمون و همديگه رو بغـ*ـل کرديم. هستي ب

 مگه بهت نميگم گريه نکن؟ -

 .هاش اشک بودهاش پاک کرد؛ ولي باز هم تو چشمهاش رو با دستهستي اشک

 .باشه -

 .هام رو پوشيدم و سمت در رفتمکفش

 .هستي: هلنا بهم خبر بده کجايي

 .باشه -

 !مامان: مادر مواظب باش

ً ً جايي براي رفتن نداشتم. سرم رو تکون دادم و از خونه بيرون اومدم. نمي دونستم کجا برم. اصال

رفتم يه مسافرخونه تا يه کم قدم زدم. بايد ميها شلوغ بود. يهچند روز به عيد مونده بود. خيابون

کرد. رد ميکردم؟ پهلوم هنوز دکار ميانداز داشتم؛ ولي بعدش چيکم پسکردم. يهفکري مي

چي به هم کردم که چه اتفاقي افتاده. چرا يه دفعه همهاحتماالً کبود شده بود. هنوز باور نمي

 ريخت؟

 .خيلي راه رفته بودم و پاهام درد گرفته بود

سمت ايستگاه اتوبوسي که نزديکم بود رفتم. روي صندلي نشستم. چندتا اتوبوس اومدن و رفتن؛ 

 .م؛ چون مقصدي نداشتمجور نشسته بودولي من همين

اش رو نداشتم؛ ولي ي ناشناس بود. حدسش سخت نبود کيه. حوصلهگوشيم زنگ خورد. شماره

 .ي سبز رو لمس کردمخواستم فکر کنه من رو شکست داده. دکمهنمي



خواست دوباره خانم! حال شما؟ چه بد شد عروسي به هم خورد نه؟ خيلي دلم ميبه به عروس -

ببينمت؛ ولي خب قسمت نبود. حاال چرا تنها تو ايستگاه اتوبوس نشستي؟ بيا تو لباس عروس 

هايي که خواد اون عکسگيرم کيف کني! دلت ميپيش خودم تنها نباشي برات يه عروسي مي

کنم استثنا قائل فرستادم واقعي بشه؟ البته من به هرکسي افتخار نميدم؛ ولي براي تو سعي مي

 .بشم

 داري مريض رواني؟آشغال؟ چرا دست از سرم برنمي خواي عوضيچي مي -

 .حالت صداش عوض شد

دارم. اين ت. بهت گفتم دست از سرت برنميخوام! نابودي تو و خانوادهدوني چي ميخودت مي -

تازه اولش بود. فردا نوبت خواهر کوچولوته يا شايدم مامانت! ميگن اين روزها آمار تصادف باال 

خوام قبل عيد حسابامون م و در ميرن. اصال معلوم نميشه راننده کي بوده. ميزنن به آدرفته! مي

 .هاي مردم رو تسويه نکنمبا هم تسويه بشه. من عادت ندارم حساب

 .دادمي ساک رو توي دستم فشار ميدسته

 .هابه اونا کاري نداشته باش لعنتي! تو با من طرفي نه اون -

 !تر ميشيصبي ميشي جذابچرا جوش مياري کوچولو؟ وقتي ع -

 .به اطراف نگاه کردم

ي سردرگمت رو توني بفهمي من کجام. اين قيافهبيخود تالش نکن؛ چون فايده نداره. نمي -

 !برمکشي لـ*ـذت ميخيلي دوست دارم! وقتي داري عذاب مي

 .تو يه رواني مريضي! بايد بري خودت رو درمان کني -

فهميدي من روانيم؛ االن ديگه دير شده. کشيدي بايد ميمي اون موقع که داشتي روم اسلحه -

 .البته اگه ازم خواهش کني شايد کاري کنم که خواهر کوچولوت کمتر زجر بکشه

 .خورد. اين آدم واقعاً ديوونه بودهام از حرص به هم ميدندون



ره گوشيم زنگ يه اتوبوس وارد ايستگاه شد. گوشي رو قطع کردم و سريع سوار اتوبوس شدم. دوبا

زدن باهاش بيشتر اعصابم رو به دونستم حرفخورد. خودش بود. گوشيم رو خاموش کردم. مي

بردار نيست و دادم. مطمئن بودم اين آدم دستريزه. بايد هرجور شده هستي رو نجات ميهم مي

 .يه باليي سر هستي مياره

*** 

سوار يه تاکسي شدم و چندبار تو  دونستم گمم کردن يا نه.چندتا اتوبوس عوض کردم. نمي

 .ها دور زدمخيابون

شدم که گمم اي نداشتم؛ بايد مطمئن ميکرد؛ ولي چارهچپ نگاهم ميي تاکسي چپراننده

شاپ رفتم. ساعت پنج بود و کردن. بعد اين که مطمئن شدم کسي دنبالم نيست، سمت کافي

 .شدم داشت سوراخ ميمعده

تونست کمکم کنه. زدم. اون تنها کسي بود که ميا ارسالن حرف مياي نداشتم و بايد بچاره

کشيد. هرچند راه کردم. انگار يه چيزي من رو به اين سمت ميدونم چرا داشتم اين کار رو مينمي

 .اي نبودديگه

تونست با برادرش يا اون رواني کرد؛ شايد مياي پيدا ميحل ديگهشايد ارسالن جز اون راهش راه

تونستم هستي و مامان رو به خطر بندازم. ام بردارن. نميبزنه که دست از سر خانوادهحرف 

 .ي ارسالن رو گرفتم. همون که بهم اس زده بود؛ ولي خاموش بودشماره

دونستم امروز از خونه بيرون نميره و فردا هم که کردم. نگران هستي بودم. ميبايد پيداش مي

 .تجمعه بود؛ ولي شنبه کالس داش

شاپ شدم. چند نفر تو کافي شاپ نشسته بودن. سمت صندوق رفتم. اون پسري که وارد کافي

 .صبح ديده بودم نبود

 .سالم -

 :پسري که پشت صندوق بود سرش تو گوشيش بود. بدون اينکه بهم نگاه کنه گفت



 .گيرنبفرماييد االن ميان سفارشتون رو مي -

 .من با يکي کار دارم -

سيخ رو به باال بود. بغـ*ـل پسر سرش رو از گوشيش بلند کرد و نگاهي بهم کرد. موهاش رو سيخ

 .سال بودموهاش هم تراشيده بود. خيلي سن داشت، بيست

 .بله بفرماييد -

 .ببخشيد يه آقايي صبح اينجا بودن؛ باهاش کار دارم -

 .پسر لبخندي زد

 .اگه کاري داريد خودم در خدمتمما اينجا آقا زياد داريم اسمش چي بود؟  -

 .ي اين بچه سوسول رو نداشتمعصبي بودم و حوصله

 !ببين بچه! برو بگو صاحب اينجا بياد؛ من حوصله ندارم -

 .چقدر خشني! باشه بابا. معلوم نيست باز اين سياوش چه کار کرده شاکي اومدن اينجا -

 .اومدميزير لب معلوم نبود داره چي ميگه و فقط صداي غرغرش 

ها پايين اومد. با ديدنم حالت کم بعد همون پسر که صبح اينجا بود از پلهي باال. يهرفت طبقه

 .نگاهش عوض شد. با اخم اومد سمتم

 .سالم -

 بله فرمايش؟ -

 .با ارسالن کار دارم -

 ارسالن کيه؟ -

 .پوزخندي بهش زدم

 !شناسينکنه از صبح تا حاال فراموشي گرفتي؟ البد منم نمي -



 نه؛ بايد بشناسم؟ -

 .عصبي شده بودم

ي آدم زنگ بزن به ي تمام روزهاي عمرم عصبي شدم! پس مثل بچهبببين من امروز به اندازه -

 .ارسالن و بگو کارش دارم

جوريه! بهتره بري بيرون و زني و برام هم مهم نيست حالت چهدونم از کي حرف ميمن نمي -

 .مزاحم نشي

 .ارسالن کار واجب دارم! بايد باهاش همين االن حرف بزنم بببين من با -

 !شناسم؛ برو پي کارتگفتم من ارسالن نمي -

 .بدون توجه بهم سمت در خروجي رفت. من هم دنبالش رفتم

 .رفتشاپ پارک شده بود ميداشت سمت ماشيني که کنار کافي

 فهمي؟هي با توام؛ ميگم کارم مهمه، نمي -

 .باعصبانيت برگشت سمتم

 .به من ربطي نداره دخترخانم! مزاحم نشو -

 .سوار ماشينش شد. زدم به شيشه ماشين. شيشه رو پايين داد

 .دونم تو چه ربطي به ارسالن داري؛ ولي بايد هرطور شده ببينمش؛ موضوع مهميهمن نمي -

 فهمي نه؟گفتم به من ربطي نداره نمي -

کم تن صدام رو خوام ببينمش. يهکردم به ارسالن خبر بده من ميبايد يه جوري راضيش مي

 .تر کردمآروم

 ...باشه فقط بهش بگو عطا -



حس کردم از شنيدن اسم عطا حالت نگاهش عوض شد. ديگه حرفي نزدم شايد اين هم يکي از 

ً ً چرا بايداي حرف ميافراد اردالن بود؛ نبايد جز خود ارسالن با کس ديگه به اين پسر  زدم. اصال

 کردم؟اعتماد مي

 .خوام برمخواي حرف بزني مياگه نمي -

قدر درمونده از ماشين فاصله گرفتم. ماشين حرکت کرد و از جلوي چشمم دور شد. تا حاال اين

قدر حس بيچارگي خواست من رو به محمد بده ايننشده بودم؛ حتي اون وقت که بابا مي

شد. يه ام از گشنگي داشت سوراخ ميدونستم کجا برم. معدهينداشتم. به راهم ادامه دادم. نم

 .ساندويچ گرفتم؛ ولي نصفش رو بيشتر نتونستم بخورم

زدم. به ساعت نگاه کردم ساعت ? شب بود. خيلي راه رفته ها قدم ميجوري تو خيابونهمين

دام کنه. بعد با ترسيدم گوشيم رو روشن کنم و عطا پيبودم. تو يه ايستگاه اتوبوس نشستم. مي

خودم گفتم من چقدر احمقم؛ مگه پليسه بخواد رديابيم کنه؟ يا مگه تو گوشيم ردياب گذاشته؟ 

هاي ناشناس. چند تا تا تماس از خونه داشتم. چند تا هم از شمارهگوشيم رو روشن کردم.چهل

 .اس. حتماً مال اون رواني بودامهم اس

 .بازشون کردم

 !کنم! تازه داره از اين بازي خوشم ميادکني کوچولو؟ باالخره پيدات ميخواي فرار تا کي مي -

دادن من شون تهديدم کرده بود. لعنتي داشت از عذاباس بعدي رو باز کردم. تو همهاماس

 !بردلـ*ـذت مي

 .اش فرق داشت؛ بازش کردماس آخر شمارهاماس

 .ارسالنم. به اين شماره زنگ بزن -

 .فتم. با اولين بوق جواب دادشماره رو سريع گر 

 بله؟ -

 .سالم -



 سالم دختر کجايي؟ چندساعته منتظرم؛ گوشيت چرا خاموشه؟ -

ًً  مشکوک بود. مردي که روي هم چند ساعت هم من رو  از نگرانيش تعجب کرده بودم. اين مرد کال

اي بود، يه يگهشناخت چرا بايد نگرانم بشه؟ نکنه واقعاً عاشقم شده؟ ولي نگرانيش يه جور دنمي

 .دونم؛ ولي نگرانيش خاص بوداي بود. نميجنس ديگه

 .گوشيم رو خاموش کرده بودم -

 خيلي خب االن کجايي؟ -

 .تو خيابون -

 کني؟ چرا نرفتي خونه؟کار ميتو خيابون چي -

 دونيد چه اتفاقي افتاده؟خوايد بگيد که نمينمي -

نداده. فقط چند ساعت پيش سياوش گفت  من از صبح حالم خوب نبود. کسي بهم خبري -

 .شاپ باهام کار داشتياومدي کافي

 .باالخره اون احمق بهش گفته بود من رو ديده

 .بايد ببينمتون -

 .باشه بگو کجايي بگم سياوش بياد دنبالت -

 .شاپخواد، خودم ميام کافينمي -

 .ستشاپ بستهام؛ االن کافيمن خونه -

 .شاپباشه فردا ميام کافي -

بببين دخترجون! بهتره بگي کجايي. عطا اگه تا االنم پيدات نکرده مطمئن باش شانس آوردي.  -

 .زنمنترس من بهت آسيبي نمي

 .چرا بايد بهتون اعتماد کنم؟ تو برادر دشمنمي -



 .دونياي جز اعتماد به من نداري؛ بازم خودت ميفکر کنم چون راه ديگه -

تونست راحت اين کار رو بکنه. تازه بهم خواست بهم آسيب بزنه ميگفت. اگه ميت ميراس

کمک کرده بود از اونجا فرار کنم. با اينکه اون پيشنهاد رو بهم داده بود؛ ولي بازم حس بدي بهش 

 .اي هم جز اعتماد بهش نداشتمنداشتم. با اين حال دودل بودم؛ ولي خب چاره

 .دسکوتم طوالني شده بو

 کني؟کار ميباالخره چي -

 .من تو خيابون ... تو ايستگاه اتوبوس نشستم -

 .االن ميگم سياوش بياد اونجا؛ از جات تکون نخور -

 .ي هستي رو گرفتمگوشي رو قطع کردم و شماره

 هستي: بله؟

 .سالم -

 .گوشي -

 .حرف بزنهتونست رفت يه جاي ديگه؛ حتماً نميچند ثانيه ساکت بود؛ انگار داشت مي

 !هلنا کجايي؟ مردم از نگراني -

 .گوشيم شارژ نداشت؛ ببخشيد -

 االن کجايي؟ -

 .هاممپيش يکي از دوست -

 پس چرا صداي ماشين مياد؟ -

 .اومديم بيرون شام بخوريم -

 .آهان باشه -



گفتن متنفر بودم؛ ولي حاال خودم دروغگوي خوبي شده بودم؛ دروغ پشت دروغ. هميشه از دروغ

 .گفتم. هرچند که مجبور بودم؛ ولي دروغ، دروغه؛ حاال به هر صورتي که باشهاشتم دروغ ميد

 !هستي -

 جانم؟ -

 بابا از من حرفي نزد؟ -

 .هستي ساکت شده بود

 ...ببين هلنا بابا االن عصبا -

 .کنه. خداحافظهستي من بايد برم دوستم صدام مي -

کردم بابا هستي خداحافظي کرد. فهميد که من ناراحت شدم. چقدر احمق بودم که فکر مي

 .به من عوض ميشه. يعني براش مهم نبود من االن کجا هستم نظرش راجع

کردن رو هم ي گريهخواست گريه کنم؛ ولي حتي حوصلهحس بدي داشتم خيلي بد. دلم مي

اومد و هاي ضعيف بدم ميکردن متنفر بودم! از زنمينداشتم. از زنايي که به هر دليلي گريه 

خواست گريه کنم. همون ش دلم ميکردم. اين روزها همهبودن ميحاال خودم احساس ضعيف

 .موقع گوشيم زنگ خورد. با ديدن شماره اعصابم بيشتر به هم ريخت

 .سريع جواب دادم

 خواي عوضي؟چي مي -

 ها سرگردون شدي آره؟خيابونچي شده عزيزم؟ چرا ناراحتي؟ تو  -

 .اومد سراغمبه اطرافم نگاه کردم. نکنه پيدام کرده بود؟ ولي نه اگه پيدام کرده بود مي

 !به تو ربطي نداره رواني -

کني؟ آخر که بايد با پاي خودت بايد بياي پيشم؛ پس خودت رو خسته نکن؛ چرا لجبازي مي -

 .خوامچون باالخره اوني ميشه که من مي



ذارم توني تو توهماتت به اين موضوع فکر کني که من بيام پيشت. نميبه همين خيال باش! مي -

 !م هم برسيحتي به جنازه

 دوني که؟هاي زيادي براي برد دستمه عزيزم؛ ميباشه معلوم ميشه! من برگ -

ن باش؛ ي مخوري زمين! منتظر برگهوقت دستت رو براي حريفت رو نکن؛ چون با مغز ميهيچ -

 !چون آس دل دست منه

م دخترخانم! خيلي به خودت مطمئن نباش. منتظر ديدهزدن راحته؛ ولي من گرگ بارونبلوف -

خوام ببينم حريفم چه حرفي براي گفتن داره. هرچند آس دلت هم هستم خانم کوچولو. مي

 .ايدونم بازندهمي

 .گوشي رو قطع کرد. گوشي رو توي دستم فشار دادم

 !ي لعنتيعوض -

 .بااليي جلوي پام نگه داشتماشين مدل

ورتر قدر بلند بود که تا چند تا خيابون اونچندتا پسر توش بودن و صداي آهنگ ماشين اين

 .رفتمي

 .پسري که کنار راننده بود سرش رو از شيشه بيرون آورد

 .خوشگله بيا سوار شو -

 .روم رو برگردوندم

 .بيا ديگه خوشگله -

 !ارت احمقبرو پي ک -

 !بيا خوش مي گذره -

 .به ساک کنارم نگاهي کرد



 .جوره درخدمتيمگذره. همهاز خونه فرار کردي؟ ما جا زياد داريم؛ نگران نباش بهت بد نمي -

 !برو گمشو عوضي -

 !کنن؛ بيا سوار شو نازتم خريداريمهمه اولش ناز مي -

کردم. دنبال اسپري فلفلي که تو قدر بهم فشار اومده بود که بايد سر يکي خاليش مياز صبح اين

 .کيفم بود گشتم و دستم رو روش گذاشتم

 .بيا ديگه عزيزم -

بردار نبود. از ماشين پياده خواستم با کسي درگير بشم؛ ولي پسر دستور. نميروم رو کردم اون

 .شد

 .د. پسر اومد کنارمدستم هنوز روي اسپري بو

 کني؟چرا ناز مي -

 .با اخم نگاهي بهش کردم

 .کنمهايي هم داري! پاشو بريم راضيت ميآخ! چه چشم -

 !بينيگمشو برو پي کارت؛ وگرنه بد مي -

ً ً مي -  کار کني خوشگله؟خواي چيمثال

 خواي بدوني آره؟مي -

 !آره عزيزم -

 .اسپري رو درآوردم و تو صورتش زدم

 کنم؟کار ميال فهميدي چيحا -

 .دستش رو روي چشمش گذاشت و داد کشيد

 !آي سوختم -



ي خيابون قبل از اينکه بقيشون بخوان پياده بشن، ساک رو چنگ زدم و با سرعت به سمت ديگه

 .دويدمشد. فقط ميها توي سرم اکو ميدويدم. صداي بوق و ترمز ماشين

 .صورتم ريختهام روي ديگه نتونستم تحمل کنم و اشک

 .اومدقدر دويده بودم که نفسم باال نمياين

کم آروم شده بودم. هام رو پاک کردم. يهزد. اشککنار يه ساختمون نشستم. قلبم تندتند مي

 .هام رو بستمچند ثانيه چشم

 معلومه داري کجا ميري؟ -

 .کردم زد نگاهنفس ميهام رو با وحشت باز کردم. به سياوش که اون هم نفسچشم

 شنوي؟کنم؛ نمييه ساعته دارم صدات مي -

 .فقط نگاهش کردم و هنوز نفسم خوب باال نيومده بود

ي اينکه دنبالت بدوم رو برم ماشين رو بيارم. چندتا کوچه باالتر گذاشتمش. جايي نري؛ حوصله -

 !ندارم

 .بدون اينکه منتظر جواب من باشه سمت سر کوچه رفت

 .بلند وارد کوچه شد و جلوي پام نگه داشتاسيکم بعد يه ماشين شيه

 .شيشه رو داد پايين

 .سوار شو -

 .سوار ماشين شدم -

 .ها برام قابل باور نبود. هنوز از شوک خارج نشده بودمزدم. هنوز اين اتفاقحرفي نمي

 اي؟دوي؛ دوندهخوب مي -

 هان؟ -



 اي؟ميگم دونده -

 !نه -

 .کشيتير خوب ميولي هفت -

 دونست من تيراندازي بلدم؟با تعجب نگاهش کردم. نکنه از افراد عطا بود؟ از کجا مي

 !جوري اسپري رو تو صورت يارو خالي کرديچيه؟ ديدمت چه -

 .نفس راحتي کشيدم. خيالم راحت شد

 چرا فرار کردي؟ -

 !غول رو برسم؟ نکنه فکر کردي سوپرمنمانتظار داشتي يه نفري حساب چهارتا نره -

هاش چال داشت؛ از نوع نادرش بود که يکي از لپاش خنديد. بانمک شده بود. روي يکي از لپ

 .افتادچال مي

ور ديدم اسپري رو خالي کردي تو چشم پسرِ و بعدم ور خيابون بودم. تا اومدم بيام اينمن اون -

مجبور شدم مثل جت دويدي. چندتا خيابون دنبالت اومدم و خيلي صدات کردم؛ ولي نشنيدي. 

 پياده بشم و بقيه راه رو بدوم؛ ولي عجب کاري کردي! نگفتي کور ميشه؟

 .مونه نخواد مزاحم کسي بشهنترس کور نميشه؛ ولي تا چند وقت يادش مي -

 !قدر خشن باشيات نمياد اينبه قيافه -

 ام بايد چه شکلي باشه؟مثال قيافه -

 .دونمنمي -

کم گذشت و خاطر کار چندساعت پيشش ازش کفري بودم. يهحوصله نداشتم جوابش رو بدم. به

 .اون هم حرفي نزد

 کار داري؟با ارسالن چي -



 .پوزخندي زدم

 ارسالن کيه؟ -

 .با تعجب نگاهم کرد. اون هم پوزخندي زد

 !شناسيحقت بود! تا تو باشي نگي ارسالن رو نمي

کردم. پارسال اين موقع کجا نگاه ميها باز هم ساکت شد. روم رو سمت پنجره کردم و به خيابون

 .کشيديمسين نقشه ميبودم؟ خونه بودم و داشتيم با هستي براي مدل سفره هفت

دونم تو کي هستي که يه دفعه تو زندگيش پيدا دونم بين تو و ارسالن چيه؛ نميببين من نمي -

 ي؟خوام بهش آسيبي برسه فهميدشدي و برام هم مهم نيست کي هستي؛ فقط نمي

 .برگشتم سمت سياوش و با عصبانيت نگاهي بهش کردم

 خوام بهش بزنم؟آسيب؟ من مثال چه آسيبي مي -

کرديد وقتي رفتي حالش بد شد و بردمش دکتر. دکتر گفت نبايد صبح که با هم بحث مي -

 .بهش استرس وارد بشه؛ ممکن بود سکته کنه

 .ها دست خداستنترس، عمر آدم -

قدر ببين دخترخانم! تو يه آدم معمولي نيستي. وقتي پاي عطا به ماجرايي باز بشه بعدم اين -

خانماني که از پيگيرش باشه اون موضوع يه موضوع عادي نيست. پس نگو که يه دختر بي

 .خوايارسالن کمک مي

ً ً اينم فکر کرده من فرار کردم  .چشمش يه لحظه به ساک دستم بود. حتما

کني؛ چون اگه و گوش کن آقاپسر! براي منم مهم نيست که تو راجع به من چي فکر ميحاال ت -

ارسالن صالح بدونه بهت ميگه من کيم؛ پس بهتره رانندگيت رو بکني و به چيزي که بهت ربط 

 !نداره دخالت نکني

 .هاش رو دور فرمون مشت کردعصباني شده بود و دست



ي وياليي نگه کم بعد جلوي يه خونهنگاه نکردم. يه کرد. من هم ديگه بهشبه جلو نگاه مي

 .داشت. بوق زد و در باز شد

ي بزرگ و قديمي بود. حياط بزرگي داشت. جلوي ساختمون نگه با ماشين وارد خونه شد. خونه

 .داشت

از ماشين پياده شد و من هم پياده شدم. چند نفر تو حياط بودن؛ انگار نگهبان بودن. بدون حرف 

اوش رفتم. احمق حتي تعارفم نکرد! در رو باز کرد و رفت تو و من هم پشتش رفتم تو. پشت سي

ترسيدم و هم نه. يه جور دوگانگي داشتم. به حس اولم اهميت حس عجيبي داشتم. هم مي

هاي دادم. با قدمندادم. االن وقت جازدن نبود. بايد راهي رو که رفته بودم تا آخر ادامه مي

 .لن بزرگي شدمتر وارد سامحکم

ي شيکي بود. سياوش به طرف چپ سالن رفت و من هم دنبالش رفتم. ارسالن روي مبلي خونه

 .نشسته بود و با ديدنمون از جاش بلند شد. جلوتر رفتم و آروم سالم کردم

 ارسالن: سالم خوبي؟ چرا رنگت پريده؟

 .خوبم چيزي نيست -

 .بيا بشين -

 .رفتم روي مبل نشستم

 دي؟شام خور  -

 .نه ميل ندارم. بايد باهاتون حرف بزنم -

 .سياوش: اگه کاري نداريد من برم

 .ممنونم پسرم خيلي زحمت کشيدي -

 .چپ نگاهي بهم کردسياوش چپ

 .زحمتي نبود؛ با اجازه -



 .جان بگو منير براي هلناخانم غذا بيارهارسالن: سياوش

 ...خوام. مننه ممنون نمي -

 .بگو بياره -

 .روم نشستت. ارسالن روبهسياوش رف

ها بهم گفتن چي شده. من از صبح حالم بد بود و نتونستم به اوضاع رسيدگي کنم. بچه -

 .دونستم عطا تا اين حد پيش رفتهنمي

 ...امخوام بهم کمکم کنيد؛ خانوادهخاطر همين اينجام. ميمن به -

 .زنيماول شام بعدش باهم حرف مي -

 ...ولي -

 .گفتم شام -

ي همون موقع خانمي تپل وارد پذيرايي شد. قد کوتاهي داشت، صورتي سفيد و قيافه

 .داشتنيدوست

با مهربوني نگاهي بهم کرد. من هم لبخندي بهش زدم. خب زشت بود جواب نگاهش رو 

 .دادمنمي

 .آقا شام رو گرم کردم -

 .سياوش رو صدا کن بياد -

 .آقا گفتن شام خوردن -

 .باشه -

 .پاشو بريم شام بخوريم -



دادم. سمت ميز ناهارخوري بزرگي از جام بلند شدم. چون گيرش بودم بايد به حرفش گوش مي

کم غذا کشيدم. غذا از گلوم پايين ي پذيرايي بود رفتم. پشت ميز نشستم و يهکه سمت ديگه

 .رفت؛ ولي به زور چند لقمه خوردمنمي

 .خوردارسالن داشت با آرامش سوپ مي

 .ممنون -

 .سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد. از جام بلند شدم و ظرف غذام رو برداشتم

 !تو که چيري نخوردي -

 .ممنون سير شدم -

 .کنهبري؟ بذار منير جمع ميظرف رو کجا مي -

 .مرسي عادت ندارم کس ديگه کارهام رو انجام بده -

 .ولي اينجا قانون خودش رو داره -

سرجاش گذاشتم و سمت مبال رفتم و سر جاي قبليم نشستم. پاهام رو از  ظرف رو با عصبانيت

 .دادمحرص تکون مي

 .روم نشستکم بعد ارسالن اومد و روبهيه

 شنوم؟خب مي -

ست که هر کاري ازش قدر ديوونهدونم اين عطا کيه که اينمم. من نميببينيد من نگران خانواده -

کارش کنم. پاي خواهرم دونستم چيگه خودم تنها بودم ميترسم؛ ابربياد. من خودم ازش نمي

 ...دونستم با اون مردک رواني مريضوسطه؛ وگرنه مي

 !پسرمه -

 چي؟ -



 .عطا پسرمه -

 .زد. ذهنم باز مونده بودهام از کاسه داشت بيرون ميچشم

 ...پسرتون؟! اون ديوونه -

شون بود که من رو ش نقشه. پس همهاز جام بلند شدم و ساکم رو برداشتم. سمت خروجي رفتم

 بکشونن اينجا. واي هلناي احمق! چطور گولشون رو خوردي؟

 !صبر کن -

 .سر جام وايسادم

 .بهت گفتم پسرمه؛ ولي نگفتم کارهاش رو قبول دارم -

 .برگشتم سمتش

 .اي به دونستن چيزي ندارمفهمم اينجا چه خبره و هيچ عالقهمن اصالً نمي -

 ات رو نجات بدي؟خواستي خانوادهمگه نمي -

خوايد من رو از دست خودتون نجات بديد. اون آدم مريض فکر کرديد من احمقم؟ شما مي -

 !پسر شماست

هاست از من جدا شده و بيشتر با اردالنه. خيلي سعي کردم از اردالن جداش کنم؛ عطا سال -

 .خواي نميشهولي خب هميشه اون چيزي که مي

 دوني تا حاال چه کارهايي کرده؟خواي باور کنم داري راست ميگي؟ ميمي -

خاطر دونم کارهاش درست نيست. بهدونم. ولي ميي کارهاش رو نميدونم؛ يعني همهنه نمي -

همين اون شب کمکت کردم. هرچند خودت بيشتر به خودت کمک کردي! ببين دخترجون، من 

گفتم عطا پسرمه و تو هم ممکن بود حاال حاالها خواستم گولت بزنم بهت نمياگه مي

 .فهميدينمي



شدم. فکرم به هم ريخته بود. اين مرد که جلوم ايستاده بود داشت مقابل برادر داشتم ديوونه مي

 .گرفتو پسرش قرار مي

چرا مقابل کارهاي پسرت وايسادي؟ چرا کمکم کردي؟ اصالً چرا يه پدر بايد به دشمن پسرش  -

خواي با کمک به من چي رو ثابت کني؟ نکنه من کني مي؟ تو به پسر خودت رحم نميکمک کنه

کنه چرا تونم بهت اعتماد کنم! کسي که به خودي رحم نمييه هدفم براي انتقامت؟ اصال نمي

 بايد به يه غريبه رحم کنه؟

يسادم و براي من هميشه تا جايي که تونستم جلوي اشتباهات عطا و بقيه که برام مهم بودن وا -

اين کارم هم تاوان زيادي دادم. از دست دادن عطا تاوان يکي از همون اشتباهات بود. اردالن کاري 

شناختم؛ ازش يه هيوال ساخته! نگو که تمام کرده که عطا ديگه اون عطايي نيست که من مي

 .هاشون طرز تفکراشون يکيهپدرها و بچه

اش قرار وقت يه پدر مقابل بچهم ندارن؛ ولي هيچها با هم تفاهآره راست ميگي! خيلي -

 .گيرهنمي

کنم راستش رو بگو. اگه روزي يه بچه داشتي که داشت خودش رو با يه سؤال ازت مي -

 کردي که به خودش بياد؟کردي يا کاري ميکرد، بازم ازش دفاع ميتصميمات غلط نابود مي

دمي رو که به نظرم هيچ بويي از انسانيت نبرده خواي اون آخواي بگي از طريق من مييعني مي -

 ها نتونستي بکني؟آدم کني؟ کاري که سال

تونم با کمک به تو به جلوي گندي که داره بيشتر شايد نتونم عطا رو نجات بدم؛ ولي حداقل مي -

کن نيست و رو شدي! عطا تا نابودت نکنه ولزنه رو بگيرم. خودت باهاش روبهبه زندگيش مي

هاست ذارم! يعني سالت امروز يه نمونه رو ديدي. اون هر کاري ممکنه بکنه؛ ولي من نميخود

تونم صد درصد جلوش رو بگيرم. عطا وقتي از کنم؛ ولي نميدارم غيرمستقيم اين کار رو مي

اي بکنه که بعداً هم من و خوام کار احمقانهکنترل خارج بشه ديگه کسي جلودارش نيست. نمي

 .شيمون بشههم خودش پ



?? ساله رو بگيريد؟ اون هم اون که -تونيد جلوي کارهاي يه مرد ??شما فکر کرديد تا کي مي -

 .نظر من اصالً عوض نميشهبه

ت رو تونم خانوادهتونم؛ ولي حداقل با کمک به تو ميخوام عطا رو عوض کنم؛ چون نميمن نمي -

اي شده و با بگيرم. اين دفعه عطا يه جور ديگهبازي عطا رو نجات بدم. يکم هم جلوي ديوونه

جوري شده؛ کارش کردي که ايندونم تو چيهميشه فرق داره. بهم خبر دادن ديوونه شده. نمي

 خواي من کمکت کنم يا نه؟دوني. ميات درميونه. حاال خودت ميولي پاي خانواده

 .غلط دونم چي درسته چيفهمم! نميمن گيج شدم! اصالً هيچي نمي -

 .کم آروم بشيطبيعيه. بشين تا يه -

 .روي راحتي که کنارم بود نشستم. ارسالن اومد و با فاصله ازم نشست

دونم بهم اعتماد نداري و شايد باور نکني که غرضي درکار نيست؛ ولي خوام کمکت کنم! ميمي -

خاطر پسرم کني دارم به توني قبول کني يا نه. شايد فکر. ميذارمي خودت ميانتخاب رو به عهده

 .دونيطور نيست. حاال خودت ميکنم؛ ولي اينازت سوءاستفاده مي

 .بهش نگاهي کردم

بره. شايد از پسري که براي نجاتش اي رو ديدم که از يه چيزي داره رنج ميتو صورتش مرد خسته

مون داشتيم ريسک به منه غريبه رو کرده. فرق بين من و اون چي بود؟ هر دو براي نجات خانواده

 .کرديممي

هام رو بشنوه. من هنوز خوام کسي حرفهام رو بشنوي بيا اتاقم. نميي حرفخواي بقيهاگه مي -

دوني؛ من به کاري مجبورت خواي گوش کني خودت ميبه همه اعتماد ندارم. اگه هم نمي

 .فهمه اومدي اينجاکنم. مطمئنم تا فردا عطا مينمي

کار کنم. تو دوراهي بدي بودم؛ ولي بايد دونستم چياي رفت. نميو سمت ديگهاز جاش بلند شد 

 .تونستم تصميم بگيرم؛ هرچند راه انتخاب زيادي نداشتمشنيدم. بعداً ميهاش رو ميحرف



کشيد. بهش هيچ از جام بلند شدم و دنبالش رفتم. يه چيزي من رو سمت اين مرد غريبه مي

 .هايي پر از مهر داشتهاي پسر متجاوزش چشممحس غلطي نداشتم. برعکس چش

کنار پذيرايي يه راهرو بود و ارسالن سمت اولين اتاق رفت. وارد شد و من هم دنبالش رفتم. جلوي 

 .در اتاق وايسادم

 .استرس داشتم. برگشت سمتم

 ترسي؟چرا اونجا وايسادي؟ ازم مي -

هاي اين پدر و پسر رو کم شباهتونستم کمتي آشنايي ولي با دو لحن متفاوت. حاال ميچه جمله

 .درک کنم. هر چند از نظر ظاهري شبيه نبودن

 .نترس، بيا تو -

وارد اتاق شدم. ارسالن سمت ميزي رفت که کنار اتاق بود. اين اتاق بيشتر شبيه اتاق کار بود؛ 

 .چون هيچ تختي توش نبود. آروم رفتم جلوتر

 .بشين -

 .به راحتي که کنار ميز کارش بود اشاره کرد. رفتم روش نشستم

دونم با عطا تا وقتي که سياوش اومده بود دنبالت فهميدم که چه اتفاقي افتاده. بازم ميگم نمي -

جوري نديده بودم. حتي زماني که ست. تا حاال عطا رو اينقدر به خونت تشنهکار کردي که اينچي

دونه از در دنبالته و ميمونه. بهم گفتن دربهن عطا مثل بمب ساعتي مياز اين خونه رفت. اال

 .خونه اومدي بيرون

 .ام در امان باشن همينخوام خانوادهکار کنه؛ فقط ميخواد چيمن برام مهم نيست اون مي -

 .ببين دخترجون من بهت گفتم تنها راهش چيه -

 اي نيست؟يعني راه ديگه -

 .نه -



 .ت کردمهام رو مشدست

ات. از ست براي در امان بودن خانوادهخودت رو ناراحت نکن. اين فقط يه اسم تو شناسنامه -

ي واقعي خونده موني. عاقد آشنا دارم و قرار نيست خطبهاول هم گفتم تو برام مثل عسل مي

سي خوام کچيز فرماليتس. فقط اين حرف بين من و تو، تو اين اتاق دفن ميشه؛ نميبشه. همه

ترين کس! حتي محرمکس يعني هيچهيچي بدونه حتي عسل يا سياوش. وقتي ميگم هيچ

 .ات محافظت کنمتونم از خانوادهکست. اگه فقط ما دو نفر بشيم سه نفر، ديگه من نمي

 .با تعجب نگاش کردم

 ...يعني تا کي من بايد با شما -

چي نمايشه. تو فقط به دي و همهبهت گفتم عقدي در کار نيست. تو مثل قبل يه دختر آزا -

توني روم حساب باز کني فهميدي؟ دارم يه عنوان يه دوست يا پدر يا هر چي که دوست داري مي

قدر طول بکشه از اين وضعيت نجات پيدا کني. شايد تونم بهت قول بدم چکنم؛ نميکارهايي مي

ميم بگيري. درضمن تمام توني تصسال، يا شايدم بيشتر. حاال خودت ميماه، شايد يکشش

ترين روابط ما جلوي ديگران مثل زن و شوهرهاي واقعيه. عطا و اردالن خيلي زرنگن و کوچک

 .به من نکن گيرن. فکرهاي بد راجعکارت رو زير نظر مي

 .هنوز تو شوک بودم

 خب چي ميگي؟ -

 .دونم؛ بايد فکر کنمنمي -

 .ا قبل عقد عطا پيدات کنهخوام تباشه تا فردا صبح بهم خبر بده؛ نمي -

 .از جام بلند شدم

 .ممنون خداحافظ -

 کجا؟ -



 .ميرم هتل -

خواي بري؟ مثل اينکه نشنيدي چي گفتم! پات رو بذاري از اينجا بيرون عطا پيدات کجا مي -

 .وقت از دست من کاري ساخته نيستکنه؛ اونمي

 ...ولي -

 .اق زياد داريمبه منير ميگم يه اتاق بهت بده. ما اينجا ات -

ي دوستش و سياوش هم رفته باال اتاق خودش. نگران نباش و برو عسل امشب رفته خونه

 .دوني که اين بازي ممکنه زندگيت رو عوض کنهاستراحت کن و خوب فکرهات رو بکن. مي

 .ارسالن از جاش بلند شد

رست بگيري که شب خوش! اميدوارم تا حاال که تصميم درست گرفتي بازم بتوني تصميم د -

 .بعدش پشيمون نشي

 .ارسالن از اتاق بيرون رفت

 .کم بعد منيرخانم اومد تو اتاقيه

 .بفرماييد خانم اتاقتون رو بهتون نشون بدم -

 .کم جلوتر يه اتاق بود و وارد اتاق شديمدنبالش رفتم. يه

 .بفرماييد استراحت کنيد -

منيرخانم از اتاق بيرون رفت. در رو پشت سرش قفل کردم و سمت تختي که کنار اتاق بود رفتم. 

 .روش نشستم

جوري محمد رو از سر خودم کردم که چهانگار خواب بودم. تا يه هفته پيش داشتم به اين فکر مي

ار بود فردا زنش فهميد کسي که قر وا کنم. االن خودم مثل خر تو گل گير کرده بودم. اگه محمد مي

اي داشتم! سن پدرش بشه چه حسي داشت؟ عجب تقدير مسخرهبشه قراره زن يه مرد هم

افتادم. چي فرماليته بود؛ ولي باالخره من اينجا گير ميسن پدرم. هرچند همهازدواج با يه مرد هم



دم. رفتن از اينجا اي بود که خودم شروع کرده بوتونستم از سرنوشت فرار کنم. اين بازيانگار نمي

خاطر گندي که من زده بودم. خودم بايد تاوان کارم رو م بود؛ اون هم بهمساوي نابودي خانواده

 .دادممي

 .روي تخت دراز کشيدم و پاهام رو تو شکمم جمع کردم

ها بهش احتياج داشتم و اون هميشه برام يه سايه فهميد چقدر تو تمام اين سالکاش بابا مي -

ديدم تو خونه روي تخت خودم شدم ميش خواب بود و وقتي بيدار ميها همهش اينبود! کا

 !کنهخاطر زنگ گوشيم غرغر ميهستم و هستي داره به

 !چشمم رو بستم. اين تاوان براي من سنگين بود؛ خيلي سنگين

*** 

عنتي بود! از کرد؛ بازم کابوس. اين دفعه هم تو کابوسم اون لهام رو باز کردم. سرم درد ميچشم

هام چروک بود. هام درد گرفته بود. لباسهاي ديشب تنم بود. استخونجام بلند شدم. هنوز لباس

 .شالم رو که دور گردنم بود باز کردم

که دستشويي بود و دست و  به ساعت اتاق نگاه کردم؛ هشت بود. سمت در کنار اتاق رفتم

روح هاي قرمزي توش بود. صورتم بيهام رگهچشمصورتم رو شستم. تو آينه به خودم نگاه کردم. 

کار شناختم چيبود. هلناي تو آينه برام غريبه بود. من اينجا تو اين خونه با آدامايي که اصالً نمي

ً ً فکرم ديگه کار نميمي ام رو هام شقيقهکرد. چطور بهشون اعتماد کرده بودم؟ با دستکردم؟ واقعا

 .صورتم زدم. از دستشويي اومدم بيرونفشار دادم و چند مشت آب به 

سمت ساکم رفتم. مانتوم رو درآوردم. يه بافت سبز از تو ساک درآوردم با شلوار مشکي تنم کردم. 

 .جلوي آينه دراور کنار اتاق رفتم. موهام رو دوباره با کش بستم

 .بودن اومد؛ انگار همه خواباز اتاق اومدم بيرون و وارد راهرو شدم. هيچ صدايي نمي

سال و سمت آشپزخونه رفتم. منيرخانم با دو تا زن ديگه تو آشپزخونه بودن که يکي حدود چهل

 .تر بود خوشم نيومدهاي اوني که بزرگساله بود. از نگاهاون يکي بيست



 .آروم سالم کردم

 .خوابيمنير: سالم دخترم بيدار شدي؟ ديشب دير خوابيدي گفتم حتماً بيشتر مي

 رد. آقا ارسالن خوابن؟خوابم نب -

 .ساعته بيدار شدن؛ گفتن شما بيدار شدي صداشون کنمنه ايشون نيم -

 .منيرخانم از آشپزخونه بيرون رفت. من هم سمت در آشپزخونه رفتم

 جونيد؟شما دوست عسل -

 .پرسيدتر بود داشت سؤال ميسنبرگشتم. همون دختر که کم

 .نه -

خواستم فعالً با کسي حرف بزنم؛ مخصوصاً خدمتکارا که ممکن از آشپزخونه اومدم بيرون. نمي

 .اومد پايينها داشت ميبود براي عطا خبر ببرن. سمت پذيرايي رفتم. ارسالن از پله

 .سالم -

 !سالم. زود بيدار شدي -

ً ً خوب نخوابيدم که بخوام بيدار بشم -  .اصال

 .ي گفت و سمت ميز غذاخوري رفت«اهوم»

 .بخوربيا صبحانه  -

 ميشه اول حرف بزنيم؟ -

 مگه حرفي هم مونده؟ -

 .آره من حرف دارم -

 .سرش رو تکون داد و دوباره سمت همون اتاق ديشبي رفت



 .من هم دنبالش رفتم. سر جاي قبليش رفت و من هم رفتم سرجاي ديشبم نشستم

 .شنومخب مي -

اي ندارم. با همون شرايطي که گفتيد. شما که زير حرفتون کنم. البته چارهمن قبول مي -

 زنيد؟نمي

 .تا حاال که اين اتفاق نيفتاده -

اي کنم؛ ولي راه ديگهدونم چرا دارم اين کار رو مياي جز اعتماد بهتون ندارم. نميبه هرحال چاره -

 .تونم به همين راحتي قيد درسم رو بزنمنمي خوام به کارم هم ادامه بدم؛نمونده. مي

مشکلي نيست. اين چيزا به خودت مربوطه. بهت گفتم روي من به عنوان يه حامي حساب کن  -

اي. نگران چيزهاي ديگه نباش! درسته از نظر ديگران تو زن مني و اسمت تو نه چيز ديگه

بيفته. پس تو از نظر من جاي ي من ميره؛ ولي گفتم هيچ عقدي قرار نيست اتفاق شناسنامه

 !کنم نبايد کسي بدونهدخترمي نه چيز ديگه. فقط بازم تأکيد مي

 .سرم رو تکون دادم

 .خب بريم صبحانه بخوريم؛ عاقد ساعت ده مياد -

 ي پدرم؟اجازه -

ي پدر تم؛ به اجازهاين روزها با پول ميشه هرکاري کرد دخترجون. من فقط يه اسم تو شناسنامه -

 .زي نيست وقتي قرار نيست عقدي خونده بشهنيا

 کنم؟از کجا فهميديد من قبول مي -

ش خاطر دوستش همچين ريسکي کرده، براي خانوادهحدسش سخت نبود؛ دختري که به -

 .کنهکار ميمعلومه چي

 .نفسي کشيدم

 .هات گود افتادهپاشو بريم صبحانه بخور که ديشب هم چيزي نخوردي. زير چشم -



 .ش بلند شد و سمت در اتاق رفت. من هم بلند شدماز جا

 ...فقط -

 .ارسالن برگشت سمتم

 چي؟ -

 گيد؟به دخترتون و آقاسياوش چي مي -

گيرم. فکر نکنم اجازه داشته باشن تو مسائل شخصي من دخالت قرار چي بگم، دارم زن مي -

وقت بزرگ شده و هيچکنن. سياوش برادر تاراست؛ يعني دايي عسل. اون از بچگي پيش خودم 

 .کم با اين موضوع کنار ميادهم تو زندگيم دخالت نکرده؛ يعني اجازه نداشته. عسل هم کم

کردم سياوش دايي عسل باشه. اصالً انتظار اين حرف رو با تعجب نگاهش کردم. فکر نمي

 .نداشتم

گرفتيد که با  نظرتون يکم اين کارمون غيرعادي نيست؟ نميگن چطور يه دفعه شما تصميمبه -

 ...من

هات جسارت بود؛ تو نگران اين چيزها نباش! فقط قوي باش؛ مثل همون بار اول که تو چشم -

زني؛ حتي وقتي اسلحه هاي اردالن نگاه کردي و گفتي حرفي نميمثل همون موقع که به چشم

و با اون همه خوام همون دختر جسور و البته زيبا رو ببينم که عطا ر روي پيشونيت بود! من مي

 .خوام يه زن قوي رو ببينم؛ نه يه دختر که خودش رو باختهوحشم عاجز کرده. من ميخدم

ي حرکاتم رو حفظ بود. ارسالن از اتاق بيرون رفت. ارسالن کي بود؟ يه مرد مشکوک که همه

التم ترين حسال يه بار هم بابا بهش فکر نکرده بود. حتي کوچک 26زد که تو اين هايي ميحرف

آوردم. من دختري بودم که هميشه تو زندگيم قوي کم ميگفت! من نبايد فهميد. راست ميرو مي

توجهي بابا من رو باختم. بيايستادم. االن هم نبايد خودم رو ميبودم. در برابر مشکالت مي

کنم که خواستم خودم رو بهش ثابت جوري بار آورده بود که يه آدم قوي باشم؛ چون مثالً مياين



واقعي رو نديد. وقت منِ وقت اين اتفاق نيفتاد. بابا هيچبراي يه بارم شده من رو ببينه؛ ولي هيچ

 .اين باعث شده بود زندگي ازم يه آدم نفوذناپذير بسازه

*** 

 .قدر تو اتاق راه رفته بودم که پاهام درد گرفته بودبود. اين 10ساعت نزديک 

 .با صداي در وسط اتاق ايستادم

 بله؟ -

 .منيرخانم وارد اتاق شد

 .آقا گفتن تشريف بياريد -

 .باشه االن ميام -

روح سمت آينه رفتم. همون بلوز شلوار تنم بود. کش موهام رو باز کردم و دوباره بستم. خيلي بي

رنگي هم زدم. هام و رژ کمبودم. از تو کيفم يه مداد و يه رژ درآوردم. مداد رو کشيدم توي چشم

 .تمم رو هم از روي ميز برداششال سبزي از تو ساکم برداشتم و روي سرم گذاشتم. شناسنامه

 .نگاهي بهش کردم

شون اسمه و ات چي باشه؛ چون خيلي کسايي هستن تو صفحهبرام مهم نيست که تو صفحه -

شون خاليه و تو دلشون عشق. من خودم سرنوشتم رو ها هم تو صفحهتو قلبشون نفرت و خيلي

 .سازم؛ حتي اگه اين تو چيزي نوشته شده باشه که من نخوامشمي

ت در رفتم. هلنا سعي کن مثل هميشه قوي باشي! از اتاق رفتم بيرون نفس عميقي کشيدم. سم

وشلوار مشکي و بلوز خاکستري تنش کرده بود. و سمت پذيرايي رفتم. ارسالن رو ديدم که کت

تيپ شده بود. سمتش رفتم. دونفر ديگه هم تو پذيرايي بود. يه مرد پير و يه مرد حدود خوش

 .الن لبخندي زدشدنم ارسساله. با نزديکپنجاه

 .کردنسالم کردم. اون دوتا مرد هم بهم سالم کردن. هر دو با تعجب نگاهم مي



 .عزيرم ايشون آقاي قادري، وکيلم هستن -

 .به مردي که سن کمتري داشت اشاره کرد

 !سالم خوشبختم -

 .قادري: من هم خانم

 .بيا عزيزم عاقد بايد زود برن -

بخند مهربونش بدم نيومد. شناسنامه رو دادم بهش. عاقد شروع از اينکه بهم گفت عزيزم يا از ل

 .کرد به نوشتن

 .ارسالن سرش رو نزديک گوشم آورد

 خوبي؟ -

 . آره -

ي کارها رو انجام داده. نگران نباش! از موضوع خبر داره و تنها آدم مورد خوبه! وکيل همه -

شون قابل ها همهرها و نگهبانکااطمينانمه؛ البته به جز سياوش. طبيعي رفتار کن. خدمت

 .اطمينان نيستن

 .سرم رو تکون دادم

 آقا سياوش نيستن؟ -

 .نه صبح با دوستاش رفته کوه و ظهر مياد؛ عسل رو هم با خودش مياره -

 .اهم -

 .زدن کردارسالن با وکيلش شروع به حرف



ته ته قلبم از اين کردم؛ ولي سرم رو پايين انداخته بودم. توي قلبم يه غم خاصي رو حس مي

خواستم زن محمد بشم. شايد دليلش عقد فرماليته بود و قرار موضوع بيشتر راضي بودم تا مي

 .نبود عقد واقعي خونده بشه

 .عاقد شروع به خوندن کرد

مجيد و يک شاخه نبات به همراه يک هللاخانم هلنا سازگار! آيا وکيلم شما را با يک جلد کالم -

 ... به عقد دائم آقاي ارسالن شاهي دربياورم؟واحد آپارتمان در

خواست بگه اعتراضي نکنم. هاش رو روي هم گذاشت؛ ميبا تعجب به ارسالن نگاه کردم. چشم

خواست چندبار خطبه خونده بشه. عاقد مبارک چي رو تموم کردم. دلم نميبا گفتن بله همه

؛ مثل نسيمي که وزيده بود و االن ديگه چي تموم شداي گفت و ارسالن هم بله رو داد و همهباشه

هيچ اثري ازش نبود. به همين سادگي شده بودم يه زن شوهردار. منيرخانم که تا االن تو 

آشپزخونه بود بيرون اومد. لبخندي روي لبش بود. فکر کنم شايد تنها کسي که از اين ازدواج 

نشون بدن؛ ولي مسلماً نبايد انتظار  دونستم قراره بقيه چه واکنشيراضي بود اون بود. البته نمي

  .داشتمبرخورد خوبي رو ازشون مي

*** 

 .تو فکر بودم که در اتاق رو زدن

 بله؟ -

 .منيرخانم اومد داخل اتاق

 .خانم اومدنعزيزم آقا گفتن تشريف بياريد. آقا سياوش و عسل -

 .باشه، االن ميام. شما بريد ممنون -

 .منيرخانم رفت بيرون

استرس گرفته بودم. دستپاچه از جام بلند شدم. اين تازه اول ماجرا بود و بايد خودم رو براي 

کردم؛ مخصوصاً که ارسالن مي گفت عطا هم حتماً تا شب اينجا روشدن با بقيه آماده ميروبه



کم رنگ عوض کردم. يه خط چشم باريک کشيدم و يهمياد. بلند شدم و بلوزم رو با يه بافت کرم

 .م ريمل زدم با يه رژ کالباسي. موهام رو باز کردم و بافتمشونه

خاطر ش بهچندبار اين کار رو کردم. انگار استرس روم اثر گذاشته بود. جلوي موهام همه

ريخت تو صورتم. بهش اهميت ندادم. نفس عميقي کشيدم و بيرون رفتم. از بودن ميعـريـ*ـان

 .اومدتر ميهاي يه دخراهرو رد شدم. صداي خنده

روش نشسته و داره آروم جلوتر رفتم. ارسالن رو ديدم که روي مبلي نشسته و دختري هم روبه

خنده. سياوش رو هم ديدم کنار دختر ايستاده و داره به کنه و ميبلندبلند يه چيزي رو تعريف مي

 .کنه. حواسشون به من نبودهاش گوش ميحرف

 .سالم -

کرد. صورت سفيدي داشت با گاه کردن. دختر با تعجب نگاهم ميبا صدام همه به طرف من ن

ً ً به مادرش رفته بود. هايي عسلي؛ شبيه سياوش بود. صورت دوستچشم داشتني داشت. حتما

 .کردسياوش با تعجب بهم نگاه مي

 .ارسالن: بيا عزيزم

ن پدرش سمت ارسالن رفتم و کنارش نشستم. ارسالن بهم لبخندي زد. عسل مات عزيزم گفت

 .بهم خيره شده بود. سياوش هم مبهوت همين کلمه از دهن ارسالن بود

 .ارسالن: سياوش بشين

 .ي متعجبش کنار عسل نشست. هردو بهم خيره بودنسياوش بدون تغيير تو چهره

 .ارسالن: خب گفتم که قراره خبري بهتون بدم

 خواي خانم رو معرفي کنيد؟عسل: نمي

 .اگه صبر کني ميگم -

 .ساکت شد عسل



 .هلنا همسر منه -

 .هاش درشت شدعسل با دهن باز بهم نگاه کرد و سياوش چشم

 عسل: چي؟! همسرتون؟ حالتون خوبه پدر؟

تونستم لرزش هاش رو روي پاش مشت کرده بود. ميگفت و دستسياوش چيزي نمي

 .هاش رو ببينم. صورتش هم قرمز شده بوددست

 ازدواج کردم مشکليه؟ -

سن منه. گيد؟ من با ازدواجتون مشکل ندارم؛ ولي اين دختر همدونيد چي داريد ميعسل: مي

 !کنيد اصالً شوخي قشنگي نيستحالتون خوبه بابا؟ اگه داريد شوخي مي

فکر نکنم ازدواج ربطي به سن داشته باشه؛ ما مشکلي نداريم و به خودمون ربط داره که چقدر  -

 .تفاوت سني داريم

تونست تحمل کنه. باالخره من جاي خواهرش رو گرفته لند شد. انگار نميسياوش از جاش ب

 .بودم

 .سياوش: مبارک باشه! من کار دارم. با اجازه

 .ي رفتن داده باشمارسالن: بشين سر جات! يادم نمياد بهت اجازه

شون رو داشتم به هم جوري خانوادهاومد که اينسياوش آروم سر جاش نشست. از خودم بدم مي

 .ريختممي

عسل: باورم نميشه بابا! چطور تونستي؟ شما خودت با اين کار عمو اردالن مخالف بوديد بعد 

 سن دخترتون ازدواج کرديد؟وقت خوتون با يه کس هماون

ن نگفتم اينجا بشينيد و به من بگيد کارم درست بوده يا غلط! خوب گوشاتون رو باز کنيد! م -

اي يا هيچ خوام هيچ حرف اضافههلنا زن قانونيِ منه و شما هم بايد بپذيريد. ديگه نمي

 .احترامي به من يا هلنا بشهبي



 :عسل از جاش بلند شد و با عصبانيت گفت

 ...ما يه آدم خودخواه وگفت که شکنم! عطا راست ميمن اين دختر رو قبول نمي -

 !عسل -

 .با داد ارسالن عسل ساکت شد و يه قطره اشک رو صورتش ريخت

 من خودخواهم؟ االن حرف عطا برات مهم شده آره؟ حاال عطا برات شده الگو؟ -

 !بابا -

خوام ديگه حرفي بشنوم! تو هم بهتره با اين موضوع کنار بياي. عطا حتماً تا چند ساعت نمي -

 !خوام به جاي اينکه پشت من باشيد تو روم قرار بگيريد. سياوشر ميشه و نميديگه خب

 بله آقا؟ -

بازي دربياره. شنيدم اردالن نيست؛ پس عطا خوام عطا شلوغها رو زياد کنن؛ نميبگو نگهبان -

 .خوايم ناهار بخوريمتنها مياد. سريع برگرد مي

 .قان داشت فرار مي کردسياوش سمت در ورودي رفت. انگار از اين جو خف

 خوام جلوي عطا مثل االن رنگت بپره فهميدي؟ارسالن: هلنا خوب حواست رو جمع کن! نمي

 .سرم رو آروم تکون دادم

 قدر مهم هست که عطا بعد اين همه سال بياد تو اين خونه؟عسل: فکر کرديد ازدواجتون اين

 .ره بري تو اتاقتبسته ديگه عسل! اگه حرف درست حسابي نداري بزني بهت -

دونستم در مقابل اين پدر و دختر که روابطشون رو عسل با ناراحتي به ارسالن نگاه کرد. نمي

هم ريخته بودم چه واکنشي نشون بدم. البته انتظار برخورد بدتري رو از عسل داشتم؛ ولي به

الن زنگ خورد و ي دخالت به کسي رو بده. موبايل ارسخب فکر کنم ارسالن آدمي نبود که اجازه

 .بهش نگاهي کرد و ازمون دور شد



جوري جواب عمو اردالن رو جوري مخ بابام رو زدي هان؟ اون روز تو ويال ديدمت که چهعسل: چه

 جوري با زبونت خودت رو به بابام انداختي آره؟دادي! همينمي

 .سرم رو بلند کردم و نگاهي بهش کردم

ي نيست که خام خوشگلي يه زن بشه؛ اون هم زني که يه البته خوشگلي؛ ولي باباي من آدم -

 هفته نيست ديدتش. نکنه قبل از اينکه دوست اون دختره نازي باشي با بابام بودي؟

 !زدنت باشي دخترخانمبهتره مواظب حرف -

 اگه نباشم چي؟ به بابام ميگي باهام دعوا کنه آره؟ -

 .پوزخندي بهش زدم

قدر عرضه داشته باشم که خودم از پست بر بيام و به کسي احتياج اي! فکر کنم اينخيلي بچه -

 !نداشته باشم. هنوز براي وايسادن جلوي من کوچولويي

 .هاش درشت شدچشم

 جوري بلبل زبوني کني؟توني اينباشه! معلوم ميشه! ببينم وقتي عطا هم اومد مي -

 .مچي آمادهنگران نباش؛ من براي همه -

دونست قبالً با برادرش . انگار توقع همچين جوابي ازم رو نداشت. نميبا تعجب نگاهم کرد

 .حساب با منه. ارسالن طرفمون اومدحساب کردم و اونه که دنبال تسويهتسويه

 .بريم ناهار گشنمه -

 .عسل: من ميل ندارم؛ شما با زنت راحت باش

 عسل! اين آخرين باري باشه که جوابم رو ميدي! فهميدي؟ -

 .عسل ساکت نگاهي به ارسالن کرد

 گفتم فهميدي؟ -



 .اي گفت و سمت ميز غذاخوري رفتعسل آروم بله

 .من هم حرفي نزدم؛ ولي ناراحت بودم. اصالً از اين وضعيت راضي نبودم

 .کم کنار ميادکنه؛ ولي کمکم سروصدا ميارسالن: نگران نباش، عسل تو دلش چيزي نيست. يه

 .دادماگه من بودم واکنش بدتري نشون مي مي تونم درکش کنم. -

هاست تارا، مادر عسل، مرده و من دونه من کاري رو الکي انجام نميدم. سالعسل خوب مي -

خواستم عسل با همسرم براي ازدواج فرصت زيادي داشتم؛ ولي خودم نخواستم ازدواج کنم. نمي

تو زندگيم رو نداره. االنم بهتره  کردنمشکل پيدا کنه؛ ولي االن اون بزرگ شده و حق دخالت

 .روشدن با عطا آماده کنيمخودمون رو براي روبه

 تون؟هاست نيومده تو خونهچرا عسل گفت عطا سال -

 .ش حرف بزنم. بهتره روي رفتارت تمرکز کنيخوام دربارهفعالً نمي -

 رفتارم؟ -

ترين حالتت رو تشخيص کتونه کوچآره. عطا عسل نيست؛ خودت باهاش برخورد داشتي. مي -

تر رفتار کنم. يه وقت فکر نکن دارم از موقعيتم بده. من مجبورم جلوش باهات صميمي

دوني همسر واقعي من نيستي و من هم هميشه تو رو مثل کنم. خودت هم ميسوءاستفاده مي

 فهمي که؟اي نکن. ميبينم؛ پس از رفتارم برداشت ديگهعسل مي

 .باره بهم ياد آوردي کرديد آره. فکر کنم چندين -

 .خوبه. بريم ناهار بخوريم -

*** 

 .هاي ناراحت عسل و سياوش تموم شدناهار زير نگاه

تونستم حس کنم که سياوش از عسل بيشتر باهام مشکل داره. درسته عسل دختر ارسالن مي

ين بود که از ارسالن خاطر اتر برخورد کرده بود. شايد بهنظرم اون با اين موضوع راحتبود؛ ولي به



دونستم به همين راحتي باهام کنار نگاهش فرق داشت. مي برد؛ ولي سياوش حالتحساب مي

گفتن من ارسالن رو جادو کردم که زود باهام ازدواج کرده. هرچند نمياد. حتماً با خودشون مي

م مجبور بودم وادهخاطر خانتونستم دليل واقعي اين کار ارسالن رو درک کنم. من بههنوز هم نمي

ش در کرد و چرا بايد با دخترش و خانوادهوارد اين بازي بشم؛ ولي اون چرا بايد اين کار رو مي

داشته؛ چون االن مطمئن بودم کمک به يه  فهميدم که چه هدفي از اين کارافتاد؟ بايد ميمي

 .تهغريبه با اين همه دردسر که براش داشته ارزش اين همه اضطراب رو نداش

شون ببينم. هرچند که داشتن وانمود هاي همهتونستم نگراني رو از اومدن عطا تو چشممي

 .ها به سمت در برگشتي چشمکردن زياد نگران نيستن. با صداي زنگ همهمي

 .کم بعد سمت ما اومد. رنگش پريده بودمنيرخانم سمت آيفون رفت. يه

 .ببخشيد! آقا... آقا عطا اومدن -

 اومده؟ عسل: عطا

 .سياوش از جاش بلند شد

 .ارسالن: در رو باز کن منير

 ...ولي آقا -

 !گفتم در رو باز کن -

 .منيرخانم سمت آيفون رفت

 .زنه، فهميديد؟ مخصوصاً تو سياوش! باهاش درگير نميشيکسي تا وقتي من نگفتم حرف نمي -

 .کم بعد در با صداي بدي باز شدسياوش حرفي نزد. يه

زد و با عجله نفس ميشباهت به يه بمب ساعتي نبود. نفسمردي که جلوي در ايستاده بود، بي

 .هاي برزخيش بهم خيره شده بودسمت ميز اومد. با چشم

 .ايهاش بيشتر قرمز بود تا قهوهرنگ صورتش به هرچي شبيه بود جز صورت يه آدم. رنگ چشم



 کني؟تو اينجا چه غلطي مي -

 .م. با سرعت سمتم اومد. ارسالن اومد جلوم ايستادحرفي نزد

 !بهش نزديک نشو عطا -

 .کردهايي متعجب به ارسالن نگاه ميعطا با چشم

 .شما دخالت نکن؛ من يه خرده حسابي با اين دارم -

 .دستش رو دراز کرد که بازوم رو بگيره؛ ولي من خودم رو عقب کشيدم

زنم. اگه ناهار خاطر احترام به اين خونه حرفي بهت نميارسالن: فکرش رو هم نکن! االن هم به

 .ي من سروصدا کنينخوردي بشين؛ وگرنه اجازه نداري بياي تو خونه

ناهار؟ فکر کردي بعد اين همه سال اومدم مهموني ارسالن شاهي؟ يادت رفته چه گندي به  -

خاطر پدربودنت داري فراموش کم احترامي رو که بهزندگيم زدي؟ برو کنار ارسالن، نذار اون يه

 !کنم

 .ارسالن با غم به عطا نگاه کرد. باز هم عطا دستش رو سمتم آورد

 زني فهميدي؟گفتم بهش دست نمي -

 !هاست برام مهم نيست چي ميگيدوني که سالچرا چون تو ميگي؟ خودت مي -

 .زني؛ چون هلنا زن منهبهش دست نمي -

دونست و شايد هم باورش حرف تعجب نکرده بود؛ شايد مي عطا نگاهي به ارسالن کرد. از اين

 .نشده بود. پوزخندي زد

کني من باور من رو نخندون ارسالن شاهي! بهم خبر رسيد که باهاش ازدواج کردي؛ ولي فکر مي -

توني؛ بهتره خواي ازش حفاظت کني که البته نميکنم؟ من مثل دوروبريات احمق نيستم. ميمي

 !اي بسازييه دروغ ديگه



هاي دورت براي اولين بار بهت راست گفتن؛ چون دروغي درکار بهتره بهت بگم اون احمق -

 .نيست

 .ها رو از روي ميزم بيارسياوش برو شناسنامه

بودن کم اميد براي دروغهاش يهسياوش سمت اتاق رفت. عطا بهم خيره شده بود؛ انگار ته چشم

 .ها اومد و به ارسالن دادشونمهاين حرف رو داشت. سياوش با شناسنا

شدن خيالت بهشون هرچند مهم نيست بخوام بهت چيزي رو ثابت کنم؛ ولي براي راحت -

 .نگاهي بنداز

هاي شناسنامه نگاه کرد. شناسنامه رو سمتش گرفت. عطا چنگشون زد و با ناباوري به صفحه

ها رو روي زمين پرت امهکرد. شناسنهاش لرزش کمي داشت. داشت خودش رو کنترل ميدست

 .کرد

 !کنم! اينم بازي جديدتهباور نمي -

 .کنيبرام مهم نيست باور نمي -

دونم چي شد. يه دفعه عطا ارسالن رو زد کنار و بازوم رو گرفت و من رو سمت خودش کشيد. نمي

 .گردنم رو با بازوش گرفته بود و اون دستش هم دورم مثل مار حلقه کرده بود

 .شدممي داشتم خفه

 !ارسالن: ولش کن عطا

 توني من رو گول بزني آره؟شکنم! فکر کردي ميبياي جلو گردنش رو مي -

ور. هنوز من رو محکم گرفته سياوش اومد سمتش و دستش رو گرفت؛ ولي عطا هلش داد اون

 .هاي گردنم داره خرد ميشهکردم استخونقدر محکم گرفته بود که حس ميبود؛ اين

ارسالن: عطا ولش کن! تو حق نداري بهش کاري داشته باشي. ديوونه شدي؟ ميگم زن قانوني 

 !منه



ً ً به حرف دفعه سياوش بهش حمله داد. يههاي ارسالن اهميت نميعطا انگار کر شده بود و اصال

کرد. حواسش چند ثانيه پرت شد و من هم از فرصت استفاده کردم. دستش رو گاز گرفتم. دردش 

 .ت و هلم داد روي زمينگرف

 !وحشي لعنتي -

از جام بلند شدم و سريع رفتم پشت ارسالن ايستادم. سياوش هم از فرصت استفاده کرد و 

بيشتر باهاش درگير شد. عطا دست سياوش رو پيچوند و بعدم مشتي به صورت سياوش زد که 

ديوونه شده بود. شد؛ انگار پرت شد روي زمين. زورش خيلي زياد بود. سياوش حريفش نمي

اومد. دوباره سمتم اومد. عسل جيغي کشيد ي بلوزش پاره شده بود و از کنار لبش خون ميدکمه

 :کردم. ارسالن داد زدو من خودم رو بيشتر پشت ارسالن قايم کردم. سرفه مي

 !زنم به پليسعطا! اگه يه بار ديگه بهش دست بزني زنگ مي -

زد. بقيه از آشپزخونه بيرون اومدن؛ ولي کسي حرفي نمي عطا سرجاش ايستاد. منيرخانم و

اومد. مي خواست دوباره سمت عطا بره. سياوش از روي زمين بلند شد. از کنار لبش خون مي

 .ش گرفته بود؛ انگار درد داشتدستش رو با دست ديگه

 .کنمها رو صدا خوام نگهباني من برو بيرون؛ نميارسالن: سياوش بسه! عطا از خونه

 .کردهاي ارسالن نبود و تمام مدت به من نگاه ميعطا انگار حواسش به حرف

خواي پشتش قايم توني از دستم در بري آره؟ تا کي ميي عوضي! فکر کردي ميعطا: دختره

 بشي؟

 !امارسالن: تا وقتي من زنده

 .عطا با تعجب به ارسالن نگاه کرد

نستي من دنبالشم باهاش ازدواج کردي که من رو دوبازم بد کردي ارسالن شاهي؛ چون مي -

عذاب بدي آره؟ ولي کور خوندي! اون عطاي چند سال پيش مرد که سکوت کنه. اين دفعه 

 !گذرم؛ نه از تو و نه از زنتذارم فهميدي؟ ازت نمينمي



 .رو با نفرت تمام گفت« زنت»ي کلمه

 !دونيتو حق نداري کاري بکني؛ قانون رو که مي -

 .پوزخندي زدعطا 

جوري ازش حفاظت کني؟ براي حفاظت ازش خواي اينقانون؟ من خودم قانونم ارسالن! مي -

خاطر اميال کثيفت خواي بگي دلت براش سوخته آره؟ اصال هم بهباهاش ازدواج کردي آره؟ مي

 !نبوده! واي چه مرد فداکاري

 !خفه شو عطا -

ارد بشي. اميدوارم با زن جديدت خوش باشه جناب شاهي، خودت خواستي تو جنگ من و -

ي عمرم؛ تا مونم. تا آخرين لحظهگذرم؛ من منتظر فرصت ميباشي. فقط فکر نکن ازتون مي

 !باباترين اشتباه پيش بياد! با توام هستم زنکوچک

 .داشت به من نگاه مي کرد

 .جهنم کنم دعا کن اون فرصتي که منتظرشم دستم نياد! چون قراره اين زندگي رو برات -

خون کنار لبش رو با پشت آستين پيراهنش پاک کرد و با سرعت سمت در رفت و در رو محکم 

 .بست

 .زد و گلوم درد گرفته بودقلبم تندتند مي

 ارسالن: هلنا خوبي؟

 !ي واقعي بودسرم رو تکون دادم. عطا واقعا يه ديوونه

 .رفت که دستش رو گرفته بودعسل روي مبل نشست؛ رنگش پريده بود. ارسالن سمت سياوش 

 .همه گيج بوديم. آروم سمت عسل رفتم. من مسبب اين اتفاق بودم

 خوبي؟ -



 .هاش جمع شده بودبهم نگاه کرد؛ اشک تو چشم

 راحت شدي زندگيمون رو به گند کشيدي؟ -

ي کافي به همه خوام هيچ حرفي بشنوم. پس ساکت باش! به اندازهارسالن: عسل بسه! نمي

 .استرس وارد شده

خاطرش حاضر کرد. اين دختر کيه بابا که بهخاطر اين خانم عطا داشت سکته ميعسل: آره! به

 مون رو به خطر بندازي؟شدي زندگي همه

 .منيرخانم عسل رو ببر اتاقش -

 .د سمت عسلمنيرخانم اوم

کرد برگرده شنوي من چي ميگم؟ عطا تازه داشت قبول ميميرم بابا! چرا نميمن جايي نمي -

 .خونه

عسل ساکت باش و برو تو اتاقت! عطا اگه قرار بود برگرده تو اين همه سال برگشته بود؛ پس  -

 .خوام هيچي بشنومبهتره ساکت باشي؛ چون ديگه نمي

ي باال رفت. ارسالن هنوز کنار سياوش ايستاده بود. مت طبقهعسل حرفي نزد و با سرعت س

 .سمتشون رفتم

 توني دستت رو تکون بدي؟ارسالن: مي

 .سياوش: من خوبم چيزي نيست

گفت به سياوش نگاه کردم. از درد رنگش پريده بود و معلوم بود درد زيادي داره. داشت دروغ مي

 .که خوبه

 ميشه دستش رو نگاه کنم؟ -

 .سرش رو بلند کرد. سياوش پوزخندي بهم زد ارسالن

 .خواد خوبمسياوش: نمي



 .ها رفتاز جاش بلند شد و سمت پله

 .فکر کنم دستت در رفته؛ بايد جاش بندازم -

 .گفتم الزم نيست خوبم -

 .رفتم جلوتر

 يعني درد نداري؟ -

 .نگاهي بهم کرد

 !نه -

 .فتمها. از پشت بازوش رو گر روش رو برگردوند سمت پله

 .از درد دادي زد و با عصبانيت برگشت سمتم

 !گفتم که در رفته -

 .زد تو گوشمصورتش قرمز شده بود. اگر ارسالن نبود حتماً مي

 به تو ربطي نداره فهميدي؟ اگه هم طوريش باشه ميرم دکتر؛ تو مگه دکتري؟ -

 .آره -

 !ارسالن: سياوش

 .ببخشيد آقا -

 .بمون بذار دستت رو نگاه کنه -

 .خواد آقانمي -

ها چيه تو و عسل راه انداختيد؟ داريد اعصابم بازيگفتم بمون! بذار ببينه چي شده. اين بچه -

فهمه؛ ولي تو چي؟ نکنه تو هم مشکلي داري با ازدواج ست نميريزيد. عسل بچهرو به هم مي

 من؟



سياوش با حرص سمت مبل ها رفت. من هم آروم سمتش رفتم. گوشي ارسالن زنگ خورد. به 

 .گوشيش نگاهي کرد

 .ارسالن: اردالنه! بايد حرف بزنم؛ سياوش بمون هلنا دستت رو نگاه کنه

روي سياوش هاش رو بشنويم. رفتم روبهخواست ما حرفارسالن سمت اتاقش رفت. حتماً نمي

 .ايستادم

 .درد داشته باشه؛ اول بايد نگاه کنم ببينم در رفته يا نهممکنه  -

 .سياوش پوزخندي زد

 !واي چه مهربون -

محلش ندادم. نگاهي به دستش کردم. معلوم بود درد زيادي داره. درست حدس زده بودم؛ 

 .دستش در رفته بود

 .بايد جاش بندازم -

 خواي بگي خيلي برات مهم شدم؟االن مثالً مي -

 .کردماي هم بود اين کار رو ميبرام مهم باشي؟ من دکترم و هرکس ديگه ا بايدنه! چر  -

 .ابروهاش رفت باال. بازوش رو گرفتم

 .کم درد داشته باشهخودت رو محکم نگه دار ممکنه يه -

 خوام تو کمکم کني فهميدي؟نمي -

 چرا چون جاي خواهرت رو گرفتم؟ -

 .گيري؛ تو اصالً در حد تارا نيستيتوني جاي تارا رو بوقت نميتو هيچ -

 .اي رو نشون ميدهپس چرا ناراحتي؟ مشکلت چيه؟ اين رفتارت که چيز ديگه -

 .خاطرت ناراحت کنمکي گفته من ناراحتم؟ تو اصالً برام مهم نيستي که خودم رو به -



 .زد و حواسش نبود دستش رو پيچوندم. از درد دادي زدهمون موقع که داشت حرف مي

 .جا افتاد. يه مسکن بخور تا دردت کمتر بشه. کنار لبتم چيزي نيست -

 .کردبا تعجب نگام مي

به من  دونم تو و عسل چه فکرهايي راجعخوام جاي کسي رو بگيرم. نميدر ضمن من نمي -

 .کنيم کردن همديگه نداريم؛ بهتره همديگه رو قبولاي جز قبولکنيد؛ ولي فعالً ما چارهمي

 .کردبلند شدم. هنوز ساکت بود و بهم نگاه مي از کنارش

 .برو استراحت کن. تا شب بهتر ميشي -

خاطر نجات کردم خودخواه شدم که بهدونم کارم درست بود يا نه. حس ميسمت اتاقم رفتم. نمي

خواهرم و مادرم اين خانواده رو به هم ريختم. هرچند که معلوم بود اين خانواده از قبل هم با هم 

 .شکل داشتن. سرم درد گرفته بود. روي تخت دراز کشيدمم

*** 

 .ساعت نزديک ? بود. در اتاق رو زدن

 بله بفرماييد؟ -

 .ارسالن وارد اتاق شد

 .خوام باهات حرف بزنممي -

 .از جام بلند شدم و سمت راحتي کنار اتاق رفتم

 بله؟ -

 .روم نشستارسالن اومد روبه

 .اوالً امشب بايد بياي تو اتاق من -

 .هام درشت شدچشم



نترس اتاقم يه در به اتاق کارم داره؛ من ميرم اونجا. فقط حواست رو جمع کن کسي نبايد  -

 چيزي بدونه فهميدي؟

 .بله -

کشه بخوان باهات کنار بيان. سعي کم طول ميحرف بعديم اينه که عسل و سياوش هنوز يه -

 .خوام تو خونه هم مشکل داشته باشمت کني؛ نميکن بيشتر مراعا

ً ً متأسفم؛ نمي -  .جوري بشهخواستم اينمن واقعا

کردم فکر اينجاش رو خواد خودت رو ناراحت کني. من خودم وقتي داشتم اين کار رو مينمي -

ي. تو کنها بيشتر موقعيت رو درک ميدونم از اونکرده بودم. اگه به تو ميگم رعايت کن؛ چون مي

خواست عسل هم مثل تو باشه قوي و محکم. رفتارت در مقابل دلم مي فهمي.از سنت بيشتر مي

خواي دونم خيلي سؤال تو ذهنت هست که ميعطا واقعاً عالي بود. تو دختر مقاومي هستي. مي

خوام االن فکرت درگير بشه؛ فقط روي عطا و چي رو ميگم. نميبدوني؛ به موقعش بهت همه

 .ن بايد تمرکز کنيم تا فشارشون کمتر بشهاردال

 م نميره؟ببخشيد االن که اون فهميده من چه نسبتي با شما دارم سراغ خانواده -

خراب باشه بايد بعضي چيزها رو رعايت کنه. نگران نگران نباش! عطا هرچقدر هم کله -

 ...ت نباش. فقطخانواده

 فقط چي؟ -

ت کاري نداره؛ اما خودت بايد مراقب باشي؛ ا به خانوادهبايد مواظب خودت باشي! درسته عط -

خواي بري بيرون بايد سياوش يا نگهبان همراهت بيني نيست. هروقت ميچون عطا قابل پيش

 .کنهباشه. عطا االن مثل ببر زخمي شده و ممکنه کار خاصي نکنه؛ ولي دردسر درست مي

 .ترسمي ندارم. از عطا هم نميتونم از خودم مراقبت کنم و نيازي به کسمن مي -

 .لبخندي زد

 چيزي شده؟ -



 .اندازيترسي؛ من رو ياد يکي ميتو اولين نفري هستي که ميگي از عطا نمي -

 کي؟ -

 .ش دعوت کردهولش کن! راستي يادم رفت بهت بگم براي سال نو اردالن ما رو خونه -

 !چي؟ -

گفت قرار براي عيد جشني توي گرده. ميد برمياردالن بهم زنگ زد. ايران نيست؛ ولي براي عي -

هاش دونست من باهات ازدواج کردم و خيلي ريلکس بهم تبريک گفت. حرفش بگيره. ميخونه

خواست نشون بده براش مهم نيست؛ ولي مطمئنم يه نقشه توي کم غيرطبيعي بود و مييه

ً ً که توسط تو سرشه. اردالن آدمي نيست که به همين راحتي با اين موضوع کنا ر بياد؛ مخصوصا

تونه کاري بکنه؛ ولي بايد ازدواجش به هم خورده. اين جشن هم يه جورايي مشکوکه. هرچند نمي

 .آماده باشيم. البته من هنوز بهش جواب قطعي ندادم و خواستم اول به تو بگم ببينم نظرت چيه

 .رو بشمدونم، باالخره بايد باهاش روبهنمي -

دونم چيزي براي خودت دت رو آماده کن. فردا با عسل برو لباس بخر. ميخوبه. پس خو -

 .نياوردي

 .من فردا بايد برم بيمارستان. يه هفته مرخصي داشتم فردا بايد برگردم -

 .باشه به سياوش ميگم برسونتت -

 خواد کسي دنبالم راه بيفته. منميشه ازتون خواهش کنم اجازه بديد من خودم برم؟ دلم نمي -

 .خوام به کسي تکيه کنمعادت دارم رو پاي خودم وايسم. نمي

 .ورور و اونتوني آزاد بري اينکم شرايط عوض شده. ديگه مثل قبل نميدونم؛ ولي االن يهمي -

تونه مواظبم باشه! من بايد برم بيمارستان اونجا چي؟ اونجا که ولي آقا سياوش که هميشه نمي -

 .تونه باهام بيادنمي

 .ارسالن با لبخند نگاهي بهم کرد



 ...ها برو. فقط لباس يادت نره. به عسل ميگمباشه هرجور دوست داري؛ پس با يکي از ماشين -

خوام هنوز نيومدم تو اين خونه فکر کنن دارم خوام؛ با تاکسي ميرم. نميمن ماشين نمي -

زنم؛ اگه دم حرف ميخوام عسل بهم حساس بشه. با عسل هم خوکنم. نميسوءاستفاده مي

 .بخواد باهاش ميرم

 .ارسالن سرش رو تکون داد و از جاش بلند شد

 .ميگم منير وسايلت رو ببره تو اتاق ديگه -

 .باشه -

 .حاال بيا بريم شام بخوريم -

*** 

براي شام فقط من و ارسالن بوديم. سياوش حالش خوب نبود و عسل هم خوابيده بود؛ البته فکر 

بود. ارسالن گفت عادت نداره تنها شام بخوره؛ ولي خب امشب به هردوتاشون کنم قهر کرده 

 .کاري نداشت که با خودشون کنار بيان. بعد شام رفتم تو اتاق ارسالن

اي دونفره و يه ميز با آينه و دراور. روي ميز کنار اتاق چندتا قاب اتاق بزرگي بود با يه تخت قهوه

هايي عسلي ياوش بود. يه عکسي هم از يه زن با چشم. عکس عسل و ارسالن و سعکس بود

بود. زن شباهت زيادي به عسل داشت. احتماالً تارا بود، مادر عسل. دلم براي ارسالن سوخت؛ 

 .کرد. حتماً نبود تارا تو اين همه سال براش خيلي سخت بودفکر کنم خيلي احساس تنهايي مي

ها پيش بود. علوم بود خيلي قديميه. انگار مال ساليه عکس هم بود از ارسالن و عطا بود؛ ولي م

 .ساله با صورت خندون که هيچ شباهتي به عطاي االن نداشتپسري حدود هيجده

ها چشم برداشتم و سمت تخت رفتم. ها هم مال عسل و ارسالن بود. از عکسبقيه عکس

کي مال اتاق کار ارسالن بود و هام رو تو کمد گذاشته بود. دوتا در کنار اتاق بود. يمنيرخانم لباس

 .يکي دستشويي و حموم بود



هام گفتم بقيه لباسهام نگاه کردم. چيز زيادي با خودم نياورده بودم. بايد به هستي ميبه لباس

 .رو برام بياره

جور جاها نرفته بودم. فقط يه بار چندسال دونستم چي بپوشم. اصالً تو اينبراي مهموني نمي

تولدش دعوتم کرده بود که اون هم زود رفتم و برگشتم؛ چون بابا خوشش  پيش نازي براي

 .هام برمي دوستاومد من خونهنمي

هاي ارزون داشت؛ ولي اول بايد رفتم يه جايي که لباسپول زيادي هم نداشتم. بايد مي

 .جور لباسي بخرم. تو فکر بودم که در اتاق رو زدندفهميدم بايد چهمي

 .اتاق شدارسالن وارد 

 جا کردي؟وسايلت رو جابه -

 .آره ممنون. البته چيز زيادي نياوردم -

 .اومد جلوتر و پاکتي رو دستم داد

 اين چيه؟ -

 .هرچي خواستي فردا بخر -

 .پاکت رو باز کردم يه کارت توش بود. با تعجب به ارسالن نگاه کردم

 !اين چيه؟ -

 .بخريتوني هرچي خواستي کارته؛ رمزشم توشه. مي -

 .کارت رو سمتش گرفتم

دونم ما با هم دونه ما ازدواج نکرديم؛ ولي من که ميتونم قبول کنم. درسته کسي نميمن نمي -

م رو بهم لطف کرديد که خانواده lبينم. شما تا االن هنسبتي نداريم. پس دليلي براي اين کار نمي

 .تونم قبول کنممن نمي کنم ديگه اين کار رو نکنيد؛ چوننجات داديد. خواهش مي

 .خيرخوام ناراحتت کنم هرجور راحتي. شب بهباشه. نمي -



 .ارسالن سمت در کنار اتاق رفت؛ ولي پاکت رو روي ميز گذاشت

 .توني در رو قفل کنيمي -

ارسالن از در اتاق بيرون رفت. من هم سمت در رفتم و قفلش کردم. درسته حس بدي بهش 

 .نداشتم؛ ولي خب احتياط شرط عقل بود

*** 

رفتم بيمارستان. دست و ساعت نزديک هفت بود از خواب بيدار شدم. ساعت هشت بايد مي

 .صورتم رو شستم

 .ه رفتمجا ساکت بود سمت آشپزخوناز اتاق بيرون رفتم. همه

 .سالم -

 .هر سه نفري که تو آشپزخونه بودن بهم سالم کردن

 .منير: چه زود بيدار شدي عزيزم

 .بايد برم بيرون -

 به اين زودي؟ -

 .آره اگه ميشه يه چايي بهم بديد -

 .باشه عزيزم شما بفرماييد االن ميگم مرضيه براتون صبحانه بياره -

 .ينمشجا ميخواد زحمت بکشيد؛ هميننمي -

 .روي صندلي آشپزخانه نشستم

 .مادر برو بيرون اينجا خوب نيست -

 .ولي من راحتم؛ فقط يه چايي بديد ديرم شده -

 .منير: نميشه خانم؛ بايد خوب صبحانه بخوريد. ديروز هم که خوب غذا نخورديد



 .حرفي نزدم

 .منير: مرضيه سريع براي خانم صبحانه آماده کن

کمتري داشت سمت يخچال رفت. اون يکي دختر يه جوري نگام مريضه همون دختري که سن 

 .اومد. از نگاهاش خسته شده بودمکرد؛ انگار ازم خوشش نميمي

 ببخشيد؟ -

 .شون برگشتن سمتم. به اون دختر نگاه کردمهمه

 تو با من مشکل داري؟ -

 .دختر هول شد

 نه خانم چه مشکلي؟ -

 .کنيآخه يه جوري نگام مي -

 .م سرت به کارت باشهمنير: اعظ

 .باشه منيرخانم من که کاري نکردم -

 .ي آشپزخونه رفتاعظم سمت ديگه

جورين! نيست خيلي وقته کسي به اين خونه اضافه نشده منير: خانم ناراحت نشيد اينا همين

 .کم براشون عجيبهيه

 .باشه اشکال نداره -

 .کم صبحانه خوردممشغول خوردن شدم و يه

 .منير خانم -

 جانم؟ -

 شما خيلي وقته تو اين خونه هستيد؟ -



 .کردآره مادر از وقتي پدر آقا زنده بود؛ بابام براشون کار مي -

 .آهان -

خواستم به اين زودي شروع کنم. بايد فهميدم عطا مشکلش با پدرش چيه؛ ولي نميبايد مي

 .گذشتکم مييه

 .من ديگه برم ممنون -

 .مرضيه: شما که چيزي نخوردي

 .خورمممنونم من زياد صبحانه نمي -

 :دختره رو کرد به منيرخانم گفت

 !هامامان خانم چيزي نخورده -

 تو دختر منيرخانمي؟ -

 .آره -

 .منيرخانم اومد کنارم

 مادر چرا چيزي نخوردي؟ -

 !مرسي. نگفته بودي اين خوشگله دخترته -

 .دختر لبخندي زد

 .يه دخترمه؛ عباس آقا باغبون هم شوهرمهببخشيد مادر حواس برام نمونده. مرض -

 .سرم رو تکون دادم

 :رو کردم به دختر و گفتم

 چندسالته؟ -



 .هجده -

 خوني؟درس مي -

 .ديپلم گرفتم؛ ديگه براي دانشگاه نخوندم -

 چرا؟ -

 .آخه خيلي سخته. دانشگاه فقط مال پولدارا يا خرخوناست -

 !منير: مرضيه زشته؛ خجالت بکش

 .راست ميگم ديگه -

خواد ميرسه. من هم درس خوندم؛ ولي پولدار کني! هرکي تالش کنه به چيزي مياشتباه مي -

 .کم زحمت کشيدمنبوديم؛ فقط يه

 شما چي خوندين؟ -

 .گذرونمپزشکي. البته االن دارم طرحم رو مي -

من هم دوست دارم حالتون! واقعاً؟ ديدم ديشب دست آقا سياوش رو جا انداختين. خوش به -

 ي خوب قبول بشم؟تونم يه رشتهدرس بخونم؛ يعني اگه من هم درس بخونم مي

آره. اگه خوب بخوني چرا که نه! اگه کمک خواستي منم هستم بهت کمک کنم. هر زني بايد  -

 .درس بخونه يا يه کاري بکنه که محتاج کسي نباشه

 .ممنونم خانم؛ شما خيلي خوبيد -

 .عزيزم کنمخواهش مي -

 .از جام بلند شدم

 مرضيه؟ -

 جانم خانم؟ -



 .بهم بگو هلنا -

 .دختر بازم لبخندي زد. از آشپزخونه بيرون رفتم

هام رو عوض کردم. مانتو شلوارم رو پوشيدم با کاپشنم. بايد تو اولين فرصت رفتم تو اتاقم و لباس

هام رو خرج کنم. يه ي پولهمه تونستمگرفتم. نميم رو از هستي ميرفتم اون مانتوي ديگهمي

تر تونستم راحتکردم. حاال که خيالم از مامان اينا راحت بود ميکاري هم بايد براي خودم پيدا مي

دونستم طرف حسابش بردار نيست؛ ولي حداقل ميدونستم عطا دستزندگي کنم. هرچند مي

زخونه رفتم و ازشون خداحافظي فقط خودمم. کيفم رو برداشتم و از اتاق بيرون اومدم. سمت آشپ

 .کنم

 .اومد. رفتم جلوترصداي حرف زدن مي

 !اعظم: خانم هنوز نيومده دستور ميده

 .نظر من خيلي هم دختر خوبيهزني؟ بهجوري حرف ميمرضيه: بسه ديگه اعظم! چرا اين

دونم من نميکار کنن. ها بلدن چيجور آدمکنه مرضيه؛ اينداره خامت مي !ايتو چقدر ساده -

 .اين دختر چي داشته آقا باهاش ازدواج کرده

 .نظر من که خيلي خوشگله. تازه دکتر هم هستبه -

 برو بابا! خوشگله که خوشگله؛ مگه خوشگلي مهمه؟ -

 پس چي مهمه؟ -

 هاش رو ديدي؟دونم. لباسچه مي -

 .هاش که مشکلي ندارهخب مگه چيه؟ لباس -

 .خورهاين خونه بودن نميآره؛ ولي اصالً به خانم  -

ً ً يکي مثل تومثالً خانم اين خونه بايد چه شکلي مي -  .شد؟ حتما

 آره. مگه من چيم از اين دختر کمتره؟ -



کني؟ ديديش چه چشمايي داره؟ موهاش برو بابا جوگير! تو خودت رو با هلناخانم مقايسه مي -

ش افاده بياد. زنـ*ـا نيست که همه رو ديدي چقدر قشنگه؟ تازه اخالقشم خوبه، مثل بعضي از

جوري دست آقا نظر من خيلي از سر آقا زياده. ديدي چهمن که خيلي ازش خوشم مياد. تازه به

تونم به آقا عطا نگاه کنم؛ چه کردم! من حتي نميعطا رو گاز گرفت؟ واي من که داشتم سکته مي

 .طا وايسادبرسه بخوام کاري کنم. خيلي دختر نترسيه که جلوي آقا ع

 !برو بابا احمق -

بافي به کارت برسي؛ خودت احمقي! من از هلناخانم خوشم مياد. تو هم بهتره به جاي خيال -

 .االن هم بريم کلي کار داريم

از کنار آشپزخونه رد شدم. فقط مونده بود که با خدمتکارها درگير بشم. برام مهم نبود که چه 

 .هام رو پوشيدم و رفتم تو حياطکنند. کتونيفکري راجع به من مي

 .چندتا نگهبان تو حياط بودن. سمت در حياط رفتم

 بريد؟جايي تشريف مي -

 .تاده بودبرگشتم و به پشتم نگاه کردم. سياوش پشتم ايس

 دارم ميرم بيرون؛ مشکليه؟ -

 دونه داري ميري بيرون؟ارسالن مي -

 .آره. االن هم ديرم شده اگه سؤاالت تموم شد برم -

 .کم رفتم جلوتر دوباره برگشتمحرفي نزد. يه

 دستت خوبه؟ -

 .ابروهاش رو باال داد و سرش رو تکون داد

 .خوبه؛ اگه درد داشتي يه قرص ديگه بخور -

 الن مثالً نگراني؟ا -



 .دوباره برگشتم سمتش

 .زدمنبايد باشم؟ هرکس ديگه هم بود همين حرف رو بهش مي -

 .آهان! يادم نبود که خانم، دکتر هستن -

 .يادت بمونه. با اجازه -

 خواي کجا بري؟مي -

 .بيمارستان -

 .خواي برسونمتدارم ميرم بيرون؛ اگه مي -

 زني؟دينت اين حرف رو ميخاطر االن تعارف کردي يا به -

کدوم. من با کسي تعارف ندارم؛ بعدم فکر نکنم ديني باشه. اوالً تو دکتري و وظايفت رو هيچ -

 .انجام دادي؛ بعدم مسببش خودت بودي

 ي اون ديوونه رو بگير؟من مسبب بودم؟ من گفتم برو يقه -

 .لبخندي زد

 .ات کرده بودرسيدم خفهنگفتي؛ ولي اگه دير مي -

 .تونستم خودم رو نجات بدمآهان. االن بايد ازت تشکر کنم؟ خودم مي -

 .حتماً با گاز گرفتن -

 .اي هم بلدمهاي ديگهاون يه روش بود؛ روش -

 .بازم خنديد

هات هم کار هام رو عوض کنم. فعالً به خودت استراحت بده. درضمن رو روشبمون برم لباس -

 .دونم حداقل رو عطا زياد کارساز نيستکن؛ چون مي

 مطمئني نيست؟ -



 .با تعجب نگام کرد

 .دادن دوستته. بمون االن ميامدونستم بين تو عطا يه چيزي بيشتر از ماجراي فراريمي -

 .ونه رفت. تو حياط ايستادمسياوش تو خ

هاش رو با يه شلوار جين و يه پيراهن سبز عوض کرده بود. سمت ماشيني کم بعد اومد. لباسيه

 .که اون شب سوارم کرده بود رفت

 .بيا بشين -

رفتم سوار ماشين شدم. ماشين رو روشن کرد و حرکت کرد. به ساعت نگاه کردم. يک ساعت 

 .وقت داشتم

 ديرت شده؟ -

 .نه هنوز وقت دارم -

 ترسي؟داري ميري بيرون از عطا نمي -

 .تونم کارم رو ول کنمخاطر اون که نميبايد بترسم؟ بعد هم به -

 .پوزخندي زد

 عطا چه مشکلي باهات داره؟ -

 .نگاهي بهش کردم

 گيري؟داري ازم اعتراف مي -

 .فکر نکنم بشه ازت اعتراف گرفت -

 عتراف بگيري؟دوني نميشه ازم ااز کجا مي -

ات با عطا چي خبر دارم. فقط ازدواجش با تو و رابـ ـطهي ارسالنم و از همهکارهفکر کنم من همه -

 .برام مجهوله. ازدواج تو با ارسالن يه جورايي غيرمنتظره بود



 کنن کجاش عجيبه؟چرا چه ايرادي داره؟ همه ازدواج مي -

چي مشکوکه. تو که جاي خود خيص بده که همهتونه تشدوني؟ حتي يه کورم ميواقعا نمي -

 !داري

 چي مشکوکه؟ اينکه من با ارسالن ازدواج کردم؟ -

سن دخترش ازدواج کنه. سن عسلي؛ بعد هم ارسالن آدمي نيست که با يه آدم همتو تقريباً هم -

؟ اونم سن پدرت ازدواج کنيبعد هم مگه چندبار تو رو ديده؟ اصالً تو چرا بايد با يه آدم هم

 .دختري مثل تو که دکتر هم هست

خاطر پولش شناسه. شايدم بهشايد عاشقش شدم. عشق که پير و جوون و دکتر مهندس نمي -

زنش شدم. حاال هرچي که باشه من االن زن ارسالنم حاال به هردليل! فکر کنم تو اين دنيا خيلي 

کنن؛ خوب زندگي ميها با هم خيليکنن و بعدم سالها هستن بدون دليل با کسي ازدواج ميآدم

 .اين چيز عجيبي نيست

 .ي دوم احتمالش بيشترهاستدالل جالبي داري؛ ولي فکر نکنم عاشق ارسالن باشي؛ پس گزينه -

 .هرجور دوست داري فکر کن -

 خاطر پولش زنش شدي؟ترسي بهش بگم بهنمي -

خاطر پول، يکي کنه؛ يکي بهدگي ميدونه که زنش به چه دليل داره باهاش زننه. هر مردي مي -

 .دونه من چرا زنش شدمخاطر عشق و يکي از روي اجبار. مطمئن باش ارسالنم ميبه

خاطر پول داري زنش ميشي بازم باهات ازدواج دونست بهخواي بگي با اينکه مييعني مي -

 کرده؟

خاطر پول زنش شدم؛ بعدش هم ارسالن بچه نيست که ندونه من چرا زنش اوالً من نگفتم به -

خاطر دونيد وقتي يکي زنتون ميشه چرا اين کار رو کرده. بهتون ميشدم. البته شما مردا همه

 دختر داري؟عشق بوده يا پول. تو دوست

 .با تعجب نگاهم کرد



 .نه -

 .بهت نمياد -

 د؟چرا بهم نميا -

 .ي پسرا يکي رو دارندونم؛ االن تو اين دوره همهنمي -

 .من ندارم -

فهمي من چي ميگم. مگه اينکه دختر داشتي يا زن گرفتي خودت ميحاال هر وقت دوست -

 !بودناحمق باشي يا خودت رو بزني به احمق

ً ً چرا بايد خودم رو بزنم به احمق -  بودن؟مثال

ً ً دوستتون داره يا نه؛ مردها نميدونم! شايد چون شما نمي - خوايد باور کنيد طرف مقابلتون واقعا

ي خودتون براتون مهمه. فقط خودتون مهم قدر خودخواه هستيد که فقط خواستهچون اين

 .هستيد که يکي رو دوست داشته باشيد

 .شناسيجالبه! تو مردها رو خوب مي -

اختنشون زياد زحمت بکشي. برعکس زنـ*ـا که مردا زياد پيچيده نيستن؛ الزم نيست براي شن -

 .توني خوب بشناسيشونوقت نميهيچ

 تونم ازت اعتراف بگيرم؟خواي بگي نمياالن مي -

ً ً نمي -  .توني به زور حرف بکشيتوني؛ حداقل از من نمياون رو که مطمئنا

 .روحيات جالبي داري -

 .دونممي -

 خواي حرف بزني؟از عطا هم نمي -

 شکلت با عطا چيه؟تو م -



 .مشکل خاصي ندارم؛ فقط ازش خوشم نمياد -

 چرا چون زورش ازت بيشتره؟ -

 .کي گفته اون زورش از من بيشتره؟ من خودم نخواستم حسابش رو برسم -

 !آهان -

 کني؟م ميداري مسخره -

 .نه -

 !آخه يه جوري گفتي آهان -

 گفتم؟خب چي مي -

 .با عطا داريهيچي ولش کن؛ نگفتي چه مشکلي  -

 .تونه از خودش باالتر رو ببينه. مخصوصاً اگه يه زن باشهاون با من مشکل داره؛ چون نمي -

 جوري ديوونه کرده؟اي نبوده که عطا رو اينفقط همين؟ يعني چيز ديگه -

 .نه -

 .فهممباشه نگو. باالخره مي -

 .هردو ساکت شديم. تقريباً نزديک بيمارستان بوديم

 ي عسل رو ميدي؟شماره -

 کار؟خواي چيمي -

 .داشته باشم ي دخترم روفکر کنم به عنوان مادرش حق دارم شماره -

 .سياوش پوزخندي زد

 .تونه جاش رو بگيرهکس هم نميمادر عسل تارا بود؛ هيچ -



خوام جاي کسي رو بگيرم. هر کس هم تو زندگي جاي خودش رو چندبار بهت گفتم من نمي -

خوام باهاش برم خريد؛ اون هم چون تونه جاي يکي ديگه رو بگيره. فقط ميکس نميه. هيچدار 

 .ارسالن گفته باهاش برم

 خواي بگي مثالً نامادري خوبي هستي؟االن مي -

خوام باهاش برم ست که ميگي نامادري؟ گفتم ميسالهي شيشنامادري؟ مگه عسل بچه -

هم حوصله ي خريد رفتن با کسي که ازم خوشش نمياد  خريد. البته اگه بخواد؛ چون خودم

 .جوري مجبوريم همديگه رو تحمل کنيمندارم؛ چون اين

 .کنيداشتن عسل نميخوشم مياد حداقل تظاهر به دوست -

خوام تحت فشار من رو قبول کنه. من خودم مادرم رو من نگفتم دوستش ندارم؛ فقط نمي -

ي گ شدم که تو و امثال تو بهش ميگن نامادري؛ ولي من تو همهها با کسي بزر نديدم و تمام سال

خوام وقت کمتر از يه مادر واقعي برام نبود. من نميگفتم مادر؛ چون هيچها بهش مياين سال

 .خوام هم دشمنم باشهعسل به همين زودي من رو قبول کنه؛ ولي نمي

رو شروع کردي؛ بايد قبل از ازدواج فکر سن توئه دشمني تو با ازدواجت با يه مرد که دخترش هم -

 .کردياينجاش رو مي

ش رو راست ميگي؛ ولي اتفاقيه که افتاده. متأسفانه نميشه برگشت به عقب. حاال شماره -

 ميدي يا از ارسالن بگيرم؟

 .زنمبرات اس مي -

 .دم بيمارستان رسيديم. از ماشين پياده شدم

 .ممنون -

ت. من هم سمت بيمارستان رفتم. فکر کنم براي کناراومدن با سياوش سرش رو تکون داد و رف

 .اين خانواده راه زيادي داشتم

***  



 .اس برام اومدامهام رو عوض کردم. يه اسلباس

 .ي ناشناس بود. بازش کردمشماره

دونم بايد باهات کنار بيام. فقط سعي نکن اذيتش کني که با ش رو بهت ميدم چون ميشماره -

 !من طرفي

 .سياوش

 !ي احمقلبخندي زدم. پسره

اش رو گرفتم. نفس رفتم تو بخش. ساعت يازده بود که تصميم گرفتم به عسل زنگ بزنم. شماره

 .عميقي کشيدم. چندتا بوق خورد

 :صداش تو گوشي پيچيد

 بله؟ -

 .سالم -

 سالم شما؟ -

 .هلنام -

 .چندثانيه سکوت کرد

 ام رو از کجا آوردي؟خواي؟ شمارهچي مي -

 .خوام لباس بخرم؛ گفتم به تو هم بگم باهام بيايبراي مهموني عيد مي -

 وقت چه فکري با خودت کردي که من باهات ميام؟اون -

جوريه گفتم دونم مهمونيتون چهفکري نکردم. گفتم زنگ بزنم اگه خواستي بياي؛ البته من نمي -

 .جور لباسي بخرمگي که چهتو باشي بهم ب



ها که تا حاال جور مهمونيخواي بري ايناالن خيلي خوشحالي که با بابام ازدواج کردي و مي -

 نرفتي؟

هايي که همه نشستن تا پز سفرهايي که رفتن و چيزهاي جور مهمونينه اتفاقاً به اين -

قدر پول داشتم که برم سفر خارج اي ندارم؛ چون نه اونداري که خريدن رو بهم بدن عالقهمارک

 .دار بخرمهاي مارکنه اينکه بخوام لباس

 .ي آرزوهات برسيپس بايد خوشحال باشي که با يه پيرمرد پولدار ازدواج کردي که به همه -

 .رفت رو اعصابمداشت مي

ه ي چيزهايي که تو ميگي رو نداشتم. اين مهموني مسخر وقت عقدهببين دخترخانم! من هيچ -

 .اي به اومدن ندارمخاطر احترام به پدرت دارم ميام؛ وگرنه هيچ عالقهرو هم به

 !آره تو راست ميگي. همه اول همين رو ميگن -

هات رو باز کن! من زنگ نزدم که تو بهم بگي که ازدواج با يه مرد پولدار چه مزايايي خوب گوش -

ن من زن پدرتم و هردومون بايد همديگه رو داره؛ فقط زنگ زدم بهت بگم ميايي يا نه. درضمن اال

 .هاي مسخره نه وقت خودت رو بگير نه من روتحمل کنيم؛ پس با حرف

 .بازم ساکت شده بود

 کار کنم؟ مياي يا نه؟چي -

 .تونست تصميم بگيرهزد؛ انگار نميحرفي نمي

نتظرم. يه شاپ سياوش مباشه فکرهات رو بکن. اگه خواستي بياي من ساعت هفت تو کافي -

 .ربع واميستم اگه نيومدي ميرم. خداحافظ

 .گوشي رو قطع کردم

بازي تو مجبوم هر روز با يکي سروکله خاطر ديوونهخدايا بهم صبر بده! لعنت بهت عطا که به -

 !بزنم



 .کردن. گوشيم رو خاموش کردم و سمت بخش رفتمداشتن پيجم مي

*** 

تم تموم شده بود. گوشيم رو درآوردم چندتا به ساعت نگاه کردم. نزديک شيش بود. شيف

 .اس از ارسالن داشتم که حالم رو پرسيده بود و يکي هم از اون بوداماس

 .بازش کردم

 .بابابازي تازه شروع شده! منتظر باش زن -

 .کردمانداز ميهام رو پسگوشيم رو انداختم تو جيبم و سمت ايستگاه اتوبوس رفتم. بايد پول

 .ي هستي رو گرفتم. با اولين زنگ برداشتس شدم. گوشيم رو درآوردم و شمارهسوار اتوبو

 .سالم هلنا خوبي؟ از صبح منتظر تلفنت بودم -

 سالم خوبم؛ چه خبر؟ -

 .سين پهن کنمخواد هفتخبري نيست. هلنا جات تو خونه خيلي خاليه! اصالً دلم نمي -

 .ناراحت نباش، من خوبم -

کني. هلنا مامان خيلي ناراحته. با بابا بودن ميدونم خوب نيستي؛ داري تظاهر به خوبمي -

 ...حرف زده؛ ولي

 خوام با بابا حرف بزنيد؟مگه بهتون نگفتم نمي -

 موني؟ي دوستت ميکار کني؟ تا کي خونهخواي چيخب مي -

ونم. پدرومادرش رفتن خارج و تونم اينجا بمنگران نباش! دوستم گفت تا هر وقت بخوام مي -

 .کنه. من جام خوبه هستيخودش تنها زندگي مي

 مطمئني جات خوبه؟ -

 .آره ديوونه، به مامان هم بگو نگرانم نباشه -



 .ريم پيش خاله ايناباشه. راستي هلنا براي تعطيالت عيد داريم مي -

 .باشه خوش بگذره -

 .خواد برمولي من دلم نمي -

تونستم بيام؛ چون وهوات عوض بشه. تازه من هم اگه تو خونه بودم نميم آبکبرو بذار يه -

 .شيفت بيمارستانم

 راست ميگي؟ -

 آره. راستي ديگه اتفاقي نيفتاد؟ -

 نه. مثالً چي؟ -

 توني چند دست لباس و مانتو و وسايلم رو برام بياري؟جوري گفتم. هستي ميهيچي، همين -

 . آره -

 .خوام غصه بخورهه جوري بيار کسي خونه نباشه حتي مامان. نميفقط کسي نفهمه. ي -

 .باشه -

 .زنم. به مامان بگو نگران نباشهخيلي خب من بايد برم. بازم بهت زنگ مي -

 .باشه. خداحافظ -

شد عطا به همين نفس راحتي کشيدم. خداروشکر که هستي و مامان خوب بودن. باورم نمي

دونستم عطا به همين راحتي شدم. ميشتر مواظب هستي ميخيال شده. بايد بيراحتي بي

 .خيال نميشهبي

*** 

شاپ شدم. ساعت هفت بود. با واردشدنم سياوش نگاهي به در ورودي کرد. تعجب وارد کافي

کرده بود من اومدم اونجا. پس عسل بهش نگفته بود من ميرم اونجا. سمت يکي از ميزها رفتم و 



زدن. نگاهي بهشون شاپ بودن و داشتن با هم حرف مير تو کافينشستم. چندتا دختر و پس

وقت به دوستي با کسي فکر نکردم. اصالً هم برام وقت مثل بقيه نبودم؟ هيچکردم. چرا من هيچ

موني؛ هيچ لطافتي نداري! واقعاً من گفت تو چقدر مثل چوب خشک ميمهم نبود. نازي بهم مي

باري که يه پسر بهم نزديک شده بود سال آخر دبيرستان بوديم  جوري بودم. يادم مياد آخريناين

شدن بهم رو نداشت. بعد اون هم تو که با يه لگد حسابش رو رسيده بودم که ديگه جرئت نزديک

 .قدر خشک و جدي بودم که کسي جرئت نداشت بهم نزديک بشهدانشگاه به قول نازي اين

 کني؟کار ميسياوش: اينجا چي

 .وش از فکر دراومدم و سرم رو بلند کردم و نگاهي بهش کردمبا صداي سيا

 شاپ؟براي چي معموالً ميرن کافي -

 .دونم؛ ولي تو رو اصالً نظري راجع بهت ندارمبقيه رو مي -

 شاپ؟چيه؟ به من نمياد بيام کافي -

 .چرا؛ ولي اينجا راهش با خونه فرق داره -

 شاپ تو رو براي قرارم انتخاب کردم؟خب داشته باشه. بده از خدمات اينجا خوشم اومده و کافي -

 .ابروهاش تو هم گره خورد

خاطر پول زن ارسالن شدم؛ ولي به يه چيزايي پايبندم. نترس! درسته به قول تو و عسل به -

 .منتظر عسلم

 .هاش تغيير حالت دادبازم چشم

ي براي من چشم و ابرو بياي؟ به عسل گفتم بياد اينجا بريم خريد. البته خواي تا کي همي -

 .جواب قطعي نداد؛ ولي شايد بياد

 .اون نمياد -

 دوني؟از کجا مي -



 .من داييشم؛ فکر کنم خوب بشناسمش -

 .باشه معلوم ميشه. به هرحال من زياد مزاحم نميشم؛ اگه يه ربع ديگه نياد خودم ميرم -

 .شاپ باز شد و عسل رو ديدم که اومد توکافي همون موقع در

 !جونفکر کنم خوب نشناختيش دايي -

خواستم رأي عسل سياوش با حرص نگاهم کرد و سمت عسل رفت. منم از جام بلند شدم. نمي

 .رو بزنه

 .سمتشون رفتم

 ...سياوش: کي بهت گفت بياي

 اومد؟تو مشکلت چيه؟ چرا نبايد مي -

 .خورهسياوش هم معلوم بود داره حرص ميزد. عسل حرفي نمي

 .خاندير شده بايد بريم. خداحافظ سياوش -

کرد. عسل هنوز تو دست عسل رو گرفتم با خودم کشيدمش بيرون. سياوش با بهت نگامون مي

 .شوک بود. بازوي عسل رو گرفتم

 .کني؟ بريم ديگهبه چي نگاه مي -

 .سمت اول خيابون کشيدمش

 کجا؟ -

 اي بريم؟گه قرار بود جاي ديگهخريد. م -

  .ورهمنظورم اينه ماشين اين -

کرد که کنار خيابون پارک بود. االن هستي بود مدل ماشين بااليي اشاره ميداشت به ماشين مدل

ها رو باال بود. برعکس من که فرق ماشينهاي مدلگفت. هميشه عاشق ماشينرو مي



مهم نبود که بدونم. سمت ماشينش رفت و من هم دنبالش  دونستم. نه که ندونم، اصالً برامنمي

 .رفتم

 .هردو سوار شديم. بدون حرف شروع به رانندگي کرد

 کجا ميري؟ -

ً ً از اينکه با زن باباش که تقريبا هم سن خودش بود اومده بود حرفي نزد و منم چيزي نگفتم. حتما

قدر آروم وقت مثل عسل اينهيچبيرون عصبي بود. خداييش برخوردش خوب بود؛ اگه من بودم 

 .نبودم

دفعه با نازي اومده بوديم اينجا تو دم يه پاساژ نگه داشت. پياده شد و من هم دنبالش رفتم. يه

ي مغازه هاش خواست براي سپهر کادوي تولد بخره و اينجا همههمين پاساژ. اون موقع مي

قدر به يه پيراهن پول نده فهمه اينهاي نجومي داشتند. هرچقدر بهش گفتم سپهر نميقيمت

گرفتم که پول نشد. آخر هم يه پيراهن خريد سيصدهزار تومن که من داشتم آتيش مي حاليش

جوري خرج يه تيکه پارچه کرده بود. البته اون جاي من نبود که با يه پدر کارمند بي زبون رو همين

 .زندگي کنه که بفهمه پول درآوردن چقدر سخته

کرد. ال نگاه ميهاي تو رگداشت به لباس ها شد و من هم دنبالش رفتم.عسل وارد يکي از مغازه

ي هفتي داشت. به نظرم خيلي ساده ولي من هم چشمم افتاد به يه پيراهن مشکي بلند که يقه

خوب بود. به اتيکتش نگاه کردم. با ديدن قيمتش سرم سوت کشيد. کالً تمام پولم يه ميليون بود؛ 

 .برابر پولم بودوقت اين لباس سهاون

 .ي خوبي داريد. بيارم پرو کنيد؟ مطمئنم خيلي بهتون مياد عزيزمسليقه  -

به فروشنده که پسري حدود ?? ساله بود با تاتوهايي که روي دست و گردنش بود نگاهي کردم. 

خرم. با اون اندام بادکنکيش فکر فکر کرده بود مثالً عزيزم به ريشم ببنده االن ميرم لباس رو مي

 .تيپهکرده بود خيلي خوش

 .نه ممنون -



 .عسل يه لباس طاليي دکلته کوتاه دستش بود. سمتش رفتم

 خواي بپوشي؟قشنگه، مي -

تونم دونستم نميها شدم. ميجوابم رو نداد و سمت پرو رفت. من هم دوباره مشغول ديدن لباس

 .عمراً از اينجاها لباس بخرم

 .رفت سريع رفتم سمت پروديدم پسر داشت سمت پرو مي

 کاري داريد؟ بله؟ -

 .گفتم شايد خانم کمک بخوان -

 .خواي چه کمکي بکنيالزم نکرده من خودم هستم؛ مثالً مي -

 باشه. چرا عصبي ميشي عزيزم؟ -

 .قدر نگي عزيزم؟ خوشم نميادميشه اين -

 قدر بدقلقي؟باشه. حيف نيست با اين همه خوشگلي اين -

 .رمهاي هيزش رو از کاسه دربياخواست چشمدلم مي

 .پوزخندي بهش زدم

 قلق؟اگه بگم زيپ لباسم رو بکش باال ميشم خوش -

قدر رک به کرد ايني مغازه رفت. فکر نميپسر از حرفم جا خورد. نگاهي بهم کرد و سمت ديگه

 .روش بيارم

 .در پرو رو زدم

 خواي؟عسل کمک نمي -

 .در پرو باز شد. زيپ لباس رو خوب باال نکشيده بود. برگشت



ش بود. رنگ لباس به دارش تا سرشونهرو باال کشيدم. دوباره برگشت طرفم. موهاي حالت زيپ

شد؛ ولي به نظرم لباس اومد. پوست سفيدش تو لباس بيشتر ديده ميهاي عسليش ميچشم

 .کم زيادي باز بود؛ ولي به من ربطي نداشتش يهباالتنه

 .بهت مياد -

 .حرفي نزد. لجم گرفته بود

 سکوت گرفتي؟ يروزه -

 .بازم ساکت بود. برگشتم از پرو بيام بيرون

 خري؟تو لباس نمي -

 باالخره خانم زبونش باز شده بود

 .جا نهچرا؛ ولي از اين -

 اش بهت گفت عزيزم؟فروشنده چرا؟ چون -

 .نه؛ چون عالقه به باالکشيدن زيپ مردم داره -

 .عسل لبخندي زد؛ ولي سريع لبخندش رو جمع کرد

 .خرممن اين رو مي -

هرجور دوست داري. خوشحالم از اون آدما نيستي که بخواي صدتا مغازه بري تا يه چيزي  -

 .انتخاب کني

کرد من با اخم به پسرنگاه از پرو اومدم بيرون. تا وقتي که عسل داشت پول لباس رو حساب مي

 .کردممي

 .از مغازه اومديم بيرون. عسل کارتي سمتم گرفت

 .بگيربيا  -



 .به کارت دستش نگاه کردم

 اين چيه؟ -

 .خواد باهات بيشتر آشنا بشهاون پسر داد گفت مي -

 خواست بگه من يه عوضيم؟با حرص نگاش کردم. با خودش چه فکري کرده بود؛ مثالً مي

 .کشي؟ من زن پدرتمپسر غلط کرد! تو چرا ازش گرفتي؟ خجالت نمي -

 :خيلي ريلکس گفت

 .ش رو بهت بدمکرد که شمارهدم؟ وقتي ازت خوشش اومده بود و اصرار ميکر کار ميچي -

 ي احمق؟بابام قصد ازدواج مجدد نداره. با خودت چي فکر کردي دخترهميگفتي زن -

عسل با تعجب نگام کرد. کارت رو ازش گرفتم و ريز ريز کردم و ريختم تو سطل آشغال. اعصابم 

 .زدم تو گوششسالن بود؛ وگرنه يکي ميبه هم ريخته بود. حيف که دختر ار 

 .اومد؛ فهميده بود کار بدي کردهي پاساژ رفتم. عسل با ناراحتي دنبالم ميبا سرعت سمت ديگه

 .ي خريد داشتم نه پول کافيتر شده بودم؛ ولي نه حوصلهکردم. آرومها نگاه ميبه ويترين مغازه

 .برگشتم سمت عسل

 .خواي بريم خونهچيزي نميخواي؟ اگه بازم چيزي مي -

 خواي لباس بخري؟مگه تو نمي -

 .نه -

 .هايي به اين قيمت نخريديدونم تو عمرت لباسچرا؟ نگو که بابام بهت پول نداده؛ البته مي -

 .رفت رو اعصابمباز داشت مي

هاي گرون ندارم؛ خيلي باهوشي دخترخانم! تو راست ميگي؛ من عادت به خريدن اين لباس -

ن شرايطش رو نداشتم؛ ولي دليل نميشه که نتونم بپوشمشون. خيلي هم بهتر از تو بلدم چو



خواد بخرم فهميدي؟ پس بپوشمش؛ ولي ترجيح ميدم فعالً لباس گرون نخرم؛ چون دلم نمي

 .بهتره ديگه رو اعصاب من نري

 .هاي ريزشده نگاهم کردعسل با چشم

 خواي لباس بخري؟بخري از کجا مي خواي لباسوقت از اينجا نميببخشيد اون -

 .پوزخندي بهش زدم

 .جز ناصرپور بهي برادران غالماز مغازه -

 .نتونست خودش رو کنترل کنه و زد زير خنده

 اونجا ديگه کجاست؟ -

 .اگه خريد نداري بريم تا بهت بگم -

*** 

هاي وسط شهر يه لباس خريدم؛ البته بايد يه تغييرايي توش بالخره بعد کلي گشتن تو مغازه

 .دادممي

ي فهميدم فاصلهي مريخ؛ تازه ميکرد. انگار بـرده بودمش کرهعسل تمام مدت با تعجب نگام مي

 .طبقاتي يعني چي

عسل رو باز کنه و ديگه مثل کم يخ عسل کجا بود و من کجا. ولي حداقل اين خريد تونسته بود يه

 .گفتدادم ديگه چيزي نمينداخت. شايدم چون جوابش رو مياول بهم تيکه نمي

ساعت يازده بود که برگشتيم خونه. وارد پذيرايي شديم. ارسالن با قيافه ي عصباني تو پذيرايي 

 .بود

 :داد زد

 کجا بوديد؟ -



 .من و عسل به هم نگاه کرديم

 .خريد -

 ا خاموش بود؟گوشيتون چر  -

 .دونمعسل: من گوشيم رو جا گذاشتم؛ اين رو نمي

 هلنا گوشيت چرا خاموش بود؟ -

 .خاموشش کرده بودم يادم رفت روشن کنم -

 به همين راحتي؟ نگفتي من نگران ميشم؟ -

 .ببخشيد؛ حواسم نبود -

رفته خوابيده؟ شون گفهميد ما االن چه موقعيتي داريم؟ فکر کردي عطا رفته خونهواقعا نمي -

 !کار کردياون منتظر فرصته. اردالن هنوزم يادش نرفته چي

 .زنان اومد توهمون موقع سياوش نفس

 اومدن؟ -

 .به من و عسل نگاه کرد. اون هم عصباني بود

 جا رو گشتم؛ کجا رفته بوديد؟سياوش: معلومه کجا بوديد؟ همه

ادم رفت گوشيم رو روشن کنم؛ ولي حاال که دونم اشتباه کردم يريم خريد. ميگفتم داريم مي -

 .اتفاقي نيفتاده

 دوني چقدر نگران شدم؟سياوش: به همين راحتي آره؟ مي

کنيد؟ تو مسلماً نگران من نبودي؛ اگه بخواد آره به همين راحتي. چرا يه چيز رو بزرگ مي -

 .لوغش نکنافته. عطا کاري باخواهرش نداره؛ پس بيخود شاتفاقي بيفته براي من مي

 .تر شده بودکم آرومسياوش ساکت شد و ارسالن هم يه



خوام اتفاقي برات ارسالن: ببين هلنا! درسته تو تازه اومدي تو اين خونه؛ ولي براي من مهمي. نمي

اي و ما حق بيفته. آره تو راست ميگي؛ عطا به عسل کاري نداره؛ ولي االن تو هم جزو اين خانواده

 .داريم نگران بشيم

 .خواهي کردمدونم. من هم معذرتمي -

 ن رو عوض کنيد و بيايد شام بخوريد. چيزي که نخورديد؟هاتوباشه. بريد لباس -

 .نه -

 .ها رفت و من هم سمت اتاقم رفتمعسل سمت پله

مردم. پالستيک لباس رو روي تخت پرت کردم و خودم هم روي تخت دراز داشتم از خستگي مي

 .کشيدم. روز سختي داشتم

*** 

کم بهتر شده؛ ولي سياوش هنوز بدقلقي ام با عسل يهيه هفته گذشته که من اينجام. رابـ ـطه

جوري نشون بده؛ ولي معلومه که دورادور خواد اينکنه. هنوز باهام کنار نيومده. البته ميمي

ها حواسش بهم هست. امشب بايد بريم اون مهموني کذايي. از صبح استرس دارم. مامان اين

م و خداروشکر اتفاق خاصي نيفتاده اصفهان رفتن. تو اين چند روز با هستي و مامان تماس گرفت

گفت محمد رفته کانادا تا کارهاش رو بکنه و بود؛ ولي بابا هنوز هيچي نگفته بود. هستي مي

دونست گفت هنوز دنبالمه؛ ولي بابا بهش نگفته من کجام. هرچند خودش هم نميبرگرده. مي

کاري نکرده. از س زده ديگه هيچاامکنم. عطا ديگه از اون روز که بهم اسکار ميمن کجام و چي

 .کنهدونستم داره يه کارهايي مياومد؛ مياين سکوت عطا خوشم نمي

دونم کجا هستن. باهام تماس هم نگرفتن. حتماً از نازي و سپهر هم خبري ندارم و نمي

 .تونستن تماس بگيرننمي



اش رو براي خودم بقيه خواستم برم بيمارستان واز تعطيالت عيد من فقط سه روز اول رو نمي

خواست تو خونه باشم. از اتاق اومدم بيرون. ساعت دو بود و شيفت رد کرده بودم. دلم نمي

 .م شده بودگشنه

 .عسل تو پذيرايي نشسته بود و سرش تو گوشيش بود

 .سمتش رفتم

 ارسالن نيومده؟ -

 .سرش رو بلند کرد و نگاهي بهم کرد

 پرسي؟شوهر توئه از من مي -

 .کر کنم پدر تو هم هستف -

 .دادمکرد؛ ولي من بهش اهميت نميها بدقلقي ميعسل هنوز بعضي وقت

 .دونم، خبر ندارم؛ ولي سياوش گفت تا يه ربع ديگه ميانمن نمي -

 .ناهار چيه؟ گشنمه -

 خوري، چرا چاق نميشي؟دونم. تو خيلي غذا مينمي -

 من کي زياد غذا خوردم؟ -

تونم بيام تو. نکنه قرصي چيزي ي تو بخورم ديگه از در نمين اگه اندازهحواسم بهت هست. م -

 خوري؟مي

 .آره. يه قرص دارم در عرض يه روز سه کيلو الغر ميشي -

 !مزهبي -

 ي من بخوري؟توني اندازهکني نميخيلي هم بامزه هستم. چيه؟ حسادت مي -

 !رترهچيم از تو سنه چرا بايد به تو حسادت کنم؟ من همه -



 باشه. االن خوشحالي؟ -

 .اي رفت. من هم سمت آشپزخونه رفتمغرهعسل چشم

 خواي بري آرايشگاه؟براي شب نمي -

 .برگشتم سمتش

 آرايشگاه براي چي؟ مگه عروسيمه؟ -

 .عروسي بايد به خودت برسيباالخره تازه -

 .نه ممنون. من که ازدواج کردم ازم گذشته. تو بايد بري تا برات خواستگار پيدا بشه -

خواي من رو از سر خودت باز کني با بابا جا راحتم. ميبينم شوهر کنم؛ همينمن نيازي نمي -

 راحت باشي؟

 آفرين خيلي باهوشي! از کجا فهميدي؟ -

 .اکت شديمهمون موقع سياوش و ارسالن اومدن تو و ما هم س

 کنيد؟کار ميبه! عزيزاي من داريد چيبه -

 .خواست من هم عزيز پدرش باشمعسل با ناراحتي به ارسالن نگاه کرد. حتماً دلش نمي

 .کنيمريزي ميداريم براي شب برنامه -

ها عادت دارن ?_? ساعت قبل مهموني سياوش: پس از االن بايد شروع کنيد نه؟ آخه خانم

 .شنجلوي آينه با

اتفاقاً اشتباه کردي. ما االن چند روزه شروع کرديم خبر نداري. با ?_? ساعت کارمون راه  -

 .افتهنمي

 .ارسالن خنديد

 !از دست زبون تو هلنا -



خواست کردم؛ ولي دلم نميکل ميزد. درسته با عسل کلعسل هنوز هم ناراحت بود و حرفي نمي

 .خاطر من ناراحت باشهبه

*** 

به خودم نگاه کردم. موهام صاف بود و فقط جلوش رو فرق وسط باز کرده بودم. دلم  تو آينه

هاي هام رو هم آرايش تيره کرده بودم. چشمخواست خيلي کار خاصي انجام بدم. چشمنمي

هات رو بدي به گفت هلنا ميشه چشمتر از قبل بود. ياد هستي افتادم که ميمشکيم قشنگ

 .کم لباسم رو تغيير داده بودمرنگي هم زده بودم. يهرژ کم من؟ لبخند تلخي زدم. يه

اش دکلته بود؛ ولي من شد و باالتنهکم فون ميلباسم يه پيراهن مشکي بلند بود که از کمر يه

براش يه تور گيپور مشکي خريده بودم و به باالش اضافه کرده بودم با آستيني که از همون گيپور 

اومد. يادمه با هستي چقدر از اين هام بدم خوشم ميتغيير تو لباس بود. هميشه از اين کار که

کردن لباس اينجا خيلي سخت بود. تازه با چه بدبختي منيرخانم برام چرخ کرديم. درستکارا مي

خياطي تهيه کرده بود. مانتويي رو که هستي از خونه برام آورده بود با کفش مشکيم رو پوشيدم. 

 .ها چقدر بدبختي کشيده بود که بابا نفهمه. شالم رو هم سرم کردمردن اينبيچاره هستي براي آو

اي رنگ و کروات قهوهاي با بلوز کرماز اتاق بيرون اومدم. سياوش تو پذيرايي بود و يه کت قهوه

 .رنگي تنش بود. جذاب شده بود. با ديدنم ابروهاش رفت باالرنگ و شلوار کرمکم

 !زود حاضر شدي -

 با تفکراتت جور درنيومدم نه؟ کميه -

 .کميه -

 .خوشتيپ شدي -

 .با تعجب نگام کرد

 کني؟تيپ که تعجب ميچيه؟ تا حاال کسي بهت نگفته خوش -

 !ي تحصيل دارمها گفتن؛ ولي من قصد ادامهچرا اتفاقاً خيلي -



 .لبخندي زدم

 !پس من بعداً با خانواده مزاحم ميشم -

 .توجهم رو جلب کردخنديد. باز هم يه طرف لپش 

 ارسالن: عزيزم حاضري؟

وشلوار خاکستري تنش بود با پيراهن سفيد. کراوات با صداي ارسالن سمتش برگشتم. کت

 .رنگي هم زده بودخاکستري کم

 !چقدر خوشگل شدي عزيزم -

 .ممنونم -

 سياوش عسل از آرايشگاه نيومده؟ -

 .نه. خودم ميرم دنبالش -

 .ريم تو برو دنبال عسل و باهاش بياپس من و هلنا مي -

 .باشه -

سياوش رفت و من و ارسالن هم سمت ماشين ارسالن رفتيم و سوار شديم. ارسالن ساکت بود؛ 

 .طورمن هم همين

 استرس داري؟ -

 .نه -

دالن خوبه. اونجا بايد خيلي مواظب رفتارت باشي. سعي کن از کنار من و سياوش دور نشي. ار  -

 .زياد قابل اعتماد نيست

 .باشه -

 هلنا؟ -



 بله؟ -

 ...دوني من منظوريها رفتاري کردم ناراحت نشي! خودت مياگه من جلوي اون -

 .دونم الزم به توضيح نيست؛ فکر کنم تو اين زمان کم هم تونستم بشناسمتونمي -

 .اي هستيخوشحالم که دختر فهميده -

*** 

اومديم باالشهر، هستي ها که با هستي مييي نگه داشت. بعضي وقتاي ويالماشين جلوي خونه

ها! هستي گفتم فضاييکنن؛ من هم ميهايي زندگي ميها چه آدمگفت يعني تو اين خونهمي

 !تونستم با گوشيم از اينجاها فيلم بگيرم و به هستي نشون بدمخنديد. کاش ميهم مي

ي ما و همسايه بغليمون بود. شايد چندين برابر خونه شوناز ماشين پياده شديم. حياط خونه

هايي مثل اردالن که از راه خالف به پول رسيده جور قصرها مال چه کسايي بود؛ آدممعلوم بود اين

جوري نبودن؛ ولي به نظر من نود درصدشون از راه درست به اين همه شون اينبودند. شايد همه

قيمت و ها و مبلمان گرونبزرگي شديم. خونه پر بود از تابلوفرشثروت نرسيده بودن. وارد پذيرايي 

هايي قرار داشت که سمت نظر من اصالً قشنگ نبود. وسط سالن پلههاي بزرگ که بهمجسمه

 .رفتي باال ميطبقه

هاي زيادي توش بودن. ست مبلمان تري شديم که آدمها رد شديم و وارد پذيرايي بزرگاز کنار پله

ها و چيدمان سالن زد. با صداي مردي نگاهم رو از آدمقرمز تو نگاه اول چشم آدم رو ميطاليي 

 .گرفتم

-  ً  .خانم لباستون لطفا

 .مانتوم و شالم رو درآوردم و بهش دادم

 .ارسال با تحسين بهم نگاه کرد و لبخندي زد. آرنجش رو خم کرد و دوباره نگاهي بهم کرد

 اي؟آماده -



 .آره -

 .گرفتم و با هم داخل رفتيمبازوش رو 

ي بود که اون شب تو اون ويال بود. فکر کنم پسري اومد سمتمون. نگاهش کردم؛ همون پسره

 .اسمش بابک بود

 .سالم عمو -

 .جانسالم بابک -

 .هاش درشت شددفعه چشمبابک بهم نگاهي کرد و يه

 تو؟ -

 .جانارسالن: همسرم، هلناست بابک

هاش که من اون شب فکر پسر هنوز ميخ صورتم بود. پوست سفيدش صورتي شده بود. چشم

نظر من قدر سفيد باشه؟ بهکردم عسليه، سبز سبز بود. اصالً چه معني داشت مرد اينمي

خوشگلي بايد مال زنـ*ـا باشه! تو کار خدا مونده بودم. ارسالن دستم رو کشيد و من از پسر 

رفتيم. اي رفتيم. داشتيم سمت اردالن ميچشم برداشتم و سمت ديگه رنگيسفيدپوست چشم

 .کم تپش قلبم باال رفتيه

 .ارسالن انگار فهميده بود؛ دستش رو گذاشت روي دستم

 .سرم رو بلند کردم

 .خوب باش، مثل هميشه -

زدن با مرد کناريش روي لبش بود خشک شد؛ اردالن با ديدنمون برگشت. لبخندي که از حرف

 .ولي سريع حالتش رو عوض کرد و سمتمون اومد

به! ببين کي اينجاست؛ زن برادر عزيزم. ما که سعادت نداشتيم تو عقدتون سالم برادر عزيز! به -

 !شرکت کنيم



تونستم نفرت رو تو نگاهش دستش رو سمتم دراز کرد و من هم عادي باهاش دست دادم. مي

 .ببينم

پيش اسلحه روي سرم گذاشته بود. رفتارش خيلي غيرعادي  انگار نه انگار اين آدم چند وقت

 .رسيدنظر ميبه

ارسالن هم باهاش دست داد. سعي داشت مثالً من رو ناديده بگيره يا خيلي طبيعي باهام 

 .کم پريده بودبرخورد کنه؛ ولي نتونسته بود موفق باشه؛ چون رنگش يه

 .اي رو تور کرديوني؛ خودت خوب تيکهخبينم که فقط براي من رجز ميخوش اومديد! مي -

 .هاش استفاده کنهآره ديگه! خب آدم بايد از فرصت -

 حق با توئه؛ ولي هميشه بخت با آدم يار نيست! مگه نه خانم؟ -

خواست من کردن جو من رو سمت مبلي هدايت کرد. انگار ميپوزخندي زدم. ارسالن براي عوض

 .ارسالن اشاره کرد نشستم و خودش هم کنارم نشست رو از اردالن دور کنه. روي مبلي که

 !کنمبهت افتخار مي -

هاي اين نگاهي بهش کردم. چرا ارسالن از رفتارم متعجب بود؟ من که کاري نکرده بودم. يا زن

خاطر اينکه بهم قوت کرد و بهعرضه بودن يا ارسالن داشت رفتارم رو بزرگش ميخاندان زيادي بي

 .رو زده بودقلب بده اين حرف 

کار کردم حتماً بهم مدال طالي نوبل فهميد من با پسرش چيتو دلم لبخندي زدم؛ پس اگه مي

 !دادبراي شجاعت رو مي

هاي من. پيراهن سفيدي تنش بود با هاي اين شبسرم رو چرخوندم. از دور ديدمش! مرد کابوس

ترين تيپنظرم شايد خوشهشناختم بشک اگه ذاتش رو نميشلوار مشکي و کراوات مشکي. بي

زد و جامي هم دستش بود. مايع مردي بود که ديده بودم. عطا داشت با مرد کناريش حرف مي

 .تونست محتوياتش رو لو بدهزردرنگ توش مي



ايش هم از دختر مو بلوندي کنارش ايستاده بود و بازوش رو چسبيده بود. برق لباس کوتاه نقره

انداخت. عطا هاي هندي ميهاي ديسکوي فيلمزد. من رو ياد رقصندهاين فاصله چشم آدم رو مي

زد يه لحظه سرش رو چرخوند. چند ثانيه خشکش زد. من هم طور که داشت حرف ميهمين

خاطر تفاوت نگاهش کردم. اين مرد براي هرکس وحشتناک بود براي من نبود. شايد بهبي

 .ونسته بودم مغلوبش کنماي بود که در برابرش داشتم. دو بار تتجربه

در صدم ثانيه رنگ نگاهش عوض شد. محتويات ليوانش رو سرکشيد و دست دختر کناريش رو 

خواستم فکر کنه منتظرش هستم. از از بازوش جدا کرد و سمتمون اومد. سرم رو چرخوندم. نمي

 .بوي ادکلن فهميدم که درست کنارم ايستاده

 !دباباي جديسالم بر پدر عزيز و زن -

دونم چرا اش رو اعصابم بود. ارسالن آروم سالم کرد؛ ولي من جوابش رو ندادم. نميلحن مسخره

احترامي کنه؛ ارسالن براي من مرد قابل احترامي بود و رفتار عطا خواست به ارسالن بيدلم نمي

 .بود قدر محتاطداد. فقط از اين متعجب بودم که چرا ارسالن در مقابلش اينباهاش عذابم مي

 خانمتون زبونش رو خونه جا گذاشته؟ -

هاي هاش خيره شدم. چشمارسالن دستش رو مشت کرد؛ ولي چيزي نگفت. به چشم

 .ايش کدر بودشيشه

  .لبش لرزش خفيفي داشت. پوزخندي زدم

 !کار ببرمزبون دارم؛ ولي ترجيح ميدم براي کسي که لياقتش رو داره به -

 .عصبي شده بود

ي دهاتي دوني لياقت چيه! وگرنه االن اينجا نبودي براي من سخنراني کني. دخترهتو چي مي -

 .تونه اصلش رو پنهان کنهکردن ظاهرش نميگداگشنه! کسي با درست

 .نگاهش به لباسم بود

 !زدنت باشارسالن: عطا مواظب حرف



 .اي روي لبش بودعطا حاال لبخند پيروزمندانه

هاي اينجا رو جلب کرده؛ قدر مهم شده که توجه نصف آدماتي گداگشنه اينفعال که اين ده -

 !نظر من هيچييکيش خود تو! تو خودت جز پول چي داري که بهش مينازي؟ به

ً ً يه مرد ايدهداشتم چرت مي  .جوري بود. پوزخندي زدمش اينآل بود. البته ظاهرگفتم؛ عطا واقعا

 .مشت کرده بود هاش رولبخند روي لبش ماسيد. دست

 .دختر مو بلوندي که قبال کنارش بود اومد و کنارش ايستاد

 .عطا کجايي؟ بابا کارت داره -

 .ي ما شده بوددختر تازه متوجه

 !واي سالم عموجون -

 .سالم بهارجان -

 کنيد؟اين خانم کيه، معرفي نمي -

 .همسرم، هلنا -

 دروغ ميگي عمو، آره؟ -

 .نه عزيزم -

تعجب و سبزش نگاه کردم. با اينکه بيشتر جاهاش عملي بود؛ ولي خوشگل بود. هاي مبه چشم

 .شايدم زيادي خوشگل بود

 .دستش رو سمتم دراز کرد

اي داشته باشه. عطا چه مادر کردم عمو همچين سليقهمن بهارم دختر اردالن؛ فکر نمي -

 !خوشگلي پيدا کردي

 .ودنش رو تو حرکات صورتش تشخيص بدمبتونستم عصبيعطا هنوز تو شوک حرفم بود. مي



 .ي بهار رو گرفتمدست درازشده

 .من هم خوشبختم عزيزم -

 .دستش رو ازم جدا کرد و دور بازوي عطا حلقه کرد

 .کرد. بهار دست عطا رو کشيدالعملي نشون نداد و فقط به من نگاه ميعطا هيچ عکس

 .بيا ديگه! ببخشيد عموجون من بايد برم -

 .زم راحت باشبرو عزي -

 .م رو آزاد کردمشدهعطا باهاش رفت و من هم نفس حبس

 !روي کردي دخترجونارسالن: هلنا زياده

 ترسيد؟شما از عطا مي -

خوام احترامي کنه. عطا ديوونه بشه هيچي حاليش نميشه. نميخوام بهت بينه؛ ولي نمي -

 .ها شکسته بشنحرمت

دونم چرا شما احترامي رو ندم. نميتونم جواب بياون بايد نگران باشه نه شما. بعدم من نمي -

 .قدر آروميددرمقابلش اين

 ...من آروم نيستم؛ فقط تو نبايد از روي ظاهر قضاوت کني. عطا اون -

 .با صداي عسل ارسالن ساکت شد

 .سالم بابا -

 .سالم عزيزم -

خواست بدونه عطا کنم از دور ديده بود عطا پيش ما بود و حتماً مي سياوش نگاهي بهم کرد. فکر

 .گفتچي داشت مي

 .ارسالن: بشينيد



 :سياوش کنار ارسالن نشست؛ ولي عسل گفت

 .من برم اول عطا رو ببينم بعد ميام -

 .ارسالن سرش رو تکون داد و عسل سمت عطا رفت

موهاي فردارش رو هم جمع کرده بود. اومد و عسل خوشگل شده بود. لباس طالييش بهش مي

 .آرايش قشنگي داشت

 .کردسياوش به طرفي که عسل رفت نگاه مي

 .ارسالن از کنارم بلند شد

 .عزيزم من بايد برم تا چند نفر رو ببينم. سياوش پيشت هست -

 .ي سالن رفتسرم رو تکون دادم. ارسالن دم گوش سياوش چيزي گفت و سمت ديگه

 .م نشستسياوش اومد کنار 

 گذره؟بهت خوش مي -

 !نه -

 .ها که خيلي مهموني دوست داريدچرا؟ شما زن -

 .جوريه که اومدممن دوست ندارم؛ اين اولين مهموني اين -

 يعني تا حاال مهموني نرفتي؟ -

 .جوري نبود. اينجا حس خوبي بهم نميدههام رفتم؛ ولي اينچرا. عروسي دوست -

ن پسر و دختري سمتمون حس کردم سياوش يه جوري شد. دختر قد سرش رو تکون داد. با اومد

هاش بود. ي قرمزرنگي تنش بود و موهاي شرابي لختش تا سرشونهکوتاهي داشت و لباس دکلته

ي قشنگي داشتن؛ هر دوتا هم پسر کت و شلوار مشکي تنش بود با پاپيون. هردو چهره



گفت ها. االن هستي بود ميکار چشم رنگي چشمشون رنگي بود. اين خانواده کال زده بودن تو

 .کم بهم نزديک شدتر آومدند. سياوش يهاي هستن براي خودشون. نزديکعجب تيکه

 .سالم آقا سياوش -

فهميدم. کدوم پسري سالم يه دختر به سياوش با سردي به دختر سالم کرد. دليل کارش رو نمي

 .خيره شده بودداد؟ پسر بهم جوري سرد مياين خوشگلي رو اين

 جان؟کني سياوشپسر: خانم رو معرفي نمي

 .سياوش: هلناخانم

دونم چرا سياوش نگفت من چه نسبتي باهاش دارم؛ من هم حرفي نزدم. شايد صالح نمي

 .دونسته بود فقط اسمم رو بگه

ي بهار و بابک. اين هم پسر: اسمتون هم مثل خودتون زيباست بانو. آريا فخار هستم؛ پسرخاله

 .خواهرم، صدف

 .وقتمخوش -

 .دختر سري تکون داد و من هم در جواب همين کار رو کردم

بستن خوشم ي آريا نگاه کردم. از مردايي که بانو بانو به ريش دخترها ميبه دست درازشده

زني باکالس بود. باهاش دست دادم و دستم رو سريع کشيدم. صدف ه جور مثال مخاومد؛ ينمي

 .ش نگاهش به من و سياوش بودرسيد و همهنظر ميعصبي به

 .پيداييجان کمآريا: خب سياوش

 .سرم شلوغه -

 .بينمبله دارم مي -

 .سياوش پوزخندي زد. بهار اومد سمت صدف

 کردي؟بهار: صدف کجايي دختر؟ چرا دير 



 .کم کار داشتآريا يه -

 .کم برقصيمخيلي خب. حاال بيا بريم يه -

اي گفت و ازمون دور شد. سياوش نفسش رو فوت دختر موقرمز با بهار رفت. آريا هم با اجازه

 .کرد

 با دختره مشکل داشتي؟ -

 !نه -

  ت بود؟my friend .خودت رو به اون راه نزن! معلوم بود از دستش کالفه بودي -

 .گفتم نه؛ فقط از اين برادر و خواهر خوشم نمياد -

دونستم سياوش داره دروغ ميگه. مطمئن بودم بين اون و صدف يه چيزي سرم رو تکون دادم. مي

 .بود؛ چون معلوم بود کالفه شده

 سياوش: ميشه چند دقيقه تنهات بذارم؟

 .راحت باش؛ نيازي نيست خودت رو زياد نگران من کني -

 .جاش بلند شد و رفت. تا سرم رو چرخوندم آريا رو ديدم که کنارم نشسته سياوش از

 .عجب پررويي بود. انگار منتظر فرصت بود من تنها بشم

 .آريا: تا حاال نديده بودمتون

 ديديد؟بايد مي -

 .آخه سياوش عادت نداره با يه دختر بياد تو جمع خانوادگي -

 چرا مگه تارک دنياست؟ -

 .کردش زيادي سفيد بودهاي لمينتونپسر خنديد. دند

 شي؟my friendحاال نگفتي،  -



 چرا بايد بهتون بگم؟ -

 .از حرفم جا خورد

 .قصد فضولي نداشتم بانو -

 .پوزخندي زدم

خوان مخ يه دختر رو بزنن بهش ميگن عزيزم يا عشقم؛ اما فکر کنم ي ما وقتي ميتو محله -

 .هاي مثالً باکالس بهش ميگن بانوآدم

هاي آبيش پسر يه لحظه نگاهم کرد بعد زد زير خنده. صورتش از خنده قرمز شده بود. تو چشم

 .اشک جمع شده بود

 !آريا خفه نشي يه وقت -

 .جوري در حال خنديدن بود به عطا نگاه کردآريا که همين

 !ستالعادهبا اين خانم آشنا شدي عطا؟ فوق -

 .ش گفتعطا بدون هيچ حالتي تو چهره

 .شناسمشبله، خوب مي -

 .واقعاً؟ حاال اين خانم زيبا کي هست؟ به من که جواب نميده -

 .عطا با حرص نگاهي بهش کرد؛ ولي حرفي نزد

 .باباشمزن -

 .هاش درشت شد و آريا باز هم خنديدعطا چشم

 .شوخي جالبي بود -

 .شوخي نبود -

 .کردي خونسردم نگاه دفعه ساکت شد. با بهت به قيافهآريا يه



 جدي ميگي؟ -

 .آره. چرا بايد شوخي کنم؟ من همسر ارسالن شاهي هستم -

 .آريا شوکه بهم خيره شده بود

 !عجيبه -

 چيش عجيبه؟ -

 .هيچي... هيچي -

 .دفعه از کنارم بلند شدانگار هول شده بود. يه

 .گردمببخشيد من برم تا يه جايي، برمي -

 .کنم، بفرماييدخواهش مي -

 !زدم. مردک احمق پوزخندي بهش

 عطا: االن خوشحالي زن پدرم شدي داري باهاش پز ميدي؟

 آره خيلي خوشحالم. تو مشکلي داري؟ -

 .ام حرصش گرفته بوداز لحن مسخره

ي پررو! من هنوز هيچي رو فراموش نکردم. فکر نکن با ازدواج با پدرم خرت از پل ببين دختره -

گذشته. راستي شنيدم خواهرت رفته اصفهان مسافرت؛ چند وقت پيش ديدمش بد چيزي 

کم احمقه. البته احمق و احساساتي! نيست. يه برخورد کوچولو با هم داشتيم. مثل تو نيست، يه

 .هاست که زود وابسته ميشهاز اين دختر 

 .با عصبانيت نگاهي بهش کردم

 مونم فهميدي؟ببين عوضي! بخواي نزديک خواهرم بشي ساکت نمي -

 .هام خيره شدخم شدو به چشم



 بابا کوچولو؟توني بکني زنکار ميمثالً چي -

 .من هم چشم ازش برنداشتم و بهش زل زده بودم

ي خانوادت بدونن اون شب تو خواي همهست پسرم! نميتهدوني چه کارايي ازم ساخخودت مي -

 !ويال چي شد؟ سياوش که خيلي مشتاقه بدونه

 .مچ دستم رو که روي ميز بود محکم گرفت

 .کني کوچولو؟ از مادر زاييده نشده بخواد من رو تهديد کنهتو داري من رو تهديد مي -

 .شکستچ دستم داشت ميخواستم بفهمه کم آوردم. مکردم. نميهيچ حرکتي نمي

 .دوني چي ميگمکنم عطا شاهي! خودت ميکنم؛ عمل ميمن تهديد نمي -

 سياوش: هلنا مشکي پيش اومده؟

 .عطا مچ دستم رو ول کرد و ازم فاصله گرفت

خواستم سياوش دستم رو ببينه و مشکلي پيش بياد. عطا دستم رو سريع بردم زير ميز. نمي

 .کار کردهب کرده بود. حتماً انتظار داشت به سياوش بگم چيخاطر کاري که کردم تعجبه

 .خوبم سياوش -

 عطا کاري داري؟ -

 !اربـاب جديد پيدا کردي سياوش -

 تو مشکلي با اين موضوع داري؟ -

نه اميدوارم اينم مثل قبلي توزرد از آب درنياد. اون يکي که بهت وفا نکرد و تا يه زن خوش برو  -

 .و فراموش کرد. هرچند اين به نظر من زياد مالي هم نيسترو ديد تو و عسل ر 

 .تفاوتي نگاهي از باال تا پايينم کردبا بي

 .اي و نيازي به گفتن نيستسليقهدونم چقدر کجنظرت رو براي خودت نگه دار! هرچند مي -



د بهار کردم. رد نگاهم رو گرفت از نگاهم فهميد که منظورم کيه. هرچنداشتم به بهار نگاه مي

 .زيادي خوب بود

 .برگشت سمتم

 .ها براي من هيچ ارزشي ندارن؛ فقط ميشه باهاشون خوش گذروندزن -

 !شناسمتکردم؛ خوب ميگفتي تعجب ميغير اين مي -

 منظور؟ -

 خواي به بقيه هم بگم؟دوني منظورم چيه؛ نکنه ميخودت مي -

 !داراي اون روي سگم رو باال مياري -

 مگه روي ديگه هم داري؟ -

 .دفعه بهم حمله کردعطا يک

ي صورتمون خيلي کم بود. مثل ببر ي لباسم رو گرفت و من رو کشيد سمت خودش. فاصلهيقه

 .کردزخمي بهم نگاه مي

 :ش گفتشدههاش قفلاز الي دندون

 م رو ببيني؟خواي روي ديگهي آشغال ميدختره -

 :شنوه گفتممنم آروم جوري که فقط خودش ب

 !قبال ديدمش متجاوز -

رسيد. عطا فشار دستش رو بيشتر کرد. سياوش سعي کرد عطا رو ازم دور کنه؛ ولي زورش نمي

 .زدنفس مينفس

 کني؟کار ميارسالن: عطا داري چي

 .عطا هلم داد روي صندلي



 .کردنچند نفري که دورمون بودن داشتن نگاهمون مي

 .بتونم بهتر نفس بکشمدستم رو سمت گردنم بردم تا 

 !ارسالن شاهي مواظب زنت باش؛ چون برام مهم نيست زن توئه؛ پتانسيل کشتنش رو دارم -

 .اي که به چند نفر زد سمت خروجي سالن رفتعطا با تنه

 .طورسياوش اومد سمتم؛ ارسالن هم همين

 ارسالن: خوبي؟

 .آره -

 .کم آب بيار رنگش پريدهسياوش براش يه -

 .ت و عسل هم اومد کنارمونسياوش رف

 چي شده؟ -

 .چيزي نيست -

 هلنا چرا رنگت پريده؟ -

 .براي اولين بار بود عسل نگرانم شده بود

 .کم هوا کم آوردم همينخوبم. يه -

 .شدسياوش برام آب آورد. اون هم تو صورتش نگراني ديده مي

 .کنيد؟ من خوبمجوري نگاهم ميچرا اين -

 .ست دارم دروغ ميگمدونارسالن انگار مي

 .باشه. من برم خداحافظي کنم بريم -

 .کنم. تازه اومديم؛ من خوبمنه خواهش مي -



 مطمئني؟ -

 .خوام برم دستشوييآره فقط مي -

 .از جام بلند شدم

 .عسل باهات مياد -

عسل بدون مخالفت جلو رفت و من هم دنبالش رفتم. وارد همون سالن اول شديم کنار سالن يه 

 .راهرو بود

 .وارد راهرو شديم. تو راهرو چند تا در بود

 .کدومه؟ من خودم ميرم تو برو به مهموني برس -

 .ها وايميستمدر اول. من دم پله -

 .سرم رو تکون دادم و تو دستشويي رفتم

 .به صورتم زدمکم آب يه

 !ذارم به هستي نزديک بشيلعنتي نمي -

شکست؛ به مچ دستم نگاه کردم. قرمز شده بود. برام مهم نبود که دستم کبود شده يا حتي مي

 .فقط تو فکر هستي بودم. آرايشم رو درست کردم و از دستشويي بيرون اومدم

 .اومدزدن ميکم جلوتر رفتم صداي حرفيه

 .تونممن نمي بابک تمومش کن -

 فهمي؟بابک: عسل من دوستت دارم! چرا نمي

 .کنهوقت اين رابـ ـطه رو قبول نميبابام هيچ -

 قدر برات مهمه که حاضري از من بگذري؟تو بابات اين -

 خواي جلوي بابات وايسي؟جوري ميتونم رو حرفش حرف بزنم. بعدم تو چهآره برام مهمه. نمي -



 .کنماري ميخاطر تو هر کمن به -

 .توني جلوي بابات وايسيشناسمت. تو نميبابک! من خوب مي دروغ نگو -

 .ريماصالً با هم از اينجا مي -

 .م رو ترک کنمتونم خانوادهنه نميشه. من نمي -

سن تو گرفته. اون بهت اهميت نميده. خاطر اميالش رفته يه زن همکدوم خانواده؟ پدرت به -

 !بينهرسي. حاال که يه زن خوشگل داره تو رو نمين به حرف من ميدار بشفردا که بچه

 جوري نيست. فکر کردي همه مثل عمو اردالنن؟دهنت رو ببند! پدر من اين -

 .ي مظلومش قايم کردهآره پدر تو هم مثل باباي منه؛ فقط خودش رو پشت قيافه -

 !جوري حرف بزنيحق نداري راجع به پدر من اين -

 !تونم بدون تو زندگي کنمم کن من دوستت دارم! نميعسل درک -

 !ي بابات نفس بکشيتوني بدون اجازهداشتن نيست؛ تو حتي نميچي دوستهمه -

 .طور نيستاين -

 .خوايباشه پس برو همين االن بهش بگو من رو مي -

 .بابک ساکت بود

 .خورمتوني؟ فراموشم کن بابک؛ من به درد تو نميديدي نمي -

 !عسل -

 .بينتتبرو راحتم بذار. االن هلنا مياد مي -

 .جوري دلم رو شکستيخانم. يادت باشه چهباشه عسل -

 .توني بکنيکاري نميزني؛ ولي هيچها رو ميبابک تمومش کن! االن چند وقته همين حرف -



 .خوامتتونم جلوي بابام وايسم؛ ولي ميم. من نميعرضهآره من بي -

تونم زندگيم رو با مردي بسازم که ازخودش خوره؛ من نميجوري به درد من نمينخواستن اي -

 .اراده نداره

 ...عسل خواهش -

 .پاهام رو محکم به زمين کوبيدم؛ مثال دارم ميام

رفت. اومد؛ انگار بابک داشت ميشد ميهردوشون ساکت شدن. صداي پايي که داشت دور مي

 .کردو داشت به دورشدن بابک نگاه مي ها ايستاده بودعسل کنار پله

 .بريم -

 .عسل برگشت سمتم

اي نداشت داشتن يه مردي که از خودش ارادههاش اشک بود. دلم براش سوخت. دوستتو چشم

 .هاي ممکن بود. با عسل سمت سالن رفتيميکي از بدترين حالت

خواست تو تنهايي ار مياي رفت؛ انگسياوش اومد سمتمون. عسل ازم فاصله گرفت و سمت ديگه

 .با خودش کنار بياد

 عسل کجا رفت؟ -

 .دونم. به من حرفي نزدنمي -

 .هاشبيا بريم. ارسالن رفته پيش يکي از شريک -

 .سياوش الزم نيست مراقبم باشي -

 .من کاري که ارسالن گفته رو انجام ميدم. برام مهم نيست عطا چي ميگه -

 .خواد کسي فکر کنه تو باديگارد منيمراقبت کنم؛ دلم نمي تونم از خودمولي من خودم مي -

 .کنمکنن؛ من کار درست رو ميبرام مهم نيست که ديگران چه فکري مي -



 .باشه هر جور راحتي -

 .تمام مدت سياوش کنارم بود

خواست بقيه هم مثل عطا فکر کنن. عطا جوري مواظبمه ناراحت بودم. دلم نمياز اينکه اون اين

 .هاشون به ما بودش چشمديگه نديدم؛ ولي آريا و خواهرش همهرو 

ي مهمونا سرگرم کنه؛ انگار يه جورايي داشت ما رو کرد خودش رو با بقيهاردالن هم سعي مي

 .گرفتناديده مي

ي سالن ايستاده بود و کرد که گوشهش تو خودش بود و با حسرت به مردي نگاه ميعسل هم همه

خواست عشقي رو که تو دلش داشت جوري ميکرد. شايد ايند خالي ميليوانش رو تندتن

 .فراموش کنه

*** 

فردا قرار بود برگردم سرکار. چند روز بود که تو خونه بودم. انگار هر کس تو اين خونه به فکر غمي 

کرد؛ ولي معلوم مون رو دور هم جمع ميبود که تو دلش بود. درسته ارسالن موقع نهار و شام همه

س گرفته کرديم. تو اين چند روز چند بار با هستي تمابود هر کدوم به يه چيزي ديگه فکر مي

کردم؛ ولي چه کار؟ هستي تا چند روز ديگه بودم. خيلي نگرانش بودم بايد قبل عطا يه کاري مي

 .گشتبرمي

برد و فکرم بهم ريخته بود. کاپشنم رو به ساعت نگاه کردم؛ نزديک يک شب بود. خوابم نمي

. سمت حياط رفتم. برداشتم و از اتاق بيرون اومدم. هوا به نظرم هنوز سرد بود. همه خواب بودن

ي خونه به طرف نيمکت دوتا نگهبان کنار در وردي مشغول حرف زدن بودن. آروم سمت ديگه

 .جا نشسته بودپشت ساختمون رفتم. يکي ديگه قبل من اون

 .کشيد. جلوتر رفتمآروم جلو رفتم. سيگار دستش رو ديدم. کسي تو اين خونه سيگار نمي

يد. لبخندي روي لبم اومد؛ مثل پسرهاي دبيرستاني کشسياوش بود که داشت سيگار مي

 .کشيد. آروم از پشت بهش نزديک شدميواشکي داشت سيگار مي



 .صدام رو بردم باال و ابروهام رو تو هم گره زدم

 خجالت نميکشي داري يواشکي سيگار ميکشي؟ -

 .با هل برگشت سمتم و سيگار از دستش افتاد

 .نيت نگاهم کردهاي عسليش سرخ بود. با عصباچشم

از کارم خجالت کشيدم. حتما از اينکه خلوتش رو بهم زده بودم ناراحت شده بود. به روي خودم 

 .نياوردم

 .با آرامش نگاهي بهش کردم که مثالً کارم رو جبران کنم

 .دونستم سيگار ميکشينمي -

 .چرخيدونستم تو هم فضولي و اين وقت شب تو خونه ميمنم نمي -

 .فهميدي؛ بعدم من اومدم هوا بخورمحاال که  -

 االن؟ -

 .يادم نبود که فقط تو حق داري اين وقت بياي بيرون -

 .سياوش ديگه چيزي نگفت و منم رفتم روي نيمکت کنارش نشستم. هر دو ساکت بوديم

 .توني سيگارت رو بکشيمي -

 .بهم نگاهي کرد

 .کردم. يکم جنبه داشته باشچيه؟ داشتم باهات شوخي مي -

 .انگار منتظر حرفم بود. سيگاري از جيبش درآورد روشن کرد

 تو نميکشي؟ -

 گردي؟دنبال شريک جرم مي -



 .لبخندي زد. به سيگار دستش نگاه کردم

چند باري با هستي خواهرم يواشکي روي پشت بوم وقتي بابام خواب بود کشيديم؛ ولي االن  -

 .حسش نيست

 ات تنگ شده؟دلت براي خانواده -

 اش نشه؟ تو نميشي؟مگه ميشه آدم دل تنگ خانواده -

 .پوکي به سيگارش زد

شون چرا بعضي وقتا دلم براي تارا تنگ ميشه. من کوچيک بودم پدر و مادرم فوت کردن. قيافه -

 .يادم نمياد. وقتي تارا با آقا ارسالن ازدواج کرد زندگيم شد تارا و آقا ارسالن

 قدر ارسالن رو دوست داري؟پس براي همين اين -

 .مونهآره مثل پدرم مي -

 .معلومه که خيلي دوستش داري؛ البته ارسالن هم خيلي دوستت داره -

 ت؟چرا نميري ديدن خانواده-

 .تونم برم ديدنشونهستي رو چند باري ديدم؛ ولي زياد نمي -

 چرا؟ چون بابات بيرونت کرده؟ -

 .منگاهي بهش کرد

دونم کار کرده؛ فقط نميدونم عطا باهات چيي ارسالنم و ميدوني من همه کارهچيه خودت مي -

 .چرا اين کار رو کرده

 هنوز درگيري بدوني؟ -

 !آره -

 تو چرا با عطا مشکل داري؟ -



 .فکر کنم اول من ازت سوال پرسيدم -

 کني؟اگه بهت بگم يه کاري در عوضش برام مي -

 چه کاري؟ -

 .نترس خالف نيست -

 . باشه اگه بتونم انجام ميدم -

 .ساکت بودم اونم بهم خيره شده بود تا من حرف بزنم

 .تو يه جاي دور افتاده با يه پيراهن نازک تو برف ولش کردم -

 .هاي درشت شده بهم نگاه کردسياوش با چشم

 کار کردي؟چي -

 .خيلي کنجکاو بهم خيره شده بود

 .ه عروسيه نازي رو ميگم؛ تو نبودي چون نديدمتاون شب تو ويال شب -

 .آره رفته بودم براي يه کاري شمال -

خب اون شب وقتي همه رفتن. اردالن دستور داد من رو بندازن تو انباري. بعد آخر شب دوباره  -

 .جا بود. بعدش هم فرار کردم؛ البته توسط عطامن رو بردن تو ويال ولي بجاي اردالن عطا اون

 !ه درست بگي چي شده؟ داري عصبيم ميکنيميش -

 مگه دارم فيلم برات تعريف ميکنم؟ -

 .ترهنه ولي اين موضوع براي من از فيلم مهم -

خواستم بهش بگم. هر خواست ازم اعتراف بگيره نازي کجاست. منم نميخب اولش عطا مي -

 .کاري کرد بهش حرفي نزدم

 .اتاق چه اتفاقي افتادخواست بگم تو اون يکم ساکت شدم دلم نمي



 خب؟ -

ي اون يارو غوله نادر رو برداشتم و هيچي ديگه، منم از يه لحظه غفلتش استفاده کردم.اسلحه -

گرفتم طرفش. بعدم مجبورش کردم من رو از اون ويال ببره بيرون و بعدم وسط يه جايي که 

 .دونم کجا بود ولش کردم که خودش پياده برگردهنمي

 .سياوش خشکش زده بود

 جوري اسلحه رو گرفتي؟ نترسيدي بکشنت؟باورم نميشه تو اين کار رو کردي! چه -

م. اصال عرضههاي دوروبرش بيکرد منم مثل زناي نداشتم. عطا هم فکر مينه خب راه ديگه -

 .گير شده بودکرد من اين کار رو بکنم بخاطر همين غافلفکر نمي

جا بودم گيره. کاش منم اوني هستي! پس بگو عطا براي چي داره آتيش ميبابا ايول عجب زن -

 !ش رو وقتي اسلحه رو سمتش گرفته بودي ميديدمقيافه

 تو چه مشکلي با عطا داري؟ -

 .هاي سياوش رفت تو هماخم

 صدف يادته تو اون مهموني؟ -

 آره. همون دختره خواهر آريا رو ميگي؟ -

 .دم بوmy friend آره قبال -

 .دونستم يه چيزي بين شما هستمي -

ها چيزي بين ما نيست؛ يعني قبال بود. موضوع مال دو سال پيشه. تو بعضي مهموني -

کرد خودش رو بهم نزديک کنه. خب منم ازش بدم نميومد؛ صدف ديدمش. هميشه سعي ميمي

تر رو سر کار کم جذبش شدم و با هم دوست شديم. من آدمي نبودم که يه دخخوشگل بود. کم

خواست تا آخر باهاش باشم؛ ولي صدف دختر آزادي بود. نه اينکه بذارم. بخاطر همين دلم مي

کنم ولي صدف خيلي آزاد بود و سر همين موضوع باهاش مشکل بگم من خيلي بسته فکر مي



کردم دوستش دارم. بخاطر همين باهاش راه داشتم؛ البته دوستشم داشتم. شايدم فکر مي

ش براي زد و همهم؛ ولي يکم گذشت ديدم رفتارش داره عوض ميشه. کمتر بهم زنگ ميميومد

 .گرفت. تا اينکه يه روز اتفاقي تو ماشين عطا ديدمشنديدنم بهونه مي

 .هاش رو مشت کرده بود. انگار به ياد آوردن اتفاق گذشته براش آزاردهنده بودسياوش دست

هاست با اردالن رفت و آمد داره و صدفم عطا سالبا خودم گفتم چيز مهمي نيست؛ چون  -

 .ي بهاره. خب چيز غيرعادي نيست که سوار ماشين عطا بشهدخترخاله

گفت. ديگه نخواستم خودم رو گول ست! داشت بهم دروغ ميبهش زنگ زدم ولي گفت خونه

 .بزنم و چيزي بهش نگفتم

کردم. بهش زنگ زدم. گفت بيرون کار شون بايد تکليفم رو باهاش روشن ميفرداش رفتم دم خونه

جا منتظر شدم يکم بعد ديدم از خونه اومد بيرون. تا تونه من رو ببينه. همونداره و نمي

 .خواستم برم طرفش ديدم ماشين عطا پيچيد تو کوچه. سريع خودم رو قايم کردممي

تموم شد؛ يعني  جا صدف برامسوار ماشينش شد. تعقيبشون کردم. رفتن آپارتمان عطا. همون

دونستم عطا قبلش تموم شده بود، فقط ديگه ته قلبم مطمئن بودم ديگه حسي بهش ندارم. نمي

خاطر نزديکي من به دونست من با صدف دوستم. عطا بهچرا اين کار رو کرد در حالي که مي

ي خوبي هم با هم نداشتيم ولي اينکه اومد و رابـ ـطهوقت ازم خوشش نميارسالن هيچ

اي بود. به عطا زنگ زدم و منه و بازم رفته بود طرفش يه چيز ديگه my friend دونست صدفمي

 .باهاش يه جا قرار گذاشتم

تونه راحت هر کس رو گفت ميدوني بهم چي گفت؟ گفت از قصد به صدف نزديک شده. ميمي

ه خواهرم زندگي صدف براش هيچ ارزشي نداره و فقط براي اينک گفتبخواد به دست بياره. مي

گفت به هر دختري که نزديک بشم اون به مادرش رو خراب کرده به صدف نزديک شده. مي

 .دستش مياره تا من هم مثل اون عذاب بکشم

ي اين بازي باهاش درگير شدم ولي چه فايده؟ همه چي خراب شده بود و من اين وسط بازنده

طا شاهي بود و من يه سايه که زير نظر گفت اون کجا و من کجا. اون عبودم. عطا راست مي



ارسالن بودم. بعد اون اتفاق صدف همه چي رو فهميد. باهام تماس گرفت ولي من ديگه حاضر 

بينمش؛ ولي ديگه برام مهم ها مينبودم بهش نگاه کنم. از اون به بعد تو بعضي از مهموني

وشش کردم. شايد عطا يه بهانه نيست. اون هنوزم اميدواره من بهش برگردم؛ ولي من ديگه فرام

فهميدم. خب خوره؛ چيزي که بايد از اول ميبود؛ ولي باعث شد بفهمم که صدف به درد من نمي

 حاال فهميدي که چرا با عطا مشکل دارم؟

 .نفس عميقي کشيدم

چرا عطا با اين خانواده مشکل داره؟ ارسالن که چند سال بعد طالق زنش با تارا ازدواج کرده،  -

 مشکلش چيه؟ پس

دونم چون اون موقع بچه بودم؛ عطا چند سالي ازم بزرگتره. ولي مثل اينکه مادر من دقيقا نمي -

خواسته به ارسالن برگرده ولي ارسالن با تارا ازدواج کرده بود و عسل رو داشتن. ارسالنم عطا مي

نبود بهش خواست بهش برگرده. شنيدم مادر عطا خودکشي کرده؛ چون ارسالن حاضر نمي

 .دونهبرگرده و عطا هم پدرش رو مقصر مرگ مادرش مي

 .با تعجب به سياوش نگاه کردم

 راست ميگي؟ -

 .دونم راسته يا نهاين چيزي بود که من شنيدم؛ البته دقيق نمي -

 .فهميدمحاال دليل نفرت عطا از ارسالن رو مي

 .نگفتي چه درخواستي ازم داري -

ايد ازت چيزي بخوام ولي مجبورم. راستش ما تو موقعيت خوبي با هم دونم نبآهان! راستش مي -

دونم ته دلت از اينکه من زن ارسالن شدم ناراحتي و زياد ازم خوشت نمياد؛ آشنا نشديم. مي

 .ولي منم داليل خودم رو داشتم. به هرحال من ازت خوشم مياد. تو پسر خوبي هستي

 .سياوش ابروهاش باال رفت



جو نگيرتت! گفتم ازت خوشم مياد منظورم اون چيزي نيست که فکر ميکني. ازت خوشم مياد  -

وقتم به يه کنم يه مردي هستي که ميشه بهت اعتماد کرد. من برادر نداشتم هيچچون فکر مي

دونم دنبال چي هستن. به جاست فرند و شون ميمرد به عنوان يه برادر نگاه نکردم؛ چون همه

ترين چيز زندگيم رو دستت بسپارم. خوام مهماعتقاد ندارم؛ ولي تو فرق داري و مي اين چيزا

تونه خاطر قانوني که داريد عطا نميدونم بهترين چيز زندگيمه. راستش ميهستي خواهرم مهم

شب تو مهموني عطا بهم گفت اس. اونبهش صدمه بزنه؛ ولي بازي با احساساتش يه چيز ديگه

ي درخشاني هم که تو تعريف کردي گول حت به هستي نزديک بشه. با اين سابقهتونه راکه مي

 .ي من براش کاري ندارهزدن خواهر ساده

 تونم بکنم؟کاري ميخب من چي -

 .خوام عطا گولش بزنهخوام مواظبش باشي؛ نميازت مي -

 .سياوش پوزخندي زد

کار وقت براي خواهر تو چيکنم؛ اونخودم رو در برابر عطا محافظت  my friend من نتونستم -

 تونم بکنم؟مي

جوري ضربه اش اينها نداري. اينکه آدم تو اولين رابـ ـطهدونم ديد خوبي به زنببين سياوش مي -

ها با هم بزرگ شديم. من حتي حالت بخوره کم چيزي نيست؛ ولي هستي فرق داره. ما سال

تونم اس و نياز به يه حامي داره. من نميدهتونم تشخيص بدم. هستي شکننهاش رو مينفس

 .همه جا مراقبش باشم

 داري بهم پيشنهاد ميدي با خواهرت دوست بشم؟ -

 .خوام مثل يه دوست ازش مراقبت کني که عطا نتونه بهش نزديک بشهنه فقط مي -

 .تونه بکنهولي عطا هر کاري مي -

 .ادمه مثل بقيه قدر در برابر عطا ضعيفي؟ عطا هم يهتو چرا اين -

 .شناسيمن ضعيف نيستم، فقط مثل عطا تو گول زدن ادما استاد نيستم؛ تو عطا رو نمي -



ست. اگه خوام مواظب خواهرم باشي. هستي دختر خوبيه فقط خيلي سادهخب براي همين مي -

 .کنهتو عنوان يه دوست بهش نزديک بشي حرفت رو گوش مي

 !دونم چي بگمنمي -

 .يعني باشه ديگهدونم نمي -

 تو فرهنگ لغت تو معنيش اينه؟ -

 ...آره پس از سفر که برگشت ميارمش کافي شاپ. فقط -

 باز چيه؟ -

 .دونه من ازدواج کردمنمي -

 .سياوش با تعجب نگام کرد

 ت نگفتي زن ارسالن شدي؟تو به خانواده -

 .ي دوستم هستمخوام کسي فعال بدونه. بهشون گفتم خونهنه نمي -

 چرا؟ -

 ميشه بهت نگم؟ -

 .سياوش لبخندي زد

از روزي که اومدي تو اين خونه فهميدم يه چيزي درست نيست. نکنه زن واقعي ارسالن نيستي  -

 ها يه نقشه براي عطاست؟و اين

 .نگاهش کردم و حرفي نزدم

 !دونستم تو زن واقعي ارسالن نيستيدونستم، ميمي -

 ؟بيخود توهم نزن کي گفته نيستم -

 هستي؟ -



 .ساکت بودم

 .دونم نيستيمي -

 قدر به اين موضوع گير ندي؟ميشه اين -

 !خواي به خواهرت کمک کنم بايد بگي زن ارسالن هستي يا نهنه اگه مي -

 .تونم حقيقت رو بهت بگم؛ هم هستم، هم نهنمي -

 يعني چي؟ -

 !حاال ولش کن؛ فقط جلوي ارسالن از اين موضوع حرفي نزن -

 .سياوش باز لبخندي زد

خواد عطا بفهمه کنم؛ چون دلم ميباشه نگران نباش بهم اعتماد کن. به خواهرت کمک مي -

 .هميشه اون برنده نيست

 .ممنونم -

 .منم ازت ممنونم -

 تو چرا؟ -

چون امشب بعد دوسال تونستم حرف دلم رو به يکي بگم و سبک بشم. ممنونم که به حرفم  -

 .گوش دادي

 .ي زدم. به ساعت نگاه کردملبخند

 !شد من فردا بايد برم بيمارستان 3واي نزديک  -

 .برو بخواب -

 !شب بخير -

 !هلنا -



 بله؟ -

 واقعا عطا رو تو برف ول کردي؟ -

 کني؟آره باور نمي -

 !ست؛ برو بخواب. شب بخيرچرا از تو هر کاري ساخته -

 !شب تو هم بخير -

 .ديدمحت شده بود. بايد سريع هستي رو ميسمت اتاقم رفتم. خيالم يکم را

*** 

شاپ سياوش قرار داشتم. به ساعت نگاه کردم؛ نزديک شيش بود. امروز با هستي تو کافي

 .اي دستش بود اومد سمتمسياوش درحالي که قهوه

 چرا نيومد؟ -

 .گفتم ساعت شيش اينجا باشه. تازه بايد چندتا اتوبوس عوض کنه تا برسه اينجا -

 .اهم -

شاپ سياوش ازم فاصله گرفت و رفت. به طرف در نگاه کردم. هستي وارد شد. با بازشدن در کافي

 .براش دست تکون دادم و اومد سمتم

 .سالم -

 شاپ دورتر پيدا نکردي؟سالم از اينجا کافي -

 .حاال بشين غر نزن -

ريخته بود مرتب  ش از شال قرمزش بيروندارش رو که همههستي درحالي که موهاي حالت

 .کرد روي صندلي نشستمي

 ولي عجب جاي توپيه. از کجا اينجا رو پيدا کردي؟ -



 .مال دايي دوستمه -

 .رو داد باال هستي ابروهاش

 عجب! حاال اين دايي خوشبخت کجاست؟ نکنه تورش کردي کلک؟ -

 !حرف مفت نزن -

ولي گفتم تو اين چند وقته که خونه  باشه بابا چرا جوش مياري؟ يادم رفته بود تارک دنيايي؛ -

 .نبودي شايد چيزي به سرت خورده باشه آدم شده باشي

 ميشه دهنت رو ببندي؟ از مامان چه خبر؟ -

 .صورت هستي درهم شد

 ... خاطر باباهيچي. خيلي دلش برات تنگ شده؛ ولي به -

 .دونم. من هم دلم براش تنگ شدهمي -

 برگردي؟ خوايهلنا يه ماهه رفتي. نمي -

 .پوزخندي زدم

 وقت؟برگردم؟ کجا اون -

 ...هلنا ناراحت نشو؛ ولي اگه... اگه بياي از بابا معذرت -

 !هستي -

 خب چي ميشه؟ -

خاطر وقت بيام بهمگه من کاري کردم؟ بابا يه درصدم نخواست باور کنه من کاري نکردم؛ اون -

 کرد ازش عذرخواهي کنم؟ش بيرون جوري من رو از خونهکاري که نکردم و اون

 .تو الکي عذرخواهي کن -

 .ي درها رو بستنه هستي! بابا با کارش همه -



 ي دوستت بموني؟خواي تو خونهتا کي مي -

 .گيرمکم که پول جمع کردم براي خودم خونه ميگردم؛ يهدونم. دارم دنبال کار مينمي -

 !آخ جون خونه مجردي -

 !هستي -

 .خب خونه مجردي دوست دارم -

 .برو بابا ديوونه -

 .همون موقع سياوش اومد سر ميزمون

 خانما چيزي ميل نداريد؟ -

 .هستي نگاهي به سياوش کرد

 من قهوه با کيک، تو چي هلنا؟ -

 .ي روي ميز خوبه. راستي هستي ايشون دايي دوستم، آقا سياوش هستنهمين قهوه -

 .ش رو که تو صورتش بود کنار زداي از موهاهستي بازم تيکه

 .وقتممن هم هستي هستم خواهر هلنا؛ خوش -

 اي ميل نداريد؟طور خانم. چيز ديگهمن هم همين -

 .شاپ هست برامون بيارحاال که آشنا دراومديم يه چيز خاص که تو کافي -

 .اي به هستي رفتمغرهسياوش لبخندي زد. چشم

 سياوش: باشه چشم امر ديگه؟

 .غره رفتقدر چشمهاي هلنا داره چپ ميشه اينممنون همينم گفتم چشم نه -

 !هستي -



 .باشه ببخشيد؛ گفتم آشناست از فرصت استفاده کنم -

 .سياوش اين دفعه بلند خنديد

 .خواهر بانمکي داري -

 .شما لطف داريد -

 .کردهاش دنبالش ميسياوش رفت و هستي داشت با چشم

 ازدواج نداره؟ اي بود! قصدعجب تيکه -

 تو آدم نميشي نه؟ -

 خوره؟شوخي کردم بابا؛ نکنه از ايناست که بهش برمي -

 .قدر ساده نباش و زود با همه صميمي نشو؛ همه قابل اعتماد نيستنخير؛ ولي تو هم ايننه -

 يعني اين پسر مشکلي داره؟ -

 .واي هستي اين رو نگفتم، کلي گفتم -

 .اش مهربون بودخفن باشه؛ قيافه خورهآهان گفتم بهش نمي -

ًً  همهمگه به قيافه -  ها روي پيشونيشون نوشته من قاتلم؟ي قاتلست؟ مثال

 قاتله؟ -

 !واي دارم از دستت ديوونه ميشم -

 .ترمم؟ فقط سه سال ازت کوچيکشوخي کردم بابا! حواسم هست. مگه من بچه -

 تو عقل نداري؛ بعد مگه عقل به سنه؟ -

 .بزرگ من حواسم هستباشه مامان -

 .خداکنه -



*** 

کم بعد رفت. سياوش چندباري سر ميزمون اومد و مثالً با هستي بيشتر حرف زد. هستي يه

 .ساعت هشت بود

 .سيخي بودسمت صندوق رفتم. همون پسر مو سيخ

 .باز هم سرش تو گوشيش بود

 !ببخشيد -

 .شد سرش رو بلند کرد با ديدنم حالت نگاهش عوض

 سياوش کجاست؟ -

 .رفته باال -

 .خيلي خب بهش بگو من رفتم -

 .پسر هنوز مبهوت بود

 .باشه -

 .کم قدم بزنمخواست يهشاپ رفتم. دلم ميسمت در کافي

کرد هاي هستي بود. چقدر ساده بود که فکر ميي خيابون رفتم. حواسم به حرفآروم سمت ديگه

رو ه. با صداي بوق ماشيني به خودم اومدم. من کنار پيادهچي تموم ميشخواهي همهبا يه معذرت

 .فهميدم. به طرف ماشين نگاه کردمبودم دليل بوق ماشين رو نمي

بااليي بود. بهش اهميت ندادم و به راهم ادامه دادم. بازم بوق زد. دوباره سمتش ماشين مدل

 .برگشتم

 !بيني جوابت رو نميدم؟ برو ديگهنمي -

 .داد شيشه رو پايين



 .آريا: سالم

 .سرم رو خم کردم و نگاهي به داخل ماشين کردم

 .سالم -

 .بريد برسونمتونجايي تشريف مي -

 .نه ممنون خودم ميرم -

 .برمتونکنيد؟ تا يه مسيري ميتعارف مي -

تونستم به دونستم سوار بشم يا نه. شايد از طرف عطا اومده بود. به هرحال نميدودل بودم. نمي

 .انواده اعتماد کنماين خ

 .روي کنمخوام پيادهببخشيد، مي -

 .باشه، هرجور دوست داريد. سالم به آقا ارسالن برسونيد -

 .باشه خداحافظ -

 .ماشين از کنارم رد شد و نفس راحتي کشيدم

کنن؟ به اطراف نگاه کردم. نه بابا. کرد؟ نکنه دارن تعقيبم ميکار ميتو فکر رفتم. آريا اينجا چي

 .من هم دچار توهم شدم اون اصالً چه ربطي به ماجرا داره. به راهم ادامه دادم

 .ي ناشناس بود. جواب دادمگوشيم همون موقع زنگ خورد. نگاهش کردم شماره

 بله؟ -

سوار ماشين آريا نشدي. خوب به ارسالن وفاداري. ارسالن کالً مرد نه خوشم اومد  -

 .شانسيهخوش

چند ثانيه سرجام ايستادم؛ ولي دوباره به راهم ادامه دادم. به اطرافم نگاه نکردم؛ چون 

 .تونم ببينمشدونستم نميمي



 خواي؟ خسته نشدي از تعقيب من؟چي مي -

 .بهت گفتم مثل سايه باهاتم -

 .دمپوزخندي ز 

 !تو کار نداري نه؟ البته يادم نبود کارهات رو تو يه زمان ديگه انجام ميدي -

 .هاش معلوم بود عصبي شدهاز صداي نفس

 .اومدبا خواهرت بهت خوش گذشت؟ شال قرمز بهش مي -

 .گوشي رو تو دستم فشار دادم؛ ولي خودم رو نباختم

 و بگي؟ آريا رو تو فرستاده بودي؟ها ر آره جات خالي خيلي خوش گذشت. زنگ زدي همين -

آريا؟ آريا براي من عددي نيست که بخوام باهاش حرف بزنم؛ چه برسه بخوام کاري رو بهش  -

قدر مهمي که تمام شهر رو برات بسيج کنم بسپرم. بعدم تو هم توهم برت نداره که فکر کني اين

 .بابازن

 .کنم پسرمولي من که غير اين فکر مي -

 .که عصبانيش کردم مطمئن بودم

خاطر کارهايي که کردي کني که بهي احمق يه روزي به پام ميفتي و التماسم ميدختره -

 !ببخشمت

 .وقت کدوم کارا پسرم؟ من کارهاي زيادي کردم اگه يادت باشهاون -

 .کاري نکن همين االن بيام سراغت گردنت رو بشکنم -

 .کم گل گاوزبون دم کنه آروم بشيت برات يههبه اعصابت مسلط باش پسرجون! بگو اون نوچ -

 !فهمونم با من درافتادن يعني چي! لعنتي منتظرم باشبهت مي -



دادن بهش داشتم؛ هرچند دونم چرا حس خوبي به جوابگوشي رو قطع کرد. لبخندي زدم. نمي

زبون گفت اين کرد. هستي ميترسيدم؛ ولي باز هم اون حس بهم غلبه ميکم هم ازش مييه

بردم. کل باهاش لـ*ـذت ميتندت سرت رو يه روزي به باد ميده؛ ولي خب دست خودم نبود. از کل

دونستم خطرناکه؛ ولي دوست داشتم عطا برام مثل يه جور بازي خطرناک بود. با اينکه مي

 .انجامش بدم

*** 

ش هم که کالً از اون ي عسل باهام بهتر شده. سياوسه ماه از اومدنم به اينجا گذشته و رابـ ـطه

کرد؛ ولي از شدنش به هستي کمک بزرگي بهم ميشب ديگه باهام مشکلي نداشت و با نزديک

کم غيرعادي بود. البته سياوش بهم گفته بود عطا رفته خارج عطا مدتي خبري نبود. اين يه

ريم از نازي و خبکرد بيکشور. اردالن هم هنوز کار خاصي نکرده بود و تنها چيزي که ناراحتم مي

ي خاله زنگ زدم يه خانمي گفت از اينجا رفتن. خيلي سپهر بود. چندوقت پيش به خونه

 .ترسيدم عطا و اردالن برام مراقب گذاشته باشنتونستم تا شيراز برم؛ مينگرانشون بودم. نمي

نم. چند روزيه کم پول براي خودم جمع کتونم يهجوري ميديروز تو يه درمانگاه کار پيدا کردم. اين

 .کنهمون قايم ميکنم داره يه چيزي رو از همهحال ارسالن خوب نيست و حس مي

*** 

 .خوام تو حياط قدم بزنمامروز هوا خوبه و مي

قدر محتاطه که نگهبان وقت نفهميدم که چرا ارسالن اينها کنار در ورودي هستن. هيچنگهبان

 .کنهي حياط ميرم. سياوش داره ورزش ميبراي خونه گذاشته. سمت ديگه

 !سالم ورزشکار -

 .زنهلبخندي مي

 !سالم بر بانوي زيبا -

 شده سرحالي؟اي چيه سياوش خوشحالي؟ تو بانک برنده شدي يا خبر ديگه -



 نه مثالً چه خبري بايد باشه؟ -

شدي. بعد هم امروز خيلي خوشحالي. راستش وقت سر صبح بيدار نميدونم. آخه تو هيچنمي -

 .رو بگو

 .جوريممن هميشه اين -

 آره جون خودت! عسل کجاست؟ -

 .حتماً خوابيده -

 االن چه وقت خوابه؟ -

 .همه مثل شما سحرخيز نيستن خانم -

ذاشتم خوب بخوابه. االن عادت دارم زود بيدار بشم. جاي هستي خالي خونه که بودم نمي من -

 .ها از دست زنگ گوشيم کالفه بودخوابه؛ آخه اون موقعحتماً راحت مي

 .نه اتفاقاً! اون هم خيلي دلش برات تنگ شده -

 دوني؟تو از کجا مي -

 .هول شده بود

 .من... من... خب خودش گفت -

 قدر صميمي شدين که از من بهت ميگه؟ينکي ا -

کم ناراحت بود؛ همين جوري اين حرف شاپ ديدمش يهصميمي چيه؟ چند وقت پيش تو کافي -

 .رو زد

 .به سياوش نزديک شدم

 ...سياوش چيزي شده؟ چرا ناراحت بود. نکنه عطا -

 .نه بابا خيالت راحت؛ حواسم بهش هست عطا کاري بهش نداشته -



 .حس خوبي ندارم؛ انگار قراره اتفاق بدي بيفته. نگرانشم دونمنمي -

 !جوري نگران نبوديوقت ايننگران نباش. گفتم حواسم بهش هست. بعدم تو که هيچ -

 !دونمدونم، نمينمي -

 .کم واليبال بازي کنيمولش کن. برم عسل رو صدا کنم با هم يه -

 واليبال؟ -

 چيه مگه؟ -

 .دونم؛ امروز تو مشکوک شدينمي -

 .برو بابا -

 .باشه برو منم يه زنگ به هستي بزنم -

 .باشه سالم برسون -

 !هي ديگه پررو نشو -

  زني؟باشه چرا مي -

 .ي هستي روگرفتم. چندتا زنگ خورد و جواب دادلبخندي زدم. شماره

 .سالم -

 سالم هلنا خوبي؟ -

 آره. تو چطوري؟-

 .من عاليم -

 چي شده خانم امروز خوشحالن؟ -

 .جوريمبايد چيزي بشه؟ من هميشه اين -



 .جالبه راستي هستي ديروز سياوش رو ديدم -

 .هستي ساکت شد

 ؟خب -

 شاپ راست ميگه؟گفت رفته بودي کافي -

 .آره...آره چند وقت پيش بود -

 خب؟ -

 .هام رفتم. خيلي خوش گذشتهيچي ديگه، با يکي از دوست -

 باشه. مامان خوبه؟آهان  -

 .آره -

 سالم برسون. ديگه چه خبر؟ -

 .زنمهلنا پشت خطي دارم؛ بهت زنگ مي -

 .باشه خداحافظ -

فهميدم. رفتار هستي غيرطبيعي گوشي رو قطع کردم. يه چيزي اين وسط مشکوک بود و بايد مي

 .بود

*** 

دم. سياوش و عسل تو پذيرايي ساعت يازده شب بود. تازه از درمانگاه برگشته بودم. وارد خونه ش

 .بودن

 .سياوش با سرعت سمتم اومد. عصباني بود

 گوشيت چرا خاموشه؟ -

 شارژ نداشت. چيزي شده؟ -



 عسل: از بابا خبري نداري؟

 نه چيزي شده؟ -

 .جا رو دنبالش گشتيم نيستاز ظهر خبري ازش نيست؛ همه -

 .يعني چي نيست؟ من ظهر باهاش حرف زدم خوب بود -

 سياوش: حرفي نزد؟

 .پرسيدش حالم رو ميکم نگرانه؛ چون همهنه فقط حس کردم يه -

 ديگه حرفي نزد؟ -

 جا سر زدي؟نه. به همه -

ها رو جا رو گشتيم. همين االن هم از شرکت اومدم. اونجا هم نبود. بچهآره. از سرشب همه -

 .جا رو بگردن؛ ولي خبري نيستفرستادم همه

 م چي شده؟عسل: واي! بابا

 .آروم باش عسل، ارسالن که بچه نيست -

 .خيال باشمتونم مثل تو بيآره نيست؛ ولي من نمي -

 .خيال چيه؟ منم نگرانشمبي -

 آره. تو که چند ماه نيست زنش شدي چرا بايد نگرانش باشي؟ -

 .ها نيست بايد ببينيم ارسالن کجاستسياوش: عسل االن موقع اين حرف

 .عسل ساکت شد

 .به عطا زنگ زدي؟ شايد اون خبري داشته باشه -

 .زنممن به اون مرتيکه زنگ نمي -



 .شناسيم زنگ بزنيمها نيست؛ بايد به هرکس ميسياوش االن وقت اين حرف -

 .عسل: سيا بهش زنگ بزن

 .باشه -

 .ش رو گرفتسياوش شماره

 .خاموشه -

 .من يه شماره ديگه ازش دارم -

 .دندهر دو با تعجب نگام کر 

 .چيه؟ چند باري زنگ زد تهديدم کرد -

اش تو خورد. گوشي رو يه زن برداشت. صداي پر عشـ*ـوهش رو گرفتم. داشت بوق ميشماره

 .گوشي پيچيد

 بله؟ -

 عطا هست؟ -

 شما؟ -

 .گوشي رو بده بهش -

 .تونه حرف بزنهاالن نمي -

 :داد زدم

 !گفتم گوشي رو بده بهش احمق -

 .با دادم انگار ترسيد. ساکت شد

 .گوشي -



 :کم بعد صداي عطا تو گوشي پيچيديه

 کيه ندا؟ -

 .ست باهات کار دارهدونم يه ديوونهنمي -

 بله؟ -

 .سالم -

 .اومدشنيد. سروصدا ميانگار صدام رو خوب نمي

 شما؟ -

 .باباتزن -

 .ساکت شد

 ابا؟بکار داري اين وقت شب يادي از ما کردي زنچي -

 .کردام ميداشت مسخره

 ارسالن کجاست؟ -

 .تو جيبم -

 !بازيت رو ندارم؛ بگو ارسالن کجاستي مسخرهمن حوصله -

 کارش کردي از خونه فراري شده؟گردي؟ چيدنبال شوهرت پيش من مي -

 ...ببين رواني ارسالن از ظهر نيست؛ اگه بفهمم کار تو بوده-

 .دفعه داد زديه

 کني هان؟مي کارمثال چي -

 .هر کاري که بتونم -



 .کردنگوشي رو قطع کردم. سياوش و عسل بهم نگاه مي

 .دونستنمي-

 .سياوش: شايد دروغ بگه

 .دونهنه معلوم بود نمي -

 کار کنيم؟عسل: حاال چي

 ها رو بگرديم. به پليس خبر دادي؟بايد بيمارستان -

 .کنهوچهارساعت نگذره کاري نميها رو گشتيم. پليس هم تا بيستبيمارستان -

 .تونه کمک کنههاي پدرم ميبذار من ببينم چي ميشه. يکي از دوست -

 .ي عمورضا رو گرفتم. گذاشتم رو بلندگو تا سياوش هم بشنوهشماره

 بله؟ -

 .سالم عمو. هلنام -

 !پيداييسالم عزيزم خوبي؟ کم -

 .کم سرم شلوغه. ببخشيد اين وقت شب مزاحم شدمون. يهممن -

 .نه عزيزم شما مراحمي -

هام از ظهر گم شده و خيلي نگرانه. به پليس خبر داديم؛ ولي ميگن راستش پدر يکي از دوست -

خوام چيزي بدونه؛ تونيد کاري کنيد؟ به بابا نگفتم نميوچهار ساعت بگذره. شما ميبايد بيست

 ...دونيد خارج از قانونيخودتون که م

 دونم عزيزم؛ االن ميگم بررسي کنن. اسم و مشخصاتش چيه؟مي -

 .مشخصاتش رو چند ساعت پيش اعالم کردن -

 .به سياوش نگاه کردم و سرش رو تکون داد



 .باشه خبر ميدم -

 .ممنونم -

تماس بگيره خواد با مادرت خانم ميکنم عزيزم. فقط اگه وقت داشته باشي حاجخواهش مي -

 .خوايم آستين باال بزنيمبراي علي اگه اجازه بدي مي

 .سياوش و عسل بهم خيره شده بودن

 .ببخشيد عمو من بايد به دوستم خبر بدم -

 .باشه عزيزم فعالً خداحافظ -

 .گوشي رو قطع کردم. عسل پوزخندي زد؛ ولي چيزي نگفت

 .شد خبر بده ها سر بزنم خبريسياوش: من ميرم بازم به بيمارستان

 .من هم ميام -

 .نه تو بمون عسل تنهاست -

رفتيم. ساعت دو شده بود و منيرخانم هم ش تو پذيرايي راه ميسياوش رفت. من و عسل همه

ش رو هاش ورم کرده بود. صداي گريهقدر گريه کرده بود که چشممثل ما نگران بود. عسل اين

 .مغزم بود

 !قدر گريه نکنعسل بسه اين -

 فهمي؟تونم نگرانم؛ تو چي مينمي -

 فهمم. بايد مثل تو گريه کنم بفهمي منم نگرانم؟آره من نمي -

 .کردن شماره جواب دادمتر شد. همون موقع گوشيم زنگ خورد. سريع بدون نگاهکم آرومعسل يه

 بله؟ -

 .اومد؛ انگار کسي که پشت خط بود تو يه مهموني بودسروصدا مي



 رگشت؟عطا: ارسالن ب

 االن نگراني زنگ زدي؟ -

 !نه چرا نگران باشم، شوهر توئه. يه کاري کردي حتي ارسالن هم نتونست تحملت کنه -

 .گوشي رو قطع کرد

 !ديوونه -

 عسل: کي بود؟

 .عطا گفت ارساالن برگشت؟ بعدم قطع کرد -

 .حتما اون هم نگرانه -

 «.شده خيلي نگرانه. حتماً تو مهموني نگرانش»تو دلم گفتم: 

 .زنگ خورد دوباره گوشيم

 بله؟ -

 .سالم عزيزم -

 سالم عمو خبري شد؟ -

 .آره راستش يه ماشين با همون مشخصات پيدا کردن -

 کجا؟ -

 .نزديک لواسون -

 ميشه بيايم اونجا؟ -

 .ش بگو بيانبه دوستت يا يکي از افراد خانواده -

 چيزي شده؟ -



ً ً بيايد -  .فعال

 .باشه -

 .تم و شالم رو برداشتمسمت کيفم رف

 عسل: کجا؟

 .گفتن براي تکميل پرونده بايد برم کالنتري -

 .خواستم فعالً عسل رو ناراحت کنمنمي

 .من هم ميام -

 .نه بمون. ممکنه ارسالن برگرده يکي بايد خونه باشه -

 .من هم ميام -

 !عسل بمون بحث نکن -

 با چي ميري؟ -

 .با آژانس -

 .بيا ماشين من رو ببر -

 .سوئيچ رو سمتم گرفت. سوئيچ رو گرفتم و سمت در خروجي رفتم

 .هلنا بهم خبر بده -

 .باشه تو هم خبري شد بهم بگو -

 .با سرعت سمت ماشين رفتم و سوار شدم. گوشيم رو درآوردم و به سياوش زنگ زدم

 .الو سياوش -

 چيزي شده؟ -



 .اسون دارم ميرم اونجاآره ماشينش پيدا شده نزديک لو -

 .باشه منم االن ميام اون سمتي -

 .رفتم. عصبي بودم و حس خوبي نداشتمبا سرعت مي

 .خواستگوشم زنگ خورد. حتماً سياوش آدرس رو مي

 الو سيا من نزديکم تو کجايي؟ -

 کني االن که شوهرت نيست کار درستي نباشه؟با سياوش قرار گذاشتي؟ فکر نمي -

 !انيخفه شو رو -

کنن. فکر کردم آريا رو رد کردي آدمي؛ کار ميدونه زير گوشش دارن چيبيچاره ارسالن که نمي -

 بينم نه نگو خانم سرش جاي ديگه بنده. آخه اون سياوش آشغال ارزش خــ ـيانـت داره؟ولي مي

 به تو چه هان؟ چيه نگران پدرت شدي؟ -

 نه براي چي بايد نگرانش بشم؟ -

 !درکپس برو به  -

 .اومدهمون موقع به نزديک محلي که گفته بودن رسيدم. صداي آژير پليس مي

 .گوشي رو انداختم تو جيبم. سياوش هم همون موقع رسيد

 .سياوش با سرعت از ماشين پياده شد و سمتم اومد

 !چي شد؟ -

 .دونم منم االن رسيدمنمي -

 .کم جلوتر ايستاده بود. هر دو سمتش رفتيمعمو رضا يه

 .سالم -



 .سالم دخترم -

 .عمو رضا به سياوش نگاهي کرد

 .ايشون سياوش احمدي دايي دوستم هستن. دوستم حالش خوب نبود من با ايشون اومدم -

 .عمو رضا: هلناجان شما بمون من با آقا ميرم

 ...ولي -

 .خاطر همين سر جام وايسادمفهميد؛ بهسياوش بهم نگاه کرد. نبايد عمو رضا چيزي مي

 .اي رفتنجا پر از پليس بود. عمورضا با سياوش سمت ديگههمه

 .زد. چند دقيقه بود که رفته بودنقلبم تندتند مي

 .تونستم ديگه صبر کنم و سمتي که رفته بودن رفتم. حس خوبي نداشتمنمي

رفتم.  ماشين ارسالن رو از دور ديدم. انگار از ته يه دره درش آورده بودن و داغون بود. بازم جلوتر

 .هاش تو موهاش فرو کرده بودسياوش رو ديدم که روي زمين نشسته. دست

 .لرزيدهام گشاد شده بود و پاهام ميمردمک چشم

 .زدعمو رضا داشت با يه پليس ديگه حرف مي

 .يه پليس جلوم ايستاد

 .خانم اجازه نداريد بريد جلو -

 !برو کنار ببينم -

 .گفتم نميشه -

نگاهي بهمون کرد به سرباز اشاره کرد و اجازه بده برم جلو. نفسم رو حبس  همون موقع عمو رضا

لرزيد. هاي سياوش ميکرد. آروم بهش نزديک شدم. شونهکرده بودم. سياوش هيچ حرکتي نمي

 .حس خفگي داشتم



 ...سيا -

 .سرش رو بلند کرد

 .صورتش از اشک خيس بود

 !چي... ش... ده؟ -

 .ريخت شک روي صورتمفقط نگاهم کرد. يک قطره ا

 عمو رضا: عزيزم تو چرا اومدي اينجا؟

 .برگشتم سمتش. به صورتم نگاه کرد

 !متأسفم! بهتون تسليت ميگم -

شد ارسالن مهربونم ديگه چي مثل طوفان بود. چند ثانيه قلبم از تپش ايستاد. باورم نميهمه

 .نبود

 .جا روي زمين نشستم. بغض گلوم رو گرفته بودهمون

سياوش دوباره سرش رو بلند کرد و نگاهي بهم کرد. دستم رو روي دهنم گذاشتم. سرم رو تکون 

 .دادم. بازم چند قطره اشک ديگه

 ؟عمو رضا: حالت خوبه هلناجان

تونست حالم خوب باشه؟ عمو رضا کنارم زانو اي بود! حالم خوب بود؟ چطور ميچه سؤال مسخره

 .زد

 چه... اتفاقي... افتاده؟ -

 .مثل اينکه سرعتش زياد بوده و از جاده منحرف شده. متاسفم -

 .کردوقت با سرعت رانندگي نميشد. ارسالن هيچامکان نداشت؛ باورم نمي

 .عزيزم پاشو بگم برسونمت خونتون -



 خونه؟ -

اي داشتم؟ واي عسل... عسل! چه جوابي بايد م کجا بود؟ مگه ديگه بدون ارسالن خونهخونه

تونستم بهش بگم خاطر پدرش از عشقش گذشته بود. چطور ميدم؟ عسلي که بهدابهش مي

 .تونستم مثل جغد شوم اين خبر رو بهش بدمارسالن ديگه نيست؛ چطور مي

 .تونستم جلوي عمو رضا خودم رو کنترل کنمحالم خيلي بد بود. از جام بلند شدم. ديگه نمي

 .خودم... ميرم -

 .برسوننتحالت خوب نيست بذار بگم  -

 .نه ممنون خوبم -

 .خواستم ديگه حرفي بزنه. سمت ماشين رفتمنمي

 .شدديد. قلبم داشت منفجر ميهام تار ميچشم

 .کردم داره خون ميادقدر لبم رو گاز گرفته بودم که حس مياين

 .سوار ماشين شدم. سياوش رو ديدم که از جاش بلند شد

 .ماشين رو روشن کردم با سرعت حرکت کردم

 .قلبم فشرده شده بود. دستم رو روي قلبم گذاشتم

 .اومدداشت بارون مي

شد! ديگه قرار نيست ارسالن مهربونم رو ببينم؛ حاال بايد هام روي صورتم ريخت. باورم نمياشک

 .کردم؟ سردرگم بودمکار ميچي

 .گوشيم زنگ خورد. اسم سياوش روش نقش بست

 .گوشي رو برداشتم

 بله؟ -



 جايي؟هلنا ک -

 .دار بودصداش خش

 .دونمنمي -

 هلنا حالت خوبه؟ -

 !نه -

 .ي پليس براي تکميل مدارکبرو خونه؛ من بايد برم اداره -

 !سياوش -

 .بله -

 کار کنم؟عسل رو چي -

 .ساکت شده بود

 .دونم؛ برو خونه هلنانمي -

ً ً منتظرهتونم سيا! نمينمي -  .تونم با عسل چشم تو چشم بشم. چي بهش بگم؟ االن حتما

 .کنم! من بايد برمهلنا برو خونه خواهش مي -

 .گوشي رو قطع کرد

 .شدمرو ميسمت خونه رفتم. باالخره بايد با عسل روبه

 .ه بود مقاوم باشمدم خونه نگه داشتم. چشمم رو چند ثانيه بستم. ارسالن هميشه ازم خواست

 .بوق زدم. در باز شد و رفتم تو. از ماشين پياده شدم

 .عسل اومد تو حياط و منيرخانم هم همراهش بود. دويد سمتم

 چي شد هلنا خبري نشد؟ -



 .مات نگاهش کردم. انگار حرفي براي گفتن نداشتم

 هات چرا ورم کرده؟ گريه کردي؟زني هان؟ چشمهلنا چرا حرفي نمي -

 .وم باش عسلآر  -

 !ترکهآروم باشم؟ ميگم چي شد؟ بابام رو از ديروز نديدم! دلم داره مي -

 .اشک تو چشمم جمع شده بود

 کني؟هلنا داري گريه مي -

 .يه قطره اشک روي صورتم ريخت

 !هلنا -

 .زدعسل بهم خيره شده بود و حتي پلک هم نمي

 چي شده لعنتي؟ -

 !متأسفم -

 .لرزيدهاش ميدست

 را متأسفي؟ مگه اتفاقي افتاده؟ بابام طوريش شده؟چ -

 .ساکت بودم. جيغ کشيد

 کني آره؟کنم اذيت نکن! بابام طوريش نشده نه؟ داري اذيت ميهلنا خواهش مي -

 ...عسل -

 .کردجا روي زمين نشست. منيرخانم اومد سمتش؛ اون هم داشت گريه ميعسل همون

 .ي مانتوم رو گرفتدفعه از جاش بلند شد و اومد سمتم يقهعسل سرش رو بلند کرد. يه



خواي خواي من رو عذاب بدي! ميتو يه دروغگوي عوضي هستي هلنا! بابا چيزيش نشده مي -

 !کنيکني داري اذيتم ميجوري ميبابام رو ازم بگيري! الکي اين

 !عسل آروم باش -

 :داد زد

 کار کردي؟شو! با بابام چيخفه شو! خفه  -

 .ام رو ول کرديقه

 .تونه بابا رو پيدا کنهبايد به عطا زنگ بزنم؛ تو داري بهم دروغ ميگي! اون مي -

 .رفت تعادل نداشتها ميداشت سمت پله

 :اين دفعه من داد زدم

 !عسل تمومش کن، ارسالن مرده -

 .ها ايستاد؛ ولي برنگشتعسل کنار پله

 .ک شدمآروم بهش نزدي

 ...تصادف کرده بود. سياوش -

 .برگشت سمتم

 .هاش يخ زده بودهيچ حسي تو نگاهش نبود. عسلي چشم

 !دروغگوي عوضي! دروغگوي عوضي -

ها خواستم آرومش کنم؛ ولي مثل ديوونهزد. ميکشيد. بهم مشت ميداد زد. فقط جيغ مي

 .کشيدش جيغ ميهمه

ه اشک روي صورتش ريخت. بغلش کردم. فقط گريه به صورتش سيلي زدم. ساکت شد. يه قطر 

 .طورکرد؛ من هم همينمي



 .دونم چقدر گذشته بود؛ ولي حس کردم حالش خوب نيست. تو بغلم از حال رفتنمي

 .منيرخانم با گريه اومد سمتم

 .منيرخانم به يکي بگو بياد بلندش کنه ببريمش تو -

 .برد تو خونهمنيرخانم با گريه شوهرش رو صدا کرد. عسل رو 

 .بخش زدمبهش آرام

هاي روي ميز نگاه کردم. ارسالن چرا به اين زودي تنهام گذاشتي؟ قرار سمت اتاقم رفتم. به عکس

 جوري بهم قول داده بودي آره؟بود هميشه کنارم باشي! اين

پشت سمت اتاق ارسالن رفتم. به اتاق کارش نگاه کردم؛ اتاقي که بعد اومدن من شده بود اتاقش. 

ميزش رفتم. روي صندلي نشستم. چشمم به عکسي خورد که روي ميز بود. يه عکس از من و 

عسل و سياوش و خودش که تو تعطيالت عيد گرفته بوديم. اشک تو چشمم جمع شده بود. 

 .گوشيم زنگ خورد. ساعت شيش صبح بود

 .گوشيم رو برداشتم

 الو هلنا؟ -

 سيا تويي؟ -

 عسل خوبه؟ -

 بخش زدم. تو خوبي؟نه خوب نيست؛ بهش آرام -

 !داغونم هلنا! باورم نميشه -

 .اومداش ميصداي گريه

 .سيا قوي باش! من و عسل جز تو کسي رو نداريم -

 ميشه يه کاري بکني؟ -



 .آره بگو -

توني بهش زنگ يک بايد باشن. ميي درجهبراي مراحل اداريش بايد عطا باشه؛ ميگن خانواده-

 ني؟بز 

 .من خودم ميام -

 .نه هلنا عطا اگه بفهمه ممکنه بگه چرا خبرش نکرديم؛ هرچي باشه ارسالن پدرش بود -

داد دنبال پدرش زنم. اون اگه براش مهم بود به خودش زحمت ميمن به اون رواني زنگ نمي -

 .گشت. من خودم مياممي

 !فهمهالن بودي! پدرت ميفهمن تو زن ارسفهمي؟ بياي اينجا همه ميهلنا چرا نمي -

به جهنم برام مهم نيست. پدرم من رو از خونه انداخت بيرون االن هم حق دخالت تو زندگيم رو  -

 .کسي رو نداشتم اون بهم کمک کرد. خودم ميامکسم بود. وقتي هيچنداره. ارسالن همه

 .باشه هرجور دوست داري؛ ولي بايد به عطا خبر بديم -

 .نخودت بهش زنگ بز -

 !کنمجواب من رو نميده. هلنا من حالم خوب نيست ميشه زنگ بزني؟ خواهش مي -

 .زنم؛ فقط بگو کجا بيامخيلي خب آروم باش خودم بهش زنگ مي -

 .سياوش بهم آدرس داد

مانتو شلوارم رو با مانتو شلوار مشکي عوض کردم. شال مشکي برداشتم و سرم کردم. 

جوري استفاده ام اينکردم بخوام از شناسنامهوقت فکر نميچام رو هم برداشتم. هيشناسنامه

 .کنم. شناسنامه رو انداختم تو کيفم از اتاق اومدم بيرون

 .منيرخانم -

 .هاش ورم کرده بودمنيرخانم از آشپزخونه اومد بيرون. چشم



 بله مادر؟ -

 .من دارم ميرم پيش سياوش. مواظب عسل باش -

 .ر بدهباشه مادر. خدا بهتون صب -

 .ممنونم -

 .مواظب خودت باش -

 .سمت ماشين عسل رفتم و سوار شدم

داد. داد. دوباره زنگ زدم؛ بازم جواب نميي عطا رو گرفتم. چندتا بوق خورد جواب نميشماره

 .کردم که صداش تو گوشي پيچيدداشتم قطع مي

 !وقتي جوابت رو نميدم؛ يعني ديگه زنگ نزن -

 :داد زدم

 .ي پليسفکر کردي من خيلي عالقه دارم بهت زنگ بزنم آره؟ بايد بياي اداره -

 چيه ازم شکايت کردي که مزاحمت شدم؟ -

 .جوري بهش بگم. ساکت شده بودمدونستم چهنمي

 اخالقت عوض شده؛ آروم شدي! سرت به سنگ خورده؟ نکنه خدا رو شکر الل شدي؟ -

 .ارسالن مرده -

 ت زمان خوبيه؟هاي مسخرهقع براي اين شوخيکني اين موفکر مي -

 .لرزيدصدام مي

 !کنم لعنتي! ارسالن مردهشوخي نمي -

 .هاش معلوم بود گوشي هنوز دستشهزد. هر دو سکوت کرده بوديم. ازصداي نفسحرفي نمي



 .انگار از صدام فهميده بود دارم راست ميگم

 .ي پليسا ادارهدارم ميرم کارهاش رو انجام بدم؛ اگه خواستي بي -

 .گوشي رو قطع کردم

*** 

کنه که دوستش ها رو به کاري مجبور ميچي مثل باد گذشت. زمان چه چيز خوبيه که آدمهمه

 .تونست ما رو آروم کنهمون سخت بود و فقط زمان ميندارن. مرگ ارسالن براي همه

 .خوريمزد؛ حتي با هم غذا هم نميتو خونه ديگه کسي حرف نمي

سياوش رو داشت که تو بغلش آروم بگيره. حاال من دوباره تنها شده بودم؛ شايد تنهاتر از  عسل،

 .قبل

هنگام عطا اون روز اومد. تمام مدت تو کالنتري فقط سکوت کرده بود. انگار اون هم مرگ نابه

ارسالن رو باور نکرده بود. سکوت عطا خاص بود و حتي يک قطره اشک هم نريخته بود؛ هرچند 

جنگيد تا باور کنه ديگه پدري نيست ايش قرمز بود. انگار داشت با خودش ميهاي شيشهشمچ

 .که بخواد باهاش بحث کنه

ي همديگه رو نداشتيم و شايدم يه جورايي کدوم حوصلهچيز عوض شده بود. ديگه هيچحاال همه

 .کرديماز هم فرار مي

دونم دنبال چي بود؛ ولي هرچي که . نمياردالن تو قبرستون تمام مدت به من چشم دوخته بود

 .اومد. تو مراسم هم يه جورايي مشکوک بودبود از نگاهش خوشم نمي

دست آوردنش راهش هموارتر شده بود و بابک تمام مدت به عشقي خيره بود که حاال براي به

د عطا خواست فرار کنه. حتي نگاه سر بهار هم تمام مدت به عطا چسبيده بود. انگار عطا مي

خواست يه جايگزين براي پدرش پيدا کنه که به تونست بينشون فاصله ايجاد کنه. شايد مينمي

 .همون اندازه قدرتمند باشه



ديد روي صورتش بود برام غيرقابل تحمل شده بود. اش که تا من رو ميآريا هم با لبخند مسخره

کنن بايد تو هر ها درک نميرا آدمفهميد اومده مراسم عزاداري و جاي خنديدن نيست؟ چچرا نمي

 جوري رفتار کنن؟محيطي چه

*** 

چهل روز بود که ديگه ارسالن نبود تا با صداي در اتاقش بهم آرامشي بده که حس کنم يه حامي 

 .هميشه تو اتاق کناري هست که با وجودش آروم بگيرم

رفته بودم از خونه بزنم بيرون؛ نامه بياد. تصميم گامروز قرار بود وکيل ارسالن براي خوندن وصيت

 .خواست تو جمع خانوادگيشون باشمچون دلم نمي

ساعت نزديک چهار بود که حاضر شدم. کيفم رو برداشتم از اتاق رفتم بيرون. تو پذيرايي کسي 

 .چيدها روي ميز مينبود و فقط منيرخانم داشت ميوه

 .منيرخانم من دارم ميرم -

 مگه شما نمي مونيد که وکيل آقا بياد؟ -

 .نه بايد برم درمانگاه -

 ...ولي -

 .با اجازه من ميرم -

از خونه اومدم بيرون. هوا از ظهر بهتر شده بود و خيلي گرم نبود. به راهم ادامه دادم. سرم پايين 

اي ن هيچ حوصلهخريدم؛ ولي مرگ ارسالام نگاه کردم. شايد بايد يکي ميهاي کهنهبود. به کتوني

ي اول مرخصي بودم؛ ولي برام نذاشته بود. حتي تو درمانگاه هم تمرکز نداشتم. با اينکه دوهفته

 .باز هم روحيم خراب بود

خاطر اينکه ببينم کيه با بوق ماشيني سرم رو بلند کردم. فقط چند ثانيه نگاهش کردم اون هم به

رگردوندم و به راهم ادامه دادم انگار نديدمش. جوري دستش رو روي بوق گذاشته. سرم رو باين

خواست ببينمش؛ کنم؛ ولي برام مهم نبود. دلم نميدونستم با اين کارم عصبيش ميهرچند مي



خاطر اون شب ازش ناراحت بودم که دنبال ارسالن نگشته بود. اگرچه مخصوصاً که هنوز به

تونست دنبال مردي بگرده که تمام ميکرد؛ ولي حداقل گشتن يا نگشتن اون چيزي رو عوض نمي

 .هاش نگراني از اين آدم سنگي بودمدت تو چشم

 .حواسم نبود که خوردم به کسي که جلوم ايستاده بود

هام گرد شد. بدون حرف سرم رو بلند کردم که ازش معذرت بخوام که با ديدن فرد مقابلم چشم

 .حرفش سرجام خشک شدم خواستم از کنارش رد شم که باجلوم ايستاده بود. مي

هان که شوهر پولدار پيرشون بميره ببينن که فکر کردم آدماي گداگشنه منتظر همين فرصت -

 .رسهچي بهشون مي

 .خاطر گرماي هوا خيابون خلوت بود و کسي اون اطراف نبودبرگشتم سمتش. به

قدر ره بهت برسه اينقدر پولداري براي فهميدن ارثي که قرادونستم تو که خودت اينمنم نمي -

هات عذاب دادي. اي که پدرت رو بارها با حرفهيجان داري که از سر ظهر راه افتادي بري تو خونه

هات چيه؟ حاال که ارسالن مرده برات عزيز شده يا ارثي که قراره بهت برسه خواب رو از چشم

وغ بود؛ حاال سر ظهر شب که بهت زنگ زدم بري دنبالش که وقت نداشتي و سرت شل گرفته؟ اون

آميز بهش بکني چي راه افتادي بري ببيني از پدري که هميشه منتظرت بود که يه نگاه محبت

 !تر ميشنها هر چي پولدارترن حريصرسه؟ ميگن آدمبهت مي

 .بازوم رو چنگ زد

 جا گردنت رو بشکنم بدون اينکه آب از آب تکون بخوره. تو چيتونم هميني عوضي ميدختره -

خاطر همون يه ذره احتراميه که اي بهکني؟ اگه االن زندهدوني داري سخنراني مياز من مي

 !خاطر پدربودن ارسالن بهش گذاشتمبه

احترام؟ معني احترامم فهميدم؟ االن بايد ازت تشکر کنم که مثالً گردنم رو نشکوندي؟ بهتره  -

کم هم ازش بهم برسه م اگه يهاگشنهقول تو من گد بري ببيني چي بهت قراره برسه؛ چون به

خوشحال ميشم. اين تويي که ميزان پولي که قراره بهت برسه مهمه؛ آخه نيست بايد تو کارهاي 

 !گذاري کني، به پول بيشتري نياز داريمهم خالف سرمايه



روم که تفاوتي با يه مجسمه نداشت زدم. يه مجسمه که حاال صورتش سرخ پوزخندي به مرد روبه

 .ه بودشد

 !کارا خطرناکندوني که خالفجا حسابت رو برسم؟ ميترسي همينحاال که حاميت مرده نمي -

فکر کنم اون موقع که روت اسلحه کشيدم کسي رو نداشتم. من رو نترسون عطا شاهي؛ چون  -

 .ترسمدوني ازت نميمي

 .حاال شده بود مثل آتشفشان در حال انفجار. بازوم بيشتر فشار داد

خواي مراسم بعدي مال تو باشه؟ ميگن يه جايي تو هند هست که وقتي شوهر زني نکنه مي -

خواد اين رسم رو رو تو اجرا کنن که تنها نباشه. خيلي دلم ميميره زنش رو باهاش دفن ميمي

 !کنم

تونن منم يه جايي شنيدم نامردا فقط از زورشون براي اثبات حرفشون متوسل ميشن؛ چون نمي -

 .شون رو با منطق به کسي حالي کننحرف

کنم با من هنوز زورم رو بهت نشون ندادم احمق کوچولو! هنوز عطا رو نشناختي! بهت حالي مي -

 .من درافتادن يعني چي؛ حاال که ديگه ارسالني نيست بايد هرثانيه ازم بترسي

ي آسفالت حالم بازوم رو ول کرد و سوار ماشينش شد و مثل برق حرکت کرد. بوي الستيکش رو

 .رو بد کرده بود

 .دادم که عطا داره ميره اونجادوباره راه افتادم. بايد به سياوش خبر مي

 .دست کردم تو کيفم

لعنتي! گوشيم رو جا گذاشته بودم. سوار تاکسي شدم. ديرم شده بود. شايد اصالً عطا 

ي فکرکردن به کارهاي عطا رو هکار کنه! حوصلخواست اونجا بره. اصالً به درک که قرار بود چينمي

 .ديگه نداشتم

*** 



ساعت نزديک هفت بود که منشي درمانگاه گفت که تلفن کارم داره. تلفن رو وصل کرد. صداي 

 :عصباني سياوش تو گوشي پيچيد

 هلنا کجايي؟ -

 .کجا بايد باشم؟ سر کار -

ي اونجا رو پيدا دوني چقدر گشتم تا شمارهديوونه شدي؟ مگه نگفتم امروز نرو وکيل مياد؟ مي -

 کردم؟

 .کنهدوني وکيل به من ارتباطي پيدا نميسياوش خودت مي -

 .تر کردسياوش صداش رو آروم

خواي همه بفهمن که چه خبره؟ عطا اگه بفهمه زندگيت جهنم ميشه! هلنا ديوونه شدي؟ مي -

 نگران هستي نيستي؟

 .ضعفمسياوش دست گذاشته بود روي نقطه

 .خوام اونجا باشمنامه رو بخونه؟ نمينميشه بدون من وصيت -

نه نميشه؛ زود بيا اين پسره عطا هم هنوز نيومده. عسل صدبار باهاش تماس گرفته، وکيل هم  -

 .خونهنامه رو نميگفته تا همه نباشن وصيت

رفت. اصالً به من چه؟ هر ردم. عطا واقعاً نرفته بود؛ پس کجا داشت ميبا حرف سياوش تعجب ک

 .جهنمي بود

 .هلنا گوشت با منه؟ زود بيا خونه همين االن -

 .باشه االن ميام -

 .گوشي رو قطع کردم و مرخصي گرفتم رفتم سمت خونه

*** 



عطا خبري نبود. سياوش ساعت بود که اومده بود؛ ولي از همه تو پذيرايي بوديم. آقاي قادري نيم

گرفت. با ي عطا رو ميخورد. عسل هم گوشيش دستش بود و داشت شمارهداشت حرص مي

 .زنگ در همه سمت آيفون نگاه کرديم

 .منيرخانم سمت آيفون رفت

 .آقا عطاست -

 !فرما شدنجوني زد و من هم پوزخندي زدم. باالخره آقا تشريفعسل لبخند کم

. بلوز شلوار مشکي که از ظهر تنش بود عوض نشده بود. اومد با قادري کم بعد اومد توعطا يه

دست داد. سمت عسل رفت و کنارش نشست. به من و سياوش اهميتي نداد. ما هم حرفي 

 .نزديم

اي کنيم. اول از همه آقا ارسالن براي هرکدومتون نامهقادري: حاال که همه هستن شروع مي

 .نوشتن که بهتون ميدم

 .کردي از تو کيفش درآورد و به هرکدوممون داد. عسل داشت گريه ميهاينامه

کردم اين ي عسل گذاشت. من هم متعجب نگاهش کردم. فکر نميعطا دستش رو روي شونه

 .دادن اصالً بلد باشهبشر دلداري

 ...خونم! به نام خدانامه رو ميقادري: خب حاال وصيت

اي بود که توي دستم بود. اصالً برام مهم نبود که به مهخوند و من چشمم به ناقادري داشت مي

 .خواستم بدونم تو اون نامه چي نوشته شدهرسه، فقط ميهر کس چي مي

 .با بردن اسمم سرم رو بلند کردم

 خانم سازگار حواستون به منه؟ -

 .بله بفرماييد -



ارث گذاشتن. اگه  گفتم. شما نفر آخر هستيد که آقا ارسالن براتون چيزي بهداشتم مي -

 .حواستون هست بخونم

 .بله بفرماييد -

من ارسالن شاهي آپارتماني در سعادت آباد و وياليي در محمود آباد و مقداري از سهام شرکت  -

 .بخشم به خانم هلنا سازگارو دو دنگ اين خونه رو مي

گذاشت؟ همه با هام از تعجب گشاد شده بود. چرا ارسالن بايد اين همه ارث براي من ميچشم

 .ي عطا روي مخم بود. عسل از جاش بلند شدکردن. فقط پوزخند مسخرهتعجب نگاهم مي

 اين چه وصيتيه؟ اين خانم هنوز چند ماه نبود زن پدرم شده بود چرا بايد اين همه ارث ببره؟ -

 .جور وصيت کرده. درضمن هنوز تموم نشدهبه من ربطي نداره خانم شاهي؛ پدرتون اين -

 .عسل با دهن باز به قادري نگاه کرد

 اي هم مونده که اين خانم ارث ببره؟مگه چيز ديگه -

نامه چيزي رو اضافه کردن که به شما مربوطه. نه خانم، بشينيد، آقا ارسالن در آخر وصيت -

کردن داريد که خانم سازگار فرد موردنظر رو ايشون در آخر قيد کردن شما در صورتي حق ازدواج

 .رسهيد کنن؛ وگرنه هيچ ارثي بهتون نميتاي

عسل انگار هوا کم آورده بود. مثل ماهي شده بود که از آب بيرون افتاده. من هم خشکم زده بود. 

 .کردنسياوش و عطا هم با بهت به قادري نگاه مي

 عسل: شوخيتون گرفته نه؟

 .نه خانم اين چيزيه که تو وصيت اومده -

 با کي ازدواج کنم؟يعني اين بايد بهم بگه  -

 .نه خانم شاهي فقط آقا ارسالن گفتن بايد ايشون تاييد کنن -

 کنه؟ اين خانم اصالً کي هست که من بايد به حرفش گوش کنم؟اين با حرف من مگه فرقي مي -



 .سياوش از جاش بلند شد

 !عسل -

 چيه سيا؟ تو رو هم آورده طرف خودش آره؟ -

 ؟ها چيهآروم باش عسل اين حرف -

کنه!  تريچرا آروم باشم هان؟ اين هنوز نيومده اين همه ارث بـرده؛ بعدم بايد براي من بزرگ -

اصالً چرا بابا بايد اين همه بهش اختيار بده؟ معلوم نيست چه ريگي به کفششه. من بهش 

 ها بلدنجور آدماي عقدش کرده. البته اينکار کرده که بابا يک هفتهمشکوکم! معلوم نيست چي

 !جوري خودشون رو به کسي بندازن. االن هم براي سياوش نقشه کشيدهچه

 .کرددهنم باز مونده بود. عطا با تعجب به عسل نگاه مي

 :سياوش داد زد

 !ها از تو بعيدهعسل تمومش کن خجالت بکش! تو مثالً دختر ارسالني اين حرف -

  !گذرهور رو برمون چي ميفهميم دچرا مگه حرف بدي زدم؟ فکر کرده ما احمقيم نمي -

موندم کم بيشتر ميخواستم اونجا بمونم؛ چون اگه يهاز جام بلند شدم و سمت اتاق رفتم. نمي

 .کردمهاي عسل رو تو دهنش خرد ميدندون

 .اومدصداي جروبحث سياوش با عسل مي

 .در اتاق رو بستم. زمان گذشته بود و سروصدا خوابيده بود

تونستم اونجا بمونم؛ بايد از اون هام رو عوض کردم. ديگه نميود. لباسساعت نزديک يازده ب

ي ارسالن رو انداختم تو کيفم و از اتاق زدم بيرون تا به سرم هوا بخوره و آروم بشم. نامهخونه مي

 .بيرون اومدم. کسي تو پذيرايي نبود. سمت در خروجي رفتم

 ريد؟منيرخانم: خانم جايي مي

 .کردبهم نگاه مي منيرخانم ناراحت



 .ميرم بيرون قدم بزنم نگران نباش -

زنه! وگرنه تو دلش چيزي نيست. آقا ست يه حرفي ميهلناخانم ناراحت نشيد عسل بچه -

 .سياوش خيلي باهاش دعوا کرد. اونم از حرفش پشيمون شده بود

 .ببخشيد زياد االن حالم خوب نيست زود ميام -

 .رفتم تو حياط. ماشين عطا هنوز تو حياط بود. نگهبان جلوي در بود. سمت در رفتم

 ريد؟خانم کجا مي -

 با اخم نگاهي بهش کردم

 اي؟کارهبايد بهت بگم؟ تو چي -

 .بيچاره هول شده بود

 ...ببخشيد خانم؛ ولي آقا عطا -

 ست که به تو دستور ميده؟کارهعطا چي -

 .کارههمه -

 .کردتش. دست به سـ*ـينه داشت نگاهم ميبرگشتم سم

 اي هان؟کارهوقت کي گفته تو همهاون -

 .اوني که نصف خونه رو به نامم کرده -

 هاي اين خونه هم به نامت کرده؟نکنه آدم -

 !اون رو خودم تشخيص ميدم -

  خواي؟ مگه نفهميدي چي بهت رسيده؟ منتظر چي هستي؟اصال تو چرا اينجايي؟ چي مي -

تو مثل اينکه خوب نشنيدي وکيل چي گفت. نصف اين خونه مال منه؛ پس دوست دارم  -

 .جا بمونمهمين



بمون به من ربطي نداره؛ ولي حق اينکه تو کار من دخالت کني رو نداري فهميدي؟ چون دو  -

 .دونگ اينجا مال منه

ت که چي بهم دادي من برام مهم نيسزدي! خوب شعار ميظهر که يه جور ديگه حرف مي -

 ...طلب وتون مثل هميد؛ فرصتها همهرسه! البته شما زنمي

 :داد زدم

 طلبم مشکليه؟آره من فرصت -

تو در حدي نيستي که بخوام وقتم رو باهاش تلف کنم و مشکلي برام به حساب بياي؛ فقط  -

 !نظمي باشهاي که زندگي کنم بيخوشم نمياد تو خونه

 !جا بموني. وقت ارزشمندت رو هم تلف نکنمياد مجبور نيستي اينجوريم؛ خوشت نمن همين -

 .اتفاقاً اين تويي که مجبور نيستي اينجا بموني -

 .رفتم جلوش ايستادم و انگشتم رو طرفش گرفتم

 .ابروهاش باال رفت

هات رو براي توني من رو مجبور به کاري کني فهميدي؟ بهتره امرونهيببين عطا شاهي! نمي -

 !ات نگه داري؛ چون من زير بار حرف زور نميرمزيردست

 .پوزخندي زد

 !خواي برو فقط اگه اتفاقي افتاد بهم زنگ نزنيهر گوري مي -

مردم هم تو آخرين نفر تو ليستمم نيستي! اگه هم اون شب بهت زنگ زدم فقط اگه داشتم مي -

 !خاطر ارسالن بود؛ هرچند تو لياقت همون زنگ رو هم نداشتيبه

در رفتم بازش کردم. از خونه اومدم بيرون در رو محکم بستم. از عصبانيت داشتم منفجر  سمت

 .شدممي

 .اش ميشمي عصباني مسخرههاي دوروبرش خام قيافهفکر کرده من هم مثل بقيه احمق



ها راه افتاده بودم رفتم؟ مثل ديوونهکم جلوتر رفتم. اصال کجا داشتم ميرفتم. يهبا سرعت راه مي

دونم خواستم برم؟ سر جام ايستادم و به اطراف نگاه کردم. نميتو خيابون. اين وقت شب کجا مي

 .تو کدوم خيابون بودم. ساعت دوازده بود

 .تمنفسي کشيدم. راهي رو که اومده بودم برگش

دونستم اون احمق هنوز اون توئه يا نه. اصالً به درک دم در خونه ايستادم. آروم رفتم جلو. نمي

تونم تو خيابون بمونم. کليد رو از کيفم درآوردم و در رو باز کردم. ماشينش نبود. باشه! من که نمي

نگام کرد. رفتم  نفس راحتي کشيدم و رفتم تو. نگهباني که برام شاخ شده بود جلوي در با تعجب

 .جلوش

بازي در بياري اخراجت هات رو باز کن! اگه يه بار ديگه بخواي براي من رئيسخوب گوش -

 !کنممي

 ...ولي خانم من تقصيري ندارم! آقا عطا -

جا ي اين خونه تا ديروز که اينکارهخوام چيزي بشنوم! از کي تا حاال آقا عطا شده همهنمي -

 سوسشي؟اومد. نکنه جانمي

 .مرده هل شد

 !خدا خانمنه به -

گيرم؛ ولي اگه ببينم از من خبري به عطا رسيده اولين نفري که خيلي خب اين دفعه ناديده مي -

 !ميام سراغش تويي

 .نگاهم کرد

 فهميدي؟ -

 .بله... بله فهميدم -



ه بود و حق به راهم ادامه دادم. بدبخت چقدر از رفتارم جا خورده بود. هرچند از عطا ترسيد

 .داشت

اومد. سمت آالچيق رفتم. کسي اون اطراف نبود. شالم رو از سرم باز کردم و روي هنوز خوابم نمي

 .صندلي نشستم

 .نامه رو از کيفم در آوردم و بهش نگاه کردم

 .روش با خط خوش نوشته بود: براي هلناي عزيزم

کردم. نامه رو خاليش رو حس ميبغضي تو گلوم جا خوش کرده بود. چقدر دلتنگش بودم. جاي 

 .سالم هلناي عزيزم»باز کردم. 

خوني من ديگه پيشت نيستم عزيزم. متأسفم که نتونستم بيشتر از اين االن که اين نامه رو مي

 !حمايتت کنم

جور که بودم نبيني؛ ولي بايد خوام يه چيزايي بهت بگم که اگه بفهمي ممکنه ديگه من رو اونمي

بهت بگم. اولين بار که تو اون ويال ديدمت برام خاص بودي. يه حسي بهم  ها رواين حرف

جوري جلوي اردالن وايسادي و تو اون انباري جوابم رو دادي گفت يه جايي ديدمت. وقتي اونمي

 .هات نگاه کردم يه حسي بهم گفت بايد از اونجا نجاتت بدمو وقتي براي اولين بار به چشم

دونم چي شد که کمکت کردي و نميکردم؛ ولي تو فرق ميدالن دخالت نميمن اغلب تو کارهاي ار 

 .کردم

ت تحقيق کنه. اون موقع بود که اون شب نتونستم خوب بخوابم. فرداش يه نفر رو فرستادم درباره

ي برادرم، آراد، برات گفته بودم؟ حتماً چي رو عوض کرد. يادته دربارهبه چيزايي رسيدم که همه

 .چيز رو بهت نگفتم. يه چيزايي مونده که بايد بدونياون روز همه يادته! من

 .ريزي شده بودي شرکت پدرم بود. شرکتي که از اول روي خالف برنامهکارهبهت گفتم آراد همه

کردم داره يه وقتي من برگشتم خيلي نگذشته بود که اخالق آراد عوض شده بود. حس مي

 .زدي ازش پرسيدم؛ ولي حرفي نميچيزهايي رو قايم ميکنه و چند بار



جوري به همش بريزه. چند تونست اينآراد مرد مغرور و قدرتمندي بود و يه اتفاق معمولي نمي

 .ماهي همين جوري گذشت تا اينکه آراد يه شب داغون اومد خونم

دونستم زد که نميهايي ميتونست رو پاش واسته. حرفقدر نوشيدني خورده بود که نمياين

 .نظورش چيهم

 .گفت که اون پليسه و من احمق نفهميده بودمش ميهمه

 .اون شب تا صبح هذيون گفت. فرداش وقتي بيدار شدم رفته بود. باهاش تماس گرفتم؛ ولي نبود

چند روزي ازش خبر نداشتم. نگرانش شده بودم. پدرم هم ازش خبر نداشت و اردالن هم که اصال 

کجاست. تا اينکه يه شب ساعت دوازده بود که زنگ خونه رو زدن.  باهاش خوب نبود تا بدونه اون

ً ً بي هوش بود و يه زن باهاش بود. اون زن به سختي با خودش آراد بود. تير خورده بود. تقريبا

دونستم کشيدش. بهشون کمک کردم اومدن تو. وضع آراد خوب نبود. هول شده بودم و نميمي

ونسرد بهم گفت که يه سري وسايل براش بيارم تا گلوله رو کار کنم؛ ولي اون زن خيلي خچي

اي تونم بهش اعتماد کنم يا نه؛ ولي چارهدونستم ميدونستم اون زن کيه و نميخارج کنه. نمي

 .هم نداشتم. کاري رو که گفت کردم

گلوله رو با مهارت خارج کرد. من تمام مدت با وحشت بهش خيره شده بودم. وقتي کارش تموم 

 .شد از جاش بلند شد و از اتاق بيرون رفت. منم دنبالش رفتم

 ريد؟ شما کي هستيد؟ چه باليي سر آراد اومده؟ارسالن: خانم؟ خانم کجا مي

 .نگران نباش تا صبح خوب ميشه؛ من بايد برم -

 زنيد؟کار کنم؟ چرا حرفي نمياگه حالش بد بشه من چيولي  -

هاي مشکي خاصي هاي مشکي نافذي داشت. با اينکه وضعيت خوبي نداشت؛ ولي چشمچشم

 .داشت

چي رو بهتون افته. من بايد برم؛ وگرنه بهم شک مي کنن. آراد همهنگران نباشيد، اتفاقي نمي -

 .ميگه. خداحافظ



ي م تا صبح کنار آراد نشستم. نزديک صبح خوابم برد و با صداي نالهاون زن مرموز رفت. من ه

 .اي که گفت، نيلوفر بودهاش رو باز کرد و اولين کلمهآراد از خواب بيدار شدم. چشم

 .کم حالش بهتر شدکنه. تا حاال اين اسم رو نشنيده بودم. کمدونستم کي رو صدا مينمي

 آراد: ارسالن؟

 ؟جانم داداش چي شده -

 نيلوفر کجاست؟ -

 .فهميدم منظورش اون زنه

 .ديشب رفت -

 .هاش رو بستخيز شده بود؛ ولي از درد چشمخواست از جاش بلند شه. نيممي

 .بخواب حالت خوب نيست -

 چرا گذاشتي بره؟ -

 گفت بايد بره؛ وگرنه بهش مشکوک ميشن. اون دختر کيه آراد؟ -

 .آراد با ناراحتي سرجاش دراز کشيد

 .نمهز  -

 چي؟! زنت؟ تو کي ازدواج کردي؟ چرا بهم نگفتي؟ -

 :کم ساکت شد بعد گفتيه

 .نفوذيه -

 .هام گرد شده بودچشم

 !نفوذي؟ -



 .پليسه -

 پليس؟ تو با يه پليس ازدواج کردي؟ -

 !دست خودم نبود! دل آدم دست خودش نيست ارسالن -

 شه؟دوني چي ميديوونه شدي؟ اگه بابا و اردالن بفهمن مي -

 .ريمکسي قرار نيست بفهمه؛ من و نيلوفر از اينجا مي -

جوري به يه پليس اعتماد دارن؟ چهخواي بري؟ فکر کردي اينا دست از سرت برميکجا مي -

 کردي؟

 :صداش رفت باال

 !کنهفهمي؟ دوستش دارم! برام مهم نيست که پليسه. اون بهم خــ ـيانـت نميزنمه مي -

 جوري تير خوردي؟باشه آروم باش! چه -

ها لو رفت. منم اونجا بودم پليس ريخت و من هم تير خوردم. به نيلوفر آدرس يکي از محوله -

 .اي اعتماد نداشتماينجا رو دادم؛ چون به کس ديگه

 جوري عاشق برادر من شده که قيد کارش رو زده؟خب حاال اين خانم پليس چه -

ي مدارکش درست بود. ت، به عنوان مهندس اومد. بهش شک نکردم همهاول که اومد شرک -

ي زندگيم. بهش گفتم دوستش دارم؛ ولي حالش عوض شد دونم چي شد که ديدم شده همهنمي

بردار نبودم. براش مراقب خوريم و نامزد داره. ولي من دستو فقط گفت ما به درد هم نمي

رو زير نظر داشتم؛ ولي نامزدي در کار نبود. تنها زندگي رفت تمام کارهاش گذاشتم. هرجا که مي

تر ازاين دونم نامزد نداره؛ ولي اون سختکرد. دوباره بهش گفتم که واقعاً دوستش دارم و ميمي

رفت. به همه شک داشتم اال اون. هامون لو ميش معاملهحرفا بود. تا اينکه چند وقت بود همه

جونم بيشتر دوستش داشتم. يکي رو گذاشتم که بفهمه جاسوس  برام خيلي باارزش بود؛ حتي از

 .کيه



يه روز بهم خبر دادن که جاسوس رو گرفتنش و بردنش ويالي خارج شهر. با سرعت سمت ويال 

چي روي سرم خراب شد. خودش بود؛ نيلوفر من. کسي که رفتم. وقتي در اتاق رو باز کردم همه

شد اون جاسوس باشه. کنار لبش خوني بود. ورم نميکردم. باخاطرش زندگي ميهرثانيه به

کار کنم؛ انگار مغزم از هم پاشيده شده دونستم چيکردم. نميکنارش رفتم و فقط نگاهش مي

 .بود

 !دوني بهم چي گفت؟ فقط يه جملهمي

 !من رو بکش -

اً ديوونه شده بودم. از اونجا زدم بيرون و سفارش کردم کسي نفهمه اون اينجاست مخصوص

قدر خوردم که فراموشش کنم. يادته چرخيدم. بعدم اينها ميها تو خيابوناردالن. مثل ديوونه

 .اون شب اومدم اينجا

 .سرم رو تکون دادم

اي نبود. قانون سازمان اينه که جاسوس کشتمش راه ديگهفرداش دوباره برگشتم ويال؛ بايد مي

 .نبايد زنده بمونه

تونستم اين کار رو بکنم. چيز رو فراموش کردم. نميدوباره همه وارد اتاق شدم. وقتي ديدمش

هاش رو باز کردم و بهش گفتم بره؛ ولي سر جاش تونستم نفس خودم رو بگيرم. دستنمي

 .واستاد و از جاش تکون نخورد

 !آراد: گفتم برو لعنتي

 !کشنتنيلوفر: پس تو چي؟ اگه من برم مي

خواستي کاري خواستي؟ مگه نمينه هان؟ مگه تو همين رو نميکبه جهنم! براي تو چه فرقي مي -

کني حکمم چيه؟ اگه گير بيفتم حکمم اعدامه؛ نهايت حبس ابد! کني که گير بيافتم؟ فکر مي

 .پس فرقي برام نداره کي کارم رو تموم کنه

 .ذارم بميريمن نمي -



 .پوزخندي زدم

 !برو نيلوفر؛ البته اگه اسم واقعيت همين باشه -

دونم کارم اشتباهه؛ دونم نبايد دوستت داشته باشم. ميآره همينه. آراد من دوستت دارم؛ مي -

 !ولي دوستت دارم

 .فقط بهش نگاه کردم

 .برو نيلوفر؛ ديگه براي اين حرفا دير شده -

تونستم اين ها سپردم که کسي از اين موضوع بويي نبره؛ ولي نمياون روز نيلوفر رفت. به بچه

ً ً که اردالن پيگير بود موضوع  .رو مدت زيادي قايم کنم؛ مخصوصا

 .دو روز بعد نيلوفر بهم زنگ زد و گفت بايد من رو ببينه

دونه. گفت نبايد چيز رو ميي آخر همهي محمولهرفتم جايي که گفته بود. بهم گفت پليس درباره

 .تونم نرمتونستم نرم. بهش گفتم نميبرم سر قرار؛ ولي من نمي

  :تگف

دوني با خودم چقدر جنگيدم که االن اينجا تونم از دستت بدم! ميآراد اين کار رو نکن، من نمي -

 .نباشم؟ ولي نتونستم

 بايد باور کنم نگرانمي؟ -

 نبايد باشم؟ -

 دوستم داري آره؟ -

 .کم ساکت شد و بعد گفتيه

 .آره -

 خاطر من از هرچيزي بگذري؟حاضري به -



 .آره -

 .باشه پس باهام ازدواج کن -

 .زدبهم خيره شده بود و حرفي نمي

 .پوزخندي زدم

 ...توني قيد کارتبهت گفتم که بودن ما ديگه ممکن نيست. تو نمي -

 .باشه -

 .با ناباوري نگاش کردم

 کني؟باهام ازدواج مي -

 .آره -

 اي؟تو ديوونه -

 .آره -

چي رو بزنه. همون روز خاطر من قيد همهباشه بهکردم نيلوفر حاضر دنيام عوض شد. فکر نمي

ها بود که مرده بودند. عقد کرديم. نيلوفر جز خواهرش کسي رو نداشت. پدر و مادرش سال

ي پليس کرد. چند سالي بود تو ادارهخواهرش يه سال بود ازدواج کرده بود. نيلوفر تنها زندگي مي

 .ي سرواني داشتاستخدام شده بود و درجه

 رت ميشه داداش؟ من آراد شاهي! عاشق يه سروان بشم؟باو

 کار کني؟خواي چيحاال مي -

 .خوايم با نيلو از اينجا بريممي -

 .لبخندي زدم

 چرا براي اون معامله رفتي؟ -



ي نيلو هست که خواستگارشم مجبور بودم! اردالن شک کرده بود؛ بعد هم يه سرگرد تو اداره -

مون ادامه بديم تا فرصت مناسب فرار کنيم؛ ولي جبور بوديم به نقشههست و خيلي پيگير بود. م

 .من تير خوردم

 .دوني با چه بدبختي من رو از اون مهلکه نجات دادنيلو نمي

 آراد زنت دکتره؟ -

 .نه -

 .خيلي با مهارت گلوله رو در آورد -

 .تو دانشگاه پرستاري خونده؛ ولي بعدش رفته تو نيروي انتظامي -

 .نآها -

 نگرانشم داداش! ميشه زنگ بزني ببيني کجاست؟ -

 اگه تلفنش کنترل باشه چي؟ -

 .دونمنمي -

 .هاستتر از اين حرفنگران نباش داداش؛ اون زني که من ديدم زرنگ -

 .آراد لبخندي زد

شب نيلوفر برگشت. دختر خوبي بود. براشون خوشحال بودم؛ ولي ته قلبم نگرانشون بودم. چند 

 .ديدمشونروز بعد براي هميشه رفتند. اون روز آخرين باري بود که مي

 .تا اينکه سه سال بعد خبر آوردن آراد تو يه تصادف مرده

 .وقت نفهميدم چه باليي سر نيلو اومدهيچ

ختري رو تو اون ويال ديدم که شباهت زيادي به نيلوفر داشت. اون دختر تو تا اينکه اون شب د

 .بودي هلنا



وقتي تحقيق کردم فهميدم تو وقتي چند ماهت بود سرهنگ سازگار به فرزندي قبولت کرده. 

خاطر همين کمکت کردم. دونم تعجب کردي؛ ولي تو دختر آراد هستي. دختر برادر من! بهمي

دونستم خبر نداره حتي سياوش. ببخشيد همون اول بهت نگفتم؛ چون ميکسي از اين موضوع 

خوام ممکنه نخواي من کمکت کنم و من رو جزء خانوادت ندوني. من رو ببخش عزيزم! ازت مي

خاطر همين خواستم بينه. بهمواظب عسل باشي. اون احساساتيه و چيزهاي ظاهري رو مي

ثل مادرت جسور و قوي هستي. مادرت درست مثل تو دونم مشوهرش رو تو تاييد کني؛ چون مي

ي عشقي بزرگ هستي. کردم انگار آراد و نيلوفر کنارم هستند. تو ثمرهبود. هر دفعه تو رو نگاه مي

مواظب خودت باش! يه سري مدارک توي گاو صندوقم گذاشتم. تو اولين فرصت برشون دار که به 

ي زياديه؛ ولي ازت دونم خواستهر آخر ميخورن. کليد تو کشوي ميزم هست و ددردت مي

خاطر لجبازي با من خودش رو وارد بازي اردالن کرده. خوام مواظب کاراي عطا باشي. اون بهمي

 !کمکش کن بفهمه راه درست چيه

 !دوستت دارم هلناي عزيزم

 «.عموت، ارسالن شاهي

ها شد اين حرف. باورم نميهاي نامه خيره شده بودم. چندبار نامه رو خوندمبا بهت به جمله

 .درست باشه. من کي بودم؟ حسين سازگار پدرم نبود. حتي هستي خواهرم نبود

کردم. گيج بودم! مادرم نيلوفر اميني، زن آراد شاهي بود. پس احمد تو قلبم احساس درد مي

گاه کاره بود؟ چرا من رو بزرگ کرده بود؟ چرا هميشه يه جور خاص بهم نسازگار چي؟ اون چي

وقت پرسيدم؟ خاله چرا هيچشدم. بايد از کي اين همه سؤال رو ميکرد؟ داشتم ديوونه ميمي

 .رفتم سراغ حسين سازگارحرفي بهم نزد؟ بايد مي

شد. رفتم تو اتاقم و چندتا مسکن خوردم. به سقف ساعت سه شب بود و سرم داشت منفجر مي

 .خيره شده بودم

روشن شده بود. ساعت شش بود. از جام بلند شدم. مانتوم رو  دونم چقدر گذشته بود. هوانمي

 .خوابي قرمز بود. از اتاق بيرون اومدمهام از بيعوض کردم و شالي سرم کردم. چشم



 .منيرخانم تو پذيرايي بود و با ديدنم سمتم اومد

 هات چرا قرمز شدن؟هلناجان خوبي مادر؟ چشم -

 .خوبم -

 چي شده مادر؟ -

 .دن بهش با سرعت سمت حياط رفتمدابدون جواب

زد. من رو از دور ديد و صدام کرد. بدون توجه به اون سياوش ته باغ داشت با نگهبان حرف مي

 .کس حرف بزنمخواستم با هيچهم از خونه بيرون اومدم. نمي

 .خوردسوار اولين تاکسي شدم. گوشيم داشت زنگ مي

ي بابا پياده کردم و تو کيفم پرتش کردم. دم ادارهبهش نگاه کردم؛ سياوش بود. گوشي رو خاموش 

 .شدم

دونستم خودم دونستم باباي واقعيم کي بود؛ اصال نمياي! من حتي نميي مسخرهبابا! چه کلمه

 .کي هستم

 .از ماشين پياده شدم. وارد اداره شدم

 .ببخشيد با سرهنگ سازگار کار دارم -

 .سرباز: اتاق آخر سمت راست

 .فتم. سربازي کنار اتاق نشسته بودسمت اتاقش ر 

 .با سرهنگ سازگار کار دارم -

 .االن سرهنگ جلسه دارن يه ساعت ديگه بيايد -

 .بدون توجه بهش سمت در اتاق رفتم در رو باز کردم. چندتا افسر هم زمان سمت در نگاه کردن

 .بابا هم برگشت. با تعجب نگاهم کرد. سرباز پشت سرم وارد اتاق شد



 .سرباز: قربان من گفتم شما جلسه داريد اين خانم بدون اجازه اومدن تو

 .بايد باهاتون حرف بزنم -

 ً  .بابا: بيرون باش بعدا

 .نه همين االن -

 .کردنهمه با تعجب نگام مي

 .آقايون چند لحظه بيرون باشيد -

ردن؛ ولي من برام کيکي از اتاق بيرون رفتن. همه يه جوري نگاهم ميافسرها بلند شدن و يکي

 .مهم نبود

 .آخرين نفر که رفت در رو پشت سرش بست

 .کردبابا با عصبانيت نگاهم مي

 خواي؟کني؟ چي ميکار مياينجا چي -

 !خواممادرم و پدرم واقعيم رو مي -

 .هاش گرد شدچشم

 ها با نفرت بهم نگاه کردي؟ آراد شاهي کيه؟تو کي هستي سرهنگ سازگار که سال -

 .هاش رو مشت کرده بوددست بابا

 اين مزخرفات چيه که ميگي؟ -

ببين آقاي سازگار! من االن حالم خوب نيست! بهم بگو تو کي هستي؛ چون اگه نگي خودم  -

تونم از عمو رضا هم کمک بگيرم. باالخره مامانم يه سروان فهمم؛ البته ميچي رو ميباالخره همه

 .بوده و تو اين اداره پرونده داره

 :بابا داد زد



 کني؟فکر کردي کي هستي که من رو تهديد مي -

 !دونم کي هستم! براي کسي که هويتي نداره چيزي مهم نيست جناب سرهنگخودمم نمي -

 .حالت نگاهش عوض شد؛ انگار اينجا تو اين اتاق نبود

کرد؟ گند  کارخاطر همين عاشقش شدم؛ ولي اون چيمثل نيلوفر لجبازي! اونم مثل تو بود؛ به -

 .زد به همه چي! با اون قاچاقچي لعنتي رفت

هاش برق به مردي نگاه کردم که بعد اين همه سال با بردن اسم کسي که عاشقش بود چشم

 .زدمي

دونست. ازش خواستگاري کردم. گفت بايد فکر کنه. من دوستش داشتم؛ خودش هم مي -

چي رو خراب کرد. من از اول ريت لعنتي همهچي خراب شد. اون مأمواميدوارم کرده بود؛ ولي همه

اي بود که هم دوست نداشتم نيلوفر به اون مأموريت بره. نگرانش بودم. نيلوفر تنها نفوذي

وشو داد. آخراي مأموريت بود که تونسته بود وارد اون گروه بشه؛ ولي آراد شاهي مغزش رو شست

گرفت. اعصابم به هم ش ازم فاصله ميهمه کرد وفهميدم نيلوفر عوض شده. ديگه بهم نگاه نمي

ريخته بود. مادر و برادرمم فهميده بودن. حميد از اول با اين ازدواج مخالف بود؛ ولي مادرم از 

جا رو اومد. تا اينکه روز آخر مأموريت نيلوفر و آراد هر دو غيب شدن. همهنيلوفر بدش نمي

 .دنبالشون گشتيم؛ ولي هيچ خبري ازشون نبود

 .لرزيدهاش ميسين سازگار ساکت شد. دستح

دوني چقدر دنبالش گشتم؟ هرجا رو فکر کني! همه جا رو زيرورو کردم نبود. تا اينکه سه مي -

سال بعد يکي باهام تماس گرفت. از بيمارستان بود. مشخصاتي که داد مال مادرت بود. 

 .جوري رسوندمدونم خودم رو چهنمي

کردم نيلوفر من باشه. مريض بود و وقتي رفتم تو اون اتاق لعنتي کسي رو که ديدم باور نمي

 .تونست حرف بزنه. فقط چند تا جمله گفتموهاش رو تراشيده بودن. خوب نمي



تونم به کسي اعتماد کنم و دخترم رو بهت من رو ببخش! نبايد اميدوارت کردم. من جز تو نمي -

کنم! توني ازش محافظت کني. مراقبش باش حسين خواهش ميفقط تو ميدونم سپارم. ميمي

 .جونش در خطره؛ هلناي من تنهاست

 .هاش رو بست زندگي برام تموم شدوقتي چشم

خواستم قبولت کنم. تو کسي بودي که من رو ياد اون خاطر سرطان مرده. نميدکترها گفتن به

د؛ ولي مادرم گفت بايد بيارمت پيش خودم. حميد عوضي مينداختي که نيلوفر رو از من گرفته بو

بازم مخالف بود؛ ولي باالخره آوردمت پيش خودم. نيلوفر اولين باري بود که ازم چيزي خواسته 

 .تونستم فراموشش کنمبود و نمي

 !ي من چقدر عذاب کشيده بوديه قطره اشک روي صورتم ريخت. مادر بيچاره

ديدي. ي عشق مادرم به پدرم ميکردي. من رو ثمرهگاهم ميپس براي همين هميشه با نفرت ن -

ات بودم با هايي که تو خونهتو بدترين آدمي هستي که ديدم. تو فقط بزرگم کردي؛ ولي تمام لحظه

نفرت نگاهم کردي و حسرت اينکه يه بارم مثل دخترت ببيني به دلم موند. اگه همون موقع ولم 

تونم وقت حس نکردم مي؛ ولي تو زندگيم رو جهنم کردي! هيچگفتم يتيممکرده بودي الاقل مي

هاي کسي که عاشقش بودي رو گوش کردي؟ نه حسين جوري آخرين حرفبهت تکيه کنم. اين

ي بي گـ ـناه خالي هات رو سر يه بچهسازگار! تو عاشق نبودي! توخودخواه بودي؛ وگرنه تمام عقده

 !کردينمي

 .سمت در رفتم

 !هلنا -

 .شتمبرنگ

تونستم با خودم و عشقي که از دست داده بودم کنار من هميشه دوستت داشتم؛ ولي نمي -

 .بيام

 .برگشتم سمتش



تو فقط زندگي من رو خراب نکردي جناب سرهنگ! تو با خودخواهيت زندگي مامان مريم و  -

ارها بارها خاطر اينکه تو بهاي مامان مريم رو که بهوقت اشکهستي رو هم نابود کردي! هيچ

خردش کردي رو نديدي! برات متأسفم سرهنگ سازگار! مامانم اشتباه کرد که من رو دست تو 

 .دونست تو واقعاً کي هستيسپرد. نمي

 .در رو باز کردم از اونجا بيرون اومدم

 .حالت تهوع داشتم. با سرعت سمت خيابون رفتم

تونستم رو پاهام وايسم و ديگه نمي چيزي نخورده بودم که بخوام باال بيارم. سرگيجه داشتم.

 .هام رو چند بار به هم زدم تا تاري ديدم بهتر بشهجا روي زمين نشستم. پلکهمون

 خانم خوبيد؟ -

 .کردسرم رو بلند کردم. زني با نگراني نگاهم مي

 ميشه يه تاکسي برام خبر کنيد؟ -

 .باشه عزيزم -

به اولين درمانگاه برسونه. افت فشار شديد  باکمک اون خانم سوار تاکسي شدم. گفتم من رو

فهميدم که چرا بابا هام رو بستم. حداقل االن ميداشتم. تو درمانگاه بهم سرم وصل کردن. چشم

وقت من رو نخواسته بود. دلم براي مادرم سوخت که اين همه عذاب کشيده بود؛ حتما از هيچ

وچهار ساعت بود که اومد. بيستابم ميآور بوده. خيلي خودست دادن پدرم براش خيلي عذاب

هام رو هاي کسي از خواب بلند شدم. چشمنخوابيده بودم. نفهميدم که کي خوابم برد. با تکون

 .باز کردم. به زني که لباس پرستاري تنش بود و باالي سرم ايستاده بود نگاه کردم

 !عزيزم خوبي؟ چقدر خوابيدي -

 ببخشيد ساعت چنده؟ -

 .دوازده -



ي کردم خواهاز جام بلند شدم. چقدر خوابيده بودم. خوبه اينا زودتر بلندم نکردن. ازشون معذرت

کار کنم؛ با اين دونستم چيتونستم برم درمانگاه. نميو از اونجا بيرون اومدم. امروز واقعاً نمي

 .دادن. مجبور شدم برم درمانگاههمه مرخصي که گرفته بودم ديگه بهم مرخصي نمي

ي کسي رو نداشتم و به منشي گفتم هر کي بهم زنگ زد بگن من نيومدم. عسل اگه لهحوص

شد که بابا به دخترعمو نزول درجه پيدا کردم حتماً کلي خوشحال ميفهميد که من از زنمي

داد. فهميد چه واکنشي نشون ميدونم اگه عطا ميکشم. نميباباش رو يدک نميحداقل اسم زن

کار شاهي بودم. چه افتخار بزرگي نصيبم شده بود! بايد با اردالن شاهي چيحاال من هم يه 

 .کردممي

ترسيد که من رو دست حسين سازگار سپرده بود؟ حتماً پاي اردالن در چرا مادرم از جون من مي

 .ها مشکلي نداشتاي با اونميون بود؛ وگرنه جز اون کس ديگه

دادم تا د به اين بازي که زن ارسالن بودم ادامه ميگفتم من کي هستم. باينبايد به کسي مي

اي داره. ساعت نزديک ده شب بود که کارم تموم شد. همون سرمي بفهمم که اردالن چه نقشه

 .که زده بودم حالم رو بهتر کرده بود

خوابي قرمز بود. رنگم هم پريده بود. رژي خاطر کمهام هنوز بهتو آينه به خودم نگاه کردم. چشم

کم بهتر شده بود. از درمانگاه اومدم بيرون. گوشيم رو و که تو کيفم بود درآوردم و به لبم زدم. يهر 

 .قدر نگرانم بشنکردم اينروشن کردم. يه عالمه تماس از دست رفته داشتم. فکر نمي

ي هستي رو ي ناشناس. شمارهبيشترش مال سياوش و هستي و خونه بود. چندتا هم شماره

 .گرفتم

 .با اولين بوق برداشت

 هلنا تويي؟ -

 .آره -

 !جا زنگ زديممعلومه کدوم گوري بودي؟ به همه -



 زنگ زديد؟ -

 نه منظورم زنگ زدم. از صبح کجا بودي؟ -

 .زديوقت صبح بهم زنگ نميکارم داشتي؟ تو که هيچچي -

 .هول شده بود

 .جوري زنگ زدم نگرانت شده بودمهمين -

 چرا؟ -

 .را؟ خب نگرانت شدميعني چي چ -

 .خيلي خب من خوبم نگران نباش -

 .خدا رو شکر -

 .هلنا بابا يه جوري شده -

 .پوزخندي زدم

 جوري؟چه -

از ظهر که اومده رفته تو اتاق در رو قفل کرده. وقتي هم اومد خونه يه جوري به من و مامان نگاه  -

 .کردمي

 .داره. من بايد برمنگران نباش، بابا عادت به کارهاي عجيب غريب  -

 .باشه مواظب خودت باش -

 .کم براي اين که ناراحت باشي ديرهگوشي رو قطع کردم. حسين سازگار يه

 .ي سياوش رو گرفتمشماره

 .سالم -



 !سالم و زهرمار -

 .زدجوري باهام حرف ميبراي اولين بار بود سياوش اين

 سيا خوبي؟ -

کنم! از صبح کجا بودي؟ تازه فهميدم خانم ديشب هم آره خيلي خوبم! دارم از خوبي غش مي -

 .دير اومدن خونه

 .سيا حالم خوب نيست -

 جوري شدي؟ي احمق اينهاي اون دخترهخاطر حرفهلنا به -

 کي؟ عسل؟ -

ها رو زد. از صبح که رفتي و ازت دونم چرا اون حرفآره. ببين عسل منظوري نداشت؛ نمي -

 .خبري نشد نگرانت شده

 .دارم ميام خونه -

 واقعاً؟ -

 مگه قرار بود نيام که تعجب کردي؟ -

 ...آخه فکر کردم -

خاطر حرفاي عسل قهر کنم. فقط حالم خوب نبود قدر بچه نيستم بهتو فکر نکن. من اون -

 .خواستم تنها باشممي

 .باشه زود بيا منتظريم -

*** 

 .وارد خونه شدم. سياوش جلو اومد

 هلنا خوبي؟ -



 .رهآ -

 .ات يه جوريهآخه قيافه-

 .دونم داغونم. حالم خوب نبود سرم زدممي -

 تنها رفتي بيمارستان؟ -

 .هام رو عوض کنم ميامچيز خاصي نبود که همه رو خبر کنم. من برم لباس -

 .باشه برو -

 .سمت اتاق رفتم

 ه بکشي؟فرما شدن! رفتي براي ارثي که بهت رسيده نقشبه به! خانم باالخره تشريف -

دونم چي ازم خواست دست از سرم برداره. نميبرگشتم. بازم اون لعنتي بود! انگار نمي

 .خواست! پوزخندي بهش زدممي

 .آره از کجا فهميدي باهوش؟ تو هم مثل اينکه اينجا بهت خوش گذشته هر دقيقه اينجايي -

 .هاش رفت تو هماخم

 مه مشکلي داري؟خونه -

 .ستي که بهت فکر کنماصالً برام مهم ني -

هام رو عوض سياوش لبخندي زد. من هم بدون توجه به عصبانيت عطا به طرف اتاق رفتم. لباس

 .کردم و روي تخت نشستم. هنوز سردرد داشتم؛ ولي بهش اهميت ندادم

يه تيشرت مشکي با شلوار مشکي پوشيدم و موهامم با کش بستم و از اتاق اومدم بيرون. سمت 

 .مپذيرايي رفت

 .همه سر ميز نشسته بودن. عسل آروم بهم سالم کرد



رسيد. شايد واقعاً از حرفش پشيمون بود. مشغول نظر ميمن هم جوابش رو دادم. ناراحت به

 .کردم درد ميکم غذا بخورم. هنوز معدهخوردن شديم. فقط تونستم يه

 .از جام بلند شدم

 خوري؟سياوش: چي شد هلنا چرا نمي

 .ممنون ميل ندارم -

 .عطا: بمون من حرف دارم

 .من با تو حرفي ندارم -

 .باشه پس هرقانوني بذارم بايد اجرا کني -

 .پوزخندي زدم

 چيه نکنه توهم برت داشته رئيس ما شدي؟ -

 .عصبي شده بود

 .ببين دخترجون! دارم باهات راه ميام کاري نکن اون روم رو نشونت بدم -

م مهم نيست که تو چي ميگي! فکر کردي ما هم زيردستاتيم؟ من خودم ببين پسرجون! برا -

 .قدر بزرگ شدم که براي خودم تصميم بگيرماون

 .ها رو ببريذارم با کارهات آبروي شاهينمي -

 .شده نگاش کردمهاي درشتبا چشم

 !ستکارهزني که شب ميره بيرون نزديک صبح مياد معلومه چي -

 .تعجب نگاهم کردن زدم زير خنده. همه با

دوني آبرو چيه! وقت کردي يه نگاهي به خودت تو زنه! تو چه ميببين کي داره از آبرو حرف مي -

زني؟ تنها کسي که تو آينه بکن شايد خودت رو زودتر از بقيه ببيني. بعدم از کدوم آبرو حرف مي



تون فقط نقاب با آبروبودن ها با آبرو بود ارسالن شاهي بود که االن زير خاکه. شما همهشاهي

 آبروتريد! احتماالً منظورت از آدم با آبرو عموي عزيزت که نيست؟آبرويي، بيزديد؛ وگرنه از هر بي

 .هام رو سر يه نفر خالي کنمخواست عقدهدلم مي

هاي عطا اولين نفري بود که بهم گير داده بود. من هم کنترلم رو از دست داده بودم. عطا با چشم

ون نشسته اومد طرفم. عسل جيغي کشيد؛ ولي من از جام تکون نخوردم. سياوش سريع به خ

ور. عطا بازوم رو گرفت. فکش رو روي هم فشار اومد جلوش وايساد؛ ولي عطا هولش داد اون

 .دادمي

رسوني که برام مهم نباشه تو زن بابام دهنت رو ببند عوضي! ديگه داري من رو به جايي مي -

 !تونم االن هرکاري بکنم فهميدي؟درازي نکن. مين مرده احمق! پس براي من زبونبودي. ارسال

 .شدهاش از زور عصبانيت قرمز شده بود. بازوم داشت تو دستش خرد ميچشم

 !سياوش: عطا ولش کن

 .دونم باهاش سرو سر داريتو يکي خفه شو! فکر کردي نمي -

م رو که آزاد بود بردم باال و با بيشترين زوري که ديگه نتونستم خودم رو کنترل کنم. دست ديگه

 .کشيدمداشتم سيلي به صورتش زدم. حاال اين من بودم که از عصبانيت تندتند نفس مي

 بار آخرت باشه بخواي حرف مفت بزني! فکر کردي همه مثل خودت کثيفن؟ -

ت. عسل و سياوش هم کرد. اصالً توقع اين کار رو ازم نداششوکه شده بود و با بهت نگاهم مي

 .خشکشون زده بود

داد و فقط بهم خيره شده بود. يه دفعه هولم داد. پهلوم خورد العملي نشون نميعطا هيچ عکس

 .به مبل؛ ولي سرجام واستادم

 :داد زد

 چطور جرئت کردي هان؟ -



ام نکنه. مثل کرد که خفهشد. داشت خودش رو کنترل مياش انگار داشت پاره ميحنجره

ها و همه رو پرت ي وسايلها تمام وسايل روي ميز رو پرت کرد روي زمين. رفت سراغ بقيهوونهدي

دونستم چرا اومد. سرجام وايساده بودم و نميکرد روي زمين. فقط صداي شکستن ميمي

جوري شده. از دستش داشت خون ميومد؛ ولي همچنان به کارش ادامه مي داد. عسل فقط اين

 .کشيدجيغ مي

رسيد کرد عسل رو آرومش کنه. من زورم مسلماً به اين عطاي ديوونه نميسياوش هم سعي مي

 .که بخوام جلوش رو بگيرم

 .ها رو خبر کنمنيرخانم برو نگاهبان -

 .کم بعد با سه نفر داخل اومدمنيرخانم باسرعت بيرون رفت. يه

 .بريد نگهش داريد -

 .شون سرجاشون وايساده بودنهمه

 .کريد؟ گفتم نگهش داريد -

 .تونستن کنترلش کننهر سه تا سمتش رفتن؛ ولي نمي

هاش معلوم بود حالت طبيعي نداره. احتمال صورتش حالت طبيعي نداشت؛ حتي از نفس

 .هاي پيشونيش بيرون زده بود. صورتش سرخ شده بودداشت سکته کنه. رگ

 .دمبخش آور سريع رفتم تو اتاق و از تو کيفم يه آرام

 .به طرفش رفتم

 .نگهش داريد -

قدر کشم؛ ولي قبلش اينکشم! تو رو زودتر از همه ميتون رو ميها! همهولم کنيد عوضي -

 !عذابت ميدم که نتوني تصور کني

 .بهش نزديک شدم



 !ذارم لعنتيات نميزنده -

ور شدم ذاشت آستيشن رو باال بزنم. مجبتر شدم نميبدون توجه به تهديدش بهش نزديک

 .آستين بلوزش رو بکشم. بلوزش پاره شد

 کني آشغال؟داري چه غلطي مي -

 !دهنت رو ببند عطا؛ وگرنه مجبورم بگم دهنت رو ببندن -

تر شده بود. سريع سرنگ رو وارد اون سه تا به زور نگهش داشته بودن. صورتش از فشار سرخ

 .دستش کردم

 .کردبخش انگار داشت روش اثر ميخورد؛ آرامچندبار پلک زد. کمتر تکون مي

 !کشمتکشمت! ميکار کردي لعنتي؟ ميباهام چي -

 .تونستهاش رو نبنده؛ ولي نميکرد چشمحس کردم رنگش داره بهتر ميشه. سعي مي

 .کشمتون... رو... ميهمه -

 .بخش اثر کرده بودکم روي هم افتاد. آرامهاش کمپلک

 .ببرينش اتاق ارسالن -

ها بلندش کردن و سمت اتاق بردنش. به سياوش و عسل نگاه کردم که خشکشون زده نگهبان

 .ها برگشتنکم بعد نگهبانبود. يه

 .بريد بيرون مواظب باشيد. اگه هر زمان خواست بره کاري بهش نداشته باشيد -

 .باشه خانم -

 .ي عسل نگاه کردمپريدهي رنگها بيرون رفتن. به چهرهنگهبان

 کار کردي؟ش چيعسل: باها

 .کردبخش قوي بهش زدم. داشت سکته ميفقط يه آرام -



 چرا کاري کردي که ديوونه بشه؟ -

خواستم تونم حرف مفت رو قبول کنم. اگه به تو هم اون موقع حرفي نزدم؛ چون نميچون نمي -

 .ارسالن ازم ناراحت بشه

 ذاره؟ات نميدوني اگه بيدار بشه زندهسياوش: تو مگه ديوونه شدي؟ مي

جوري براي خواست من رو بکشه اينذاشتم سکته کنه؟ بعدم اگه ميکردم؟ ميکار ميچي -

 .کردجوري نميهاش اينجا رو اينکردن عقدهخالي

 .هاي شکسته نگاه کردمبه ظرف

 .منيرخانم لطفاً يه جارو بياريد -

کار کردي احمق؟ عطا به دوني چيسرد باشي هلنا؟ ميقدر خونتوني اينجوري ميچه :وشسيا

 .کنههمين راحتي کارت رو فراموش نمي

 .ها سرم رو بلند کردمشيشهکردن خردهدر حال جمع

 .کنمدونم؛ ولي اگه بازم برگردم عقب همين کار رو ميآره مي -

 تو نرمال نيستي! مطمئني زني؟ -

-  ً  .دونم چي هستم. تو عسل رو ببر باال رنگش پريده؛ يه آب قند هم بده بخوره ً نميفعال

 .ي باال برد. منيرخانم با جارو اومدسياوش سرش رو به معني ديوونه تکون داد و عسل رو طبقه

 .کنمپاشو مادر خودم جمع مي -

 .باشه بگو يکي بياد کمکت -

 .باشه مادر -

 هلناجان؟ -

 بله؟ -



 .ام گـ ـناه دارهکم با آقا عطا راه بيايد بچهيشه يهاگه م -

 !امغول ديوونه ميگه بچهسرم رو تکون دادم. به اون نره

کنه چه آدم معصوميه. گراز وحشي! يه چيز سالم شبيه؟ هرکي ندونه فکر مي اون کجاش به بچه

نکرد؛ وگرنه جاي سالم بازيش رو سر من خالي باقي نذاشته بود. ولي خدا بهم رحم کرد که ديوونه

ً ً زنده نميتو تنم نبود  .زدموندم. ولي اون سيلي حقش بود؛ نبايد بهم تهمت مي. اصال

هوش روي اومد. در اتاق ارسالن رو باز کردم و رفتم جلو. عطا بيسمت اتاق رفتم. خيلي خوابم مي

 .تخت بود

 .نگاهي بهش کردم. سرش از روي تخت آويزون بود

 .اومد. از اتاق اومدم بيرون و رفتم تو آشپزخونهدستش خون مي جلو رفتم. از

 خوايد هلناخانم؟مرضيه: چيزي مي

 آره عزيزم. باند کجاست؟ -

 دستتون بريده؟ -

 .نه عزيزم الزم دارم -

 !هلناخانم يه وقت آقا عطا بيدار نشه -

 براي چي؟ -

 .ترسمآخه من ازش مي -

 .نترس عزيزم با تو کاري نداره -

ترسن. باند رو ازش گرفتم و از آشپزخونه اومدم بيرون. رواني بايد بستري بشه همه ازش مي

 .سمت اتاق رفتم. چقدر تو خواب آروم بود. به صورتش نگاه کردم



فرمي داشت. ابروهاي نه کوتاه بود، نه بلند؛ معمولي بود. موهاي جلوي سرش تو ي خوشچونه

 .صورتش ريخته بود

 .شدندتا تار سفيد ديده مياش چکنار شقيقه

کنارش نشستم و دست زخميش رو بستم. سرش رو آروم بلند کردم و گذاشتم رو بالشت. 

دارش که پاره شده بود نگاه عطرش خوشبو بود. ضربان قلبم ناخودآگاه باال رفته بود. به بلوز مارک

 .کردم. حتما خدا تومن پولش رو داده بود

 .ب کشيدمتکوني خورد. سريع خودم رو عق

از اتاق اومدم بيرون و وارد اتاق ديگه شدم. در رو قفل کردم. روي تخت دراز کشيدم. امروز 

 .هام رو بستم و نفهميدم کي خوابم بردترين روز زندگيم بود. چشمافتضاح

*** 

هام رو باز کردم. به ساعت اتاق نگاه کردم؛ نزديک هفت صبح بود. از جام بلند شدم. موهام چشم

 .شت گوشم زدمرو پ

نوز خوابيده يا نه. آروم سمت اتاق ارسالن رفتم. از توي کليد در نگاهي به دونستم عطا هنمي

داخل اتاق کردم؛ ولي کسي نبود. آروم کليد رو داخل قفل چرخوندم و در رو باز کردم. رفتم تو اتاق 

ً ً رفته بود. تخت به هم ريخته بود. معلوم نيست چه نيرو يي داره. االن به فيل کسي نبود. حتما

بخش رو زده بودم تا ?? ساعت خوابيده بود. برگشتم برم تو اتاقم؛ ولي يکي از پشت اون آرام

 .گردنم رو گرفت

گلوم رو با يکي از بازوهاش گرفته بود و با اون يکي دستشم دهنم رو گرفته بود که داد نزنم. 

دستش شل شد. سرش رو نزديک کم شدم. لگدي به پاش زدم؛ ولي فقط يهداشتم خفه مي

 .گوشم آورد

 .تونم راحت گردنت رو بشکونمزني آره؟ ميزبوني کني نه؟ به من سيلي ميتوني االن بلبلنمي -



شدم. گردنم رو ول کرد و پرتم کرد روي مبل. سرفه هام تار شده بود و داشتم خفه ميچشم

 .هاش سرخ بودمکردم و گردنم رو ماساژ دادم. اومد نزديکم. هنوز چشمي

 .انگشتش رو سمتم گرفت

 !ذارمت نمياگه يه بار ديگه زبونت دراز بشه زنده -

 .حالي نگاهش کردمبا بي

ًً  هم بهت گفتم چون زن ارسالن بودي تا االن کاري بهت نداشتم؛ ولي از االن به بعد ارسالن  - قبال

 .بينمداشتن خودم نمينيست؛ پس دليلي براي نگه

 .زدم پوزخندي بهش

 .سرش رو آورد جلوتر

 دونستي االن با مرگ ارسالن شما بايد زير نظر من باشيد؟مي -

 .با تعجب نگاش کردم

اش دونستي نه؟ ارسالن بهت نگفته بود وقتي يکي از اعضاي خانواده بميره زنش و خانوادهنمي -

 .گيرن؟ پس االن من مالک شماها هستمزير نظر پسر خانواده قرار مي

 !تون چيهم مهم نيست قانون مسخرهبرا -

 .خاطر همين زن ارسالن شديفکر کردم به قوانين ما عالقه داشتي؛ به -

 !برو به جهنم -

برم. سعي کن مواظب رفتارت باشي؛ باشه؛ ولي مطمئن باش هرجا برم تو رو هم با خودم مي -

 .بينيمي چون من مثل ارسالن مهربون نيستم! درضمن جواب کاري رو که کردي زود

 !از اتاق بيرون رفت و در رو محکم بست. لعنتي احمق



کردم. عطا ممکن بود بياد اينجا و مدارک رو پيدا کنه. سراغ بايد امروز مدارک رو يه جايي قايم مي

ها رو دست نزدم. گاوصندوق ارسالن رفتم. هرچي که توش بود رو ريختم توي کيفم. فقط پول

 .هام رو عوض کردملباس

 .کردمم بيرون بايد يه جاي امن براي مدارک پيدا ميرفت

جا تو درمانگاه توي دونستم کجا برم. ممکن بود عطا برام مراقب گذاشته باشه. بايد هموننمي

 .کردم تا سر فرصت يه جايي براشون پيدا کنمکمدم قايمشون مي

*** 

ً ً که اتفاقي نيفتاده. عطا از اون روز پيداش نشد؛ ولي عسل  دو هفته از اون روز گذشته و فعال

خواد ديگه با عطا خوام از اين خونه برم؛ دلم نميگفت عطا قراره بياد اينجا زندگي کنه. ميمي

 .اش رو ندارمرو بشم. حوصلهروبه

خوام برم گرفتم از اونجا برم حرف بزنم. ميي اينکه تصميم خوام برم با سياوش دربارهامروز مي

 .اون آپارتماني که ارسالن بهم داده

شاپ بيرون مياد. تا شاپ از تاکسي پياده ميشم. ساعت هشت شبه. سياوش از کافيدم کافي

ي بينم که سمتش ميره. مگه امروز قرار نبود هستي بره خونهخوام صداش کنم، هستي رو ميمي

بينمشون که کرد؟ ميکار ميهم گفته بود قراره بره اونجا؛ پس اينجا چيدوستش؟ خودش صبح ب

 .سوار ماشين سياوش ميشن. سريع براي اولين ماشين دست تکون ميدم و سوار ميشم

 .آقا اون ماشين رو تعقيب کنيد -

 .کنهراننده از تو آينه بهم نگاه مي

 .ي دردسر ندارمخانم من حوصله -

 .خواي بهت ميدمآقا برو هرچي پول ب -

 !هاستکنه. ميگن پول رو مرده بذاري بلند ميشه؛ حکايت همين آدمراننده سريع حرکت مي



 شوهرته خانم؟ -

 .نه -

ريد؟ لياقتي ميپس نامزدته. اگه نامزدته ولش کن؛ حيف شما نيست که دنبال همچين آدم بي -

 ...آدم دختر به اين خوشگلي

 ميشه رانندگيتون رو بکنيد؟ -

. اعصابم به هم ريخته بود. ماشين سياوش جلوي يه لي محترمانه بهش گفتم که خفه شهخي

 .داره و وارد پارکينگ ميشه. از ماشين پياده ميشمآپارتمان نگه مي

 .فهميدمپول راننده رو ميدم و سمت آپارتمان ميرم. اينجا کجا بود؟ بايد مي

ع تا در باز ميشه داخل ميرم. به اطراف نگاه همون موقع يه ماشين از پارکينگ مياد بيرون. سري

ي هشت وايساده. کنم. سمت آسانسور ميرم. تو طبقهکنم. ماشين سياوش رو پيدا ميمي

 .ي هشت ميرمزنم و طبقهي آسانسور رو ميدکمه

ريزه. در دونم تو کدوم واحد رفتند. اعصابم بيشتر به هم ميچندتا واحد تو اين طبقه هست. نمي

گردونم. يه دختري از توش مياد بيرون و سمت آسانسور ز واحدها باز ميشه. روم رو برمييکي ا

 .ميره

 دونيد کدوم واحده؟ببخشيد خانم منزل آقاي سياوش احمدي نمي -

 .کنهدختر با تعجب نگاهم مي

 کارش داريد؟چي -

 .يه بسته آوردممن کارمند شرکت داييشون هستم. راستش اولين باره اومدم اينجا. براشون  -

 .کنه و واحد سمت چپ رو نشون ميدهدختر بهم نگاه مي

 .ممنونم خانم -



دختر سرش رو تکون ميده و ميره. سمت واحدي که نشون داده بود ميرم. استرس دارم. اگه 

زنم و ميرم فهمن و ممکنه باز نکنن. گوشيم رو در ميارم و به هستي زنگ ميخودم در بزنم مي

 .دارهخوره و برميم ميشم. چندتا زنگ ميپشت ديوار قاي

 بله؟ -

 سالم هستي خوبي؟ -

 .آره -

 کجايي؟ -

 .ي دوستمخونه -

 توني سريع بياي اينجا؟هستي من حالم خوب نيست؛ مي -

 چي شده هلنا؟ -

 .فشارم پايينه االن بيمارستانم -

 .باشه، باشه االن ميام -

کنه. سريع از پشت ديوار ميام بيرون کنم. چند دقيقه بعد هستي در رو باز ميگوشي رو قطع مي

کنه. صداي بندم. هستي خشکش زده و هيچ حرکتي نميو هلش ميدم تو خونه و در رو مي

 .ها ميادسياوش از تو يکي از اتاق

 .عزيزم نرفتي پايين؟ االن ميام -

 .پايينه سياوش از اتاق مياد بيرون. سرش

 ...جان عزيزم خودت رو ناراحت نکن. اگه حالش بد بود که خودشهستي -

زنم. کنه. دهنش باز مونده. با سرعت سمتش ميرم و سيلي به صورتش ميسرش رو بلند مي

 .ذاره رو صورتشهستي هيني ميگه و سياوش دستش رو مي



تو اين خونه که چي هان؟ کردي؟ آورديش اينجا جوري ازش محافظت مينامرد عوضي! اين -

 کني لعنتي؟داري ازش مراقبت مي

 ...هلنا من -

 :زنمداد مي

 !ي هم جنساتي. نامرددونستم تو هم مثل بقيهخفه شو! من بهت اعتماد کردم! نمي -

  .کردبرگشتم. هستي داشت گريه مي

 بهت گفته من فرستادمش سراغت؟ -

 .کنهيکنه و بيشتر گريه مهستي به سياوش نگاه مي

ي خاطر اين نامرد دروغ گفتي؟ اينجا خونهمن! به من به ينگفته نه؟ خواهر احمق ساده -

 دوستت بود آره؟

 .سياوش: گوش کن هلنا، تو از چيزي خبر نداري

راست ميگي من از چيزي خبر ندارم! تمام زندگيم سرم رو مثل کبک زير برف قايم کرده بودم؛  -

کردم حداقل تو يکي مردي؛ ولي تو از زني. فکر ميشت بهم خنجر ميدونستم تو هم از پولي نمي

 !همه نامردتري

 !بسه ديگه تمومش کن! من دوستش دارم -

 .هام گرد شده بودچشم

خواستم ازش مراقبت دونم چي شد؛ باور کن هلنا اولش فقط ميچيه؟ باورت نميشه نه؟ نمي -

 !ش دارمچي عوض شد. باور کن دوستکنم؛ ولي بعدش همه

 .پوزخندي زدم

شما مردها عادت داريد هر ماه عاشق يکي بشيد نه؟ تو گفتي صدف رو دوست داشتي حاال باز  -

 خواي که حرفت رو باور کنم هان؟عاشق هستي شدي؟ نمي



 .وقت عاشق صدف نبودممن هيچ -

 .بوديدگيد عاشق نفر قبل نتون وقتي ميريد سراغ يکي ديگه ميآره تو راست ميگي! همه -

 .کردسمت در رفتم. هستي هنوز گريه مي

 .وقت خواهري نداشتيحاال که اين آدم رو انتخاب کردي من رو فراموش کن؛ انگار هيچ -

 !کنم! من دوستش دارمجوري نکن خواهش ميهستي: هلنا اين

 .باشه، با هم خوش باشيد -

از آپارتمان اومدم. در رو محکم بستم و با سرعت سمت خيابون رفتم. سياوش پسر بدي نبود؛ 

 .ولي از اينکه از اعتمادم سوءاستفاده کرده بود ناراحت بودم

گفت! خيلي بهم گفت. حداقل هستي بايد بهم ميبايد خودش قبل از اينکه بفهمم بهم مي

 .برخورده بود

ولي موضوع به اين مهمي رو ازم قايم کرده بود. حالم داشت از  گفت؛هستي همه چي رو بهم مي

خورد. هاي زندگيم دروغگو بودن. گوشيم مدام زنگ ميي آدمخورد. همهاين زندگي به هم مي

 .دونستم هستي يا سياوش هستنمي

 هاي دورم يا دروغگوي آدمخواست برم خونه. چرا همهخواستم باهاشون حرف بزنم؛ دلم نمينمي

 :کار؟ دوباره گوشيم زنگ خورد. برش داشتم و داد زدمبودن يا پنهون

 زنيد؟ش زنگ ميخواي؟ چرا همهچي مي -

دونستم گذاري کني. نميبهت بر خورد آره؟ گفتم سياوش ارزشش رو نداره روش سرمايه-

 .ذارهکنه و سر کار ميقدر زرنگ شده که دوتا دوتا تور ميسياوش اين

ي يکي موندهذاره؟ حداقل اون پسنداره. االن ناراحتي مثل تو يکي يکي سرکار نميبه تو ربطي  -

 .دارهديگه رو برنمي



زني؟ خفه شو لعنتي! مثل اينکه هنوز آدم نشدي. گردنت خوب شده باز داري حرف مفت مي -

 جوري ديوونه شدي. بده آدم خواهرش رقيبش باشه نه؟شايد از شکست عشقي که خوردي اين

زدم تو اين خاندان تمام مردها دونم تا حاال برام پيش نيومده؛ ولي خب بايد حدس مينمي -

شون رابـ ـطه داشته باشن. بهار و my friend ترين آدم بهجورين. عالقه دارن با نزديکهمين

 صدف خوبن. راستي بهار فهميد تو با صدف بودي؟

 !گيرمدهنت رو گل مي -

 راحت ميشي شاهي کوچک؟ مگه دروغ ميگم؟بهت برخورد آره؟ چرا نا -

 .با بوق ماشيني سرم رو چرخوندم. بازم آريا بود

جا دنبالم باشه. گوشي رو از گوشم آوردم پايين. اون هم ش اون بايد همهدونم چرا همهنمي

 .ي ماشين رو داد پايينپنجره

 .سالم هلناخانم -

 کنيد؟کار ميسالم. شما اينجا چي -

 .ن طرفاستم هميخونه -

 .پوزخندي زدم

 .شاپ سياوش بودچه جالب فکر کردم طرف کافي -

 .نه اون روز اتفاقي اونجا بودم. حاال اگه اجازه بديد برسونمتون -

 .ممنون خودم ميرم -

 کنيد؟چرا تعارف مي -

 .خوام برم خونهمن تعارف ندارم نمي -

 دونيد؟هرجا بريد من درخدمتم؛ نکنه من رو قابل نمي -



 .ها چيه شما کار نداريد؟ شايد من بخوام برم کرجاين حرف -

 .اين وقت شب -

 اشکالي داره؟ -

 .برمتونخوام برم مينه من جاي خاصي نمي -

قدر اصرار داره من رو سوار ماشينش فهميدم چرا اينشدم شايد ميچقدر پيله بود. بايد سوار مي

فهميدم. گوشيم تو دستم بود يادم اومد هنوز قطع نکرده بودم. آروم کنه. مشکوک بود. بايد مي

 .گوشيم رو به گوشم نزديک کردم

 .صداي داد عطا تو گوشم پيچيد

 ي؟سوار ماشينش نميشي فهميد -

 !برو به درک -

 .گوشي رو قطع کردم. واقعاً فکر کرده رئيسم شده

 شيد؟هلناخانم سوار نمي -

 زحمتي نباشه؟ -

زد. لعنتي چقدرم جذاب بود! هاي بيش از حد سفيدش تو ذوق ميلبخندي زد. بازم دندون

 !قدر خوشگليکوفتت بشه اين

 .باشه. فقط گفتم من جاي خاصي نميرم -

 .ور. خوشحال ميشم در خدمتتون باشمطمن هم همين -

 .سوار شدم

خريدم. هرچند اين ارثيه حقم اومد. بايد يکي براي خودم ميبلندش خوشم مياز ماشين شاسي

دونم چرا دوست نداشتم بود؛ چون ارسالن گفته بود بيشتر زندگيش رو از پدرم داشته؛ ولي نمي



سرعتش رو زياد کرد و سريع پيچيد تو يه  هاي ارسالن استفاده کنم. حس کردم آريااز پول

 .خيابون ديگه. حواسش به آينه بود

 کنيد؟داريد از دست کسي فرار مي -

 .جا خورد

 !نه -

 .کنه؛ ولي چيزي نگفتممطمئن بودم داره يه کاري مي

 .تو فکريد هلناخانم -

 نه چيز خاصي نيست. خانواده خوبن؟ -

 .ز دست دادن آقا ارسالن براتون خيلي سخت بودکنيد؟ حتما اکار ميممنون. شما چي -

 .آره. ارسالن مرد خوبي بود. فقط شوهرم نبود، مثل دوستم بود -

 .شنيدم ارث زيادي بهتون رسيده -

 .رسهخبرا زود مي -

 .خواستم بگم مواظب خودتون باشيدآره طبيعيه خبرا برسه. مي -

 چرا؟ -

با اين همه خواستگاري هم که االن داريد. بايد  زيباي پولدار و البته خيلي يه زن بيوه خب -

 !مواظب باشيد

 .هام گرد شده بود. نگاش کردمچشم

 کدوم خواستگار؟ -



زدم؛ ولي عطا بهتون نگفته؟ البته حق داره شما زن پدرش بوديد. من هم بودم فعال حرفي نمي -

و اون مهموني خواستگارتون هاي مهم تخواد پنهان کنه. شنيدم چند نفر از آدمخب تا کي مي

 .هستن

 غلط کردن! مگه چند وقته من به قول شما بيوه شدم؟ -

 .هاش استفاده کنهفکر کنم آدم بايد از موقعيت خب -

 .پوزخندي زدم

 زنيد؟جوري حرف ميموقعيت! جالبه مگه من کاالم اين -

کنم ناراحت نشيد؛ منظورم به اونا بود. شما موقعيت خوبي داريد. زيبا هم خواهش مي -

 خواد؟هستيد. يه مرد مگه چي مي

 .شما مردها منطق جالبي داريد! البته راست ميگي؛ اين واقعيت شماست -

 .گفتم منظورم به خودم نبود -

 ميشه بگيد معيار شما براي ازدواج چيه؟ -

 من؟ -

 .آره -

 .من فعالً قصد ازدواج ندارم -

 .من هم ازت خواستگاري نکردم -

 .اش يه جوري شد؛ ولي خودش رو طبيعي نشون دادقيافه

 .دونم خيلي بهش فکر نکردم؛ ولي زيبايي فکر کنم تو معيارم باشهنمي خب -

 پول چي؟ -

 .من پولدارم، نيازي به پول زنم ندارم -



 .ار من هستن خودشون هم پولدارنهايي که االن خواستگفکر کنم اون -

 .دونم. شايد پول بيشتر دوست دارننمي -

وقت سير نميشه. نه با پول نه با زن. ببخشيد بهت برنخوره؛ ولي شما مردا چشمتون هيچ -

 .خوايدهرکدوم رو داشته باشيد بازم مي

 .بازم خنديد

 .اي هستيد؛ همون روز اول اين رو فهميدمالعادهشما زن فوق -

 کنيد؟االن داريد ازم تعريف مي -

 .برمکم ازت حساب مياگه ناراحت نميشي آره. يه -

 .لبخندي زدم

 وقت؟چرا اون -

تونم باهات راحت باشم. انگار دورت يه حصار کشيدي هاي ديگه نميدونم. برعکس زننمي -

جب کردم. خاطر همين اون شب وقتي گفتي زن آقا ارسالن شدي تعکسي بهت نزديک نشه. به

 .اومد زن آقا ارسالن باشيبهت نمي

 چرا؟ -

 !دونم يه جوري خاص هستينمي -

 .ي مريخ اومدمآره از کره -

 .هاي سفيدش تو چشم بودخنديد و بازم دندون

 يه چيزي بگم ناراحت نميشي؟ -

 .دونم شايد بشمنمي -

 !راستش... راستش من ازت خوشم اومده -



  .عصبي بهش نگاه کردم. چه زود پسرخاله شده بود

 .نگه دار -

 .کني نيست. من مثل بقيه نيستمببخشيد. باور کن اون چيزي که فکر مي -

 نکنه مرد نيستي هان؟ -

 .باور کن من همون اولم ازت خوشم اومده بود. وقتي گفتي زن ارسالن هستي رفتم کنار -

 .پوزخندي زدم

 !بازطلب و هـ*ـوسمونيد؛ فرصتتون مثل هم ميما مرد ها همهواي چقدر فداکار! ش -

 ...هلنا باور کن من -

 !قدر با هم صميمي باشيم که به اسم کوچيک صدام کني. گفتم نگه داريادم نمياد اين -

 :عصبي شده بودم. داد زدم

 !شنوي؟ نگه دارنمي -

 .آريا کنار خيابون نگه داشت. از ماشين پياده شدم

کي هستن بگو هلنا سازگار قصد ازدواج با هيچ مردي رو دوني هايي که خودت ميبه اونبرو  -

هاي اطرافت گول پول نداره! شما هم بهتره تورت رو يه جاي ديگه پهن کني؛ چون من مثل اون زن

خوام دوروبرم ببينمت. اگرم احياناً من رو تو خيابون خورم. درضمن ديگه نميت رو نميو قيافه

 !رسمکني؛ چون حسابت رو ميراهت رو عوض مي ديدي

 .رو رفتملگدي به در ماشينش زدم. سمت پياده

 !هلنا سازگار -

 .برگشتم سمتش



بينم به معيارهام خيلي نزديک هستي. از االن به ازت بيشتر خوشم اومد. حاال که مي امشب -

 !کنمبعد براي رسيدن بهت بيشتر تالش مي

 !احمق خواي بکنهر غلطي مي -

هاي آبيش. چند نفر رو معلوم ي خيابون رفتم. مردک عوضي! با اون چشمبا سرعت سمت ديگه

قدر هاي عوضي اينهاش گول زده. خدايا تو کارت موندم که چرا به اين آدمنيست با همون چشم

 .زيبايي دادي

 .رفتم. ساعت يازده بود. سوار تاکسي شدمتندتند راه مي

ي ناشناس يلنت بود درآوردم. يه عالمه تماس از هستي و سياوش و شمارهگوشيم رو که روي سا

 .داشتم. معلوم نبود عطا چندتا سيم کارت داشت

 .ي خونه رو گرفتمکس رو نداشتم. شمارهي هيچحوصله

 .منيرخانم گوشي رو برداشت

 .سالم -

 !سالم مادر کجايي؟ همه نگرانن -

 .پوزخندي زدم

 .منيرخانم بهشون بگو من شب نميام. خداحافظ -

 ... خانم گوشي يه لحظه نگه داريد آقا سياوش باهاتون -

خواستم با سياوش نامرد حرف بزنم. به تاکسي گفتم جلوي يه گوشي رو قطع کردم. نمي

 .مسافرخونه نگه داره. از ماشين پياده شدم و داخل رفتم

*** 

از حموم بيرون اومدم. با حوله روي تخت نشستم. سرم درد گرفته واقعاً به حموم احتياج داشتم. 

بود. يه مسکن خوردم و روي تخت دراز کشيدم. گوشيم رو برداشتم و نگاهش کردم. بازم يه عالمه 



کرد من قدر پيگير بود. براي اون چه فرقي ميدونم چرا عطا اينتماس. بيشترش از عطا بود. نمي

 .چي تو هم گره خورده بودهبا آريا جايي برم. چرا هم

 .اس داشتم؛ يکيش مال هستي بودامچندتا اس

دونم خونه نرفتي. تو که جايي نداري کنم من نگرانتم! ميهلنا کجايي؟ خواهش مي»بازش کردم: 

شد چه بالهايي سرت اومده. هلنا جوابم رو بده! چيز رو بهم گفت. باورم نميبري. سياوش همه

جوري که شد. هلنا اونتم بهت بگم با سياوش دوست شدم؛ ولي روم نميخواسخدا من ميبه

ش يه چيزي برداره. باور کن خواست از خونهفکر کني نيست؛ من فقط رفتم اونجا که سياوش مي

جوري نيست. من سياوش رو دوست دارم؛ ولي اگه تو ميگي نه باشه هر چي تو بگي. سياوش اون

جا دنبالت بيشتر از سياوش! سياوش خيلي نگرانته داره همه هلنا تو برام خيلي مهمي. حتي

 «!گرده. بگو کجاييمي

 «.نگران نباش جام امنه؛ بايد با خودم کنار بيام»براش نوشتم: 

روي کرده بودم. هستي حق داشت با کسي که دوستش اس رو براش فرستادم. شايد زيادهاماس

 .داره باشه

ردم. فقط چون يک دفعه با هم ديدمشون تو ذوقم خورده بود کمن نبايد تو زندگيش دخالت مي

 .چي رو قايم کردن. روي تخت دراز کشيدم. کارم بچگانه بودکه ازم همه

کم الغر شده هام رو بردارم. تو آينه به خودم نگاه کردم. تو اين مدت يهسمت حموم رفتم تا لباس

ي بلندي که تنم بود رو هام رو گرفتم. بند حولهکم آب موبودم. حوله رو از تو موهام باز کردم و يه

 .هام رو برداشتممحکم کردم. لباس

هام رو روي تخت انداختم که بپوشم. يک دفعه از حموم اومدم بيرون و سمت تخت رفتم لباس

کردم! قلبم هام از وحشت گشاد شده بود. داشتم سکته مييکي از پشت دهنم رو گرفت. چشم

 .کردم که ولم کنه؛ ولي محکم من رو گرفته بودمي زد. تقالتندتند مي

 .سرش رو نزديک گوشم آورد



 آريا کجاست؟ -

جوري اومده بود تو اتاقم. ديگه حرکتي نکردم. خود لعنتيش بود! چقدر زود پيدام کرده بود. چه

کنم ولم کرد. عقب رفتم. موهام رو که تو صورتم بود زدم پشت گوشم. ديد حرکتي نمي

 .سرخ بود. بهم خيره شده بودهاش چشم

 :داد زد

 آريا کجاست؟ -

 .پوزخندي زدم

 !تو جيبم -

 .بازوم رو گرفت

 مگه بهت نگفتم سوار ماشينش نشو؟ -

 ولم کن ديوونه! اصال کي تو رو راه داده اينجا؟ -

 .من هرجا بخوام ميرم -

 .گمشو از اتاقم بيرون -

 .کنمکنم درسته ميميبهت گفتم االن من مالکتم و کاري رو که فکر  -

 خاطر همين خواستگارهام رو رد کردي؟به -

 .هاش درشت شد. فشار دستش رو بيشتر کردچشم

 اون عوضي بهت گفته آره؟ -

 .آره اتفاقاً خودش هم جزوشون بود -

 !غلط کرد! کثافت لعنتي -

 .کني هان؟ شايد بخوام اصالً ازدواج کنماصالً به تو چه که تو زندگيم دخالت مي -



 .چيه، زود براي سياوش جايگزين پيدا کردي -

 .هاش استفاده کنهانتظار داشتي تا آخر عمر منتظر بمونم؟ آدم بايد از فرصت -

 .خواستمحرصش گرفته بود. چيزي که من مي

 .تون همينهات همهواقعاً که آشغالي! هرچند ذ -

 .باشه تو خوبي! پاک و طاهر -

 .بذار کفن ارسالن خشک بشه بعداً به کثافت کاريات برس -

 .تو نگران نباش، االن خشک شده -

 .هلم داد روي تخت

 .تر نديدماز تو کثيف -

 .مون خيلي کم شداز جام بلند شدم و رفتم جلوتر. فاصله

 .نداشتهاش گرد شد. انتظار اين کار رو چشم

 .حاال خوب ببين! البته قبلش به خودت يه نگاهي بنداز -

 .بازوم رو دوباره گرفت

خواستم آبروت بره! هرچند تو ابرو کشم. اگه تا االن هم ساکت بودم نميولم کن؛ وگرنه جيغ مي -

 .شهسرت نمي

 .لرزيدهاش ميدفعه موهام رو تو مشتش گرفت. مردمک چشميه

 !جيغ بزن ببينم -

 .کرد جيغ بزنمغ کشيدم. سريع دستش رو روي دهنم گذاشت. فکر نميجي

 !چته احمق رواني؟ ساکت باش -



اي نبود. دستش رو آروم از موهام جدا کرد؛ هاش شيشههام خيره شده بود. انگار چشمبه چشم

ّ ّ حواسش نبود. من هم محکم لگد به پاش زدمولي هنوز تو چشم . هام خيره شده بود. انگار اصال

 دردش گرفت و دستش رو از روي دهنم برداشت. هلش دادم عقب و ازش فاصله گرفتم

 .از اين اتاق برو بيرون -

 ...حيف که -

 !حيف چي هان؟ نکنه وصيت بابات برات مهم شده؟ زنده بود چشم نداشتي ببينيش -

 !خفه شو -

 وجدان گرفتي نه؟چرا مگه دروغ ميگم؟ عذاب -

زدم. موهام رو که به پيشونيم چسبيده بود مي نفسکرد. نفسرکتي نميکرد. هيچ حبهم نگاه مي

 .زدم کنار

 !گفتم برو بيرون لعنتي -

 .رو مشت کرده بود. پشتش رو بهم کرد هاشدست

 .لباس بپوش بريم -

 .من با تو جايي نميام -

 گفتم بپوش! نکنه منتظر آريا هستي؟ -

 آره منتظرشم؛ به تو چه؟ -

 .اي بودهاش شيشهدوباره برگشت سمتم. بازم چشم

 !برمتمثل آدم راه بيفت؛ وگرنه به زور مي -

 !کنيتو بيجا مي -

 .هاي روي تخت رو برداشت پرت کرد طرفمدوباره اومد سمتم. لباس



 .کنمبپوشش؛ وگرنه خودم تنت مي -

 !گمشو بيرون ديوونه -

 :قاتي کرده بودم. برش داشتم و داد زدم خورد. سياوش بود. ديگهگوشيم داشت زنگ مي

 خواي هان؟چيه؟ چي مي -

 هلنا برگرد خونه. کجايي؟ -

 !به تو چه من کجام -

 !گفتمهلنا من اشتباه کردم؛ ببخشيد بايد بهت مي -

دست از سرم بردار سياوش! هر غلطي دوست داري بکن ديگه برام مهم نيست. نه تو نه  -

 !کس ديگههيچ

 !کنم. بيا برات توضيح ميدمخواهش مي -

دونستي هستي چقدر برام چي! ميخوام چيزي بشنوم فهميدي؟ تو گند زدي به همهمن نمي -

 .مهم بود دست گذاشتي روي اون

کنم! هلنا تو رو ببخشيد هلنا! تو بيا خونه با هم حرف بزنيم. برات توضيح ميدم خواهش مي -

 .گي دنبالت گشتمروح ارسالن بيا از بعداز ظهر هرجا رو ب

 .خوام هيچي فعالً بشنومکم راحتم بذار. ديگه زنگ نزن. نميسياوش يه -

 .گوشي رو قطع کردم و پرت کردم تو کيفم

ً ً حواسم به عطا نبود. پوزخندي هام رو تو موهام فرو کردم. يهدست کم بعد سرم رو بلند کردم. اصال

 .روي لبش بود

 .خوام لباس بپوشمبرو بيرون مي -

 .بدون حرف از اتاق بيرون رفت



 .هام رو پوشيدم. کيفم رو برداشتم رفتم بيرونلباس

رفتم خونه. عطا تو راهرو با وجود اين ديوونه که جام رو پيدا کرده بود آرامش نداشتم و بايد مي

 .زد. پشتش به من بودايستاده بود و با گوشيش حرف مي

 .االن نميشه -

 !باشه ميرم -

 .ها رفتم. اون هم دنبالم اومد سمت پذيرش رفتمعصبي بود. سمت پلهبرگشت سمتم. 

 کجا؟ -

 .خوام مدارکم رو بگيرممي -

 .گيريم. من کار دارمخواد، فردا مينمي -

 .به جهنم که کار داري! خودت برو. چالق نيستم، با آژانس ميرم -

 .عصباني شد سمتم اومد. به اطراف نگاه کرد

 !مثل آدم بيا تا نزدم تو دهنت -

برو بابا! توهم برت داشته نه! فکر کردي ازت ترسيدم دارم باهات ميام؟ اگه دارم ميرم خونه چون  -

 .ي ديدنت رو ندارمحوصله

 .مچ دستم روگرفت و من رو سمت خروجي کشيد

 !ولم کن ديوونه -

هم نشست. با سرعت حرکت  بهم اهميت نداد. من رو سمت ماشين برد. هلم داد تو و خودش

 .کرد

 کني؟کار ميرواني ديوونه چي -

 .کنمخفه شو حرف نزن! تا برسيم خونه آدمت مي -



 !آخ ترسيدم -

 :دور فرمون مشت کرده بود. روم رو ازش برگردوندم. گوشيش زنگ خورد. داد زد هاشدست

 !باشه ديگه دارم ميرم -

 .نه پيچيد تو يه خيابون ديگهگوشي رو جلوي داشبورد پرت کرد. نزديک خو

 کدوم گوري ميري؟ -

 .ورتر وارد يه کوچه شدجوابم رو نداد. چندتا خيابون اون

 .ته کوچه يه خونه بود. از ماشين پياده شد

 !کشمتخورم ميتمرگي سر جات تا برگردم. بيام ببينم نيستي قسم ميمي -

 .در ماشين رو محکم بست. دزدگير رو زد و سمت خونه رفت

 !ي روانيمرتيکه -

تونستم در رو باز کنم؛ چون خواستم منتظرش بمونم. نميرفتم نميچند دقيقه گذشت. بايد مي

 .داددزدگير صدا مي

ي عقب که باز بود خودم رو کشيدم بيرون. به اطراف نگاه کردم. حس کردم ته کوچه سايه از پنجره

پشت ماشين قايم شدم. خوب نگاه کردم؛ از يه  ديدم. خودم رو کشيدم پايين. يکي روي ديوار بود.

 .نفر بيشتر بودن

ً ً آدمپريدن تو خونه. اين کشن. برن بکشنش از شرش خالص ها کي بودن؟ اصال به من چه، حتما

 .شم. از جام بلند شدم و سمت مخالف کوچه رفتم. برگشتم پشتم رو نگاه کردم

 .متفاوت باشم. لگدي به ديوار زدتونستم بينمي

 .لعنتي! لعنتي! دوباره برگشتم سمت ته کوچه



از در ماشين باال رفتم. رفتم روي سقف و بعدم خودم رو کشيدم روي ديوار. آروم سمت خونه 

 .جا تاريک بود. يکي رو پشت در ديدمرفتم. به حياط نگاه کردم. همه

 .که روي زمين افتاده بود و لباسش پر خون بود

هام درشت شده بود. دستم رو روي دهنم گذاشتم که صدام درنياد. از ديوار پريدم پايين. چشم

 .کردمبايد کمکش مي

لرزيد. از هام ميرفتم. دستم رو رو روي نبضش گذاشتم. مرده بود. دست گيج بودم. آروم سمتش

 .اي رو که کنار اون مرد بود برداشتماومد. اسلحهتوي خونه صدا مي

 .جلو رفتم

حالت تهوع گرفته بودم. انگار اون هم مرده بود. به کم جلوتر يه نفر ديگه روي زمين افتاده بود. يه

 .اومد. آروم رفتم توهاي کنار در ورودي ساختمون رسيدم. صدايي نميپله

هام گشاد شده بود. از عطا دونفر توي پذيرايي افتاده بودن. از کنارشون رد شدم. مردمک چشم

 .اومد و عرق کرده بودمي نبود. آروم رفتم جلو. نفسم باال نميخبر

تر کردم تا بتونم بهتر نفس بکشم. موهاي خيسم به پيشونيم چسبيده بود. شال سرم رو شل

 .ها درحالي که يه کيف دستش بود بيرون اومددفعه عطا از يکي از اتاقيه

ش رو آورد پايين؛ من هم د. آروم اسلحهکر هردو سمت هم اسلحه کشيديم. عطا با بهت نگام مي

  .طور. بهش خيره شده بودمهمين

 کني؟تو اينجا چه غلطي مي -

 اينجا چه خبره؟ -

 کي گفت از ماشين پياده بشي هان؟ -

 :داد زدم

 !اَن که مردن؟ قاچاقچي لعنتيها کيگفتم اينجا چه خبره؟ اين -



 !خفه شو؛ به تو ربطي نداره -

من چه که تو کي هستي؟ فقط ازم دور بمون لعنتي! اينجا رو کردي قتلگاه؛ االن به آره اصالً به  -

 !پليس خبر ميدم

 .پوزخندي زد و خونسرد نگاهي بهم کرد. انگار نه انگار چند نفر اينجا مرده بودن

ي خاطر اون نامهخواد دنبالت باشم؟ تو برام هيچ ارزشي نداري؛ فقط بهفکر کردي خيلي دلم مي -

سالن که گفت مواظبت باشم دنبالت اومدم. االن هم گمشو از جلوي چشمم برو. مطمئن باش ار 

 .بينه؛ پس خودت رو خسته نکنتا پليس بياد چيزي اينجا نمي

 !تر بودهپذير! نگو که ارسالن مرده برات از ارسالن زنده مهمواي! چه مسئوليت -

 !خفه شو! از اينجا برو گورت رو گم کن -

 !کش عوضيجهنم آدم برو به -

اش رو سمت عطا گرفته بود. عطا چون برگشتم برم که يکي روي از پشت شيشه ديدم که اسلحه

العمل غيرارادي بود. اسلحه ديدمش. نفهميدم چي شد يه عکسکرد نميداشت به من نگاه مي

هاش درشت شد اون هم سريع اسلحش رو سمت من گرفت. رو سمتش گرفتم و عطا چشم

ي تو چند ثانيه اتفاق افتاد. شليک کردم. دو شليک و دو نفر که سقوط کردن. سوزش بدي چهمه

 .ي چپم حس کردمتوي شونه

اسلحه از دستم افتاد و سقوط کردم. عطا با ناباوري به پشتش نگاه کرد و دوباره برگشت سمتم. 

 .خشکش زده بود

 .هام تار شده بود. عطا انگار به خودش اومده بودچشم

 .سرعت اومد سمتم و کنارم نشستبا 

 ي احمق؟کار کردي دخترهخدا لعنتت کنه! چي -

 .تونستم خوب حرف بزنمدرد داشتم و نمي



 .ورراحتم بذار... گمشو... اون -

 !ريزي داري احمق ديوونهخون -

 .زدي تو قلبم نه؟ تيراندازيت افتضاحهخواست ميبه تو ربطي نداره! خيلي دلت مي -

 !حرف نزنخفه شو  -

 .شالم رو که دور گردنم بود باز کرد

 .بايد ببندمش؛ بهتره آروم باشي -

هوش نشم. خيلي درد داشتم. بدنم بي لبم رو از درد گاز گرفته بودم. چندبار پلک زدم که بي

ريزي رو کم بلندم کنه تا بتونه جلوي خونحس شده بود. عطا دستش رو انداخت دور گردنم که يه

 .بگيره. از درد دادي زدم

 .آروم باش چيزي نيست؛ االن تموم ميشه -

 .شوگفتم... بهم نزديک... ن -

 .ي ديوونهمنم گفتم خفه شو! دختره -

 .شال رو روي زخم بست

هام که حاال پر از اشک هام پايين نياد. عطا با بهت به چشمتر گاز گرفتم که اشکلبم رو محکم

 .کنمبود خيره شده بود. سرش رو تکون داد. حتماً تعجب کرده بود که چرا گريه نمي

 توني راه بياي؟خري تو نديدم. ميني به کلهاي! تا حاال ز تو يه احمق ديوونه -

 .سرم رو تکون دادم. کمکم کرد از روي زمين بلند شدم

 .دست سالمم رو انداخت دور گردنش. از درد بازم داد کشيدم

 .برمت بيمارستانتحمل کن االن مي -



لبش گرفتم. چشمم به مردي که بهش شليک کرده بودم افتاد. درست وسط قفقط لبم رو گاز مي

 .خاطر اين مرد منفورخورده بود. سرم رو برگردوندم. آدم کشته بودم؛ اون هم به

 .هاهام رو بستم. من رو برد کنار پلهچشم

 .بشين ماشين رو بيارم -

 .تونم راه بيام. پام هنوز سالمهخواد، مينمي -

هام جلوم رو تاد. چشمگفت؛ اصالً هم برام مهم نبود. دوباره راه افدونم زير لب چي داشت مينمي

 .ديدنمي

شالم پر از خون شده بود. موهام هم که دورم بود نصفش خوني بود. به ماشين رسيديم. من رو 

 .عقب سوار کرد

موهايي رو که تو صورتم بود زد عقب. يه لحظه انگشتش به صورتم خورد. دستش مثل يخ بود. 

 .به يکي زنگ زد سريع ازم فاصله گرفت و سوار شد. گوشيش رو درآورد و

 .خوام هيچي بمونهبريد خونه، نمي -

هام رو بستم. رفت. نگاهش از آينه به من بود. چشمگوشي رو قطع کرد. با سرعت مي

خواستم ببينمش. زندگيم رو با اين کار به گند کشيده بود. البته تقصير خودم بود؛ نبايد از نمي

 .شنشذاشتم بکشدم. اصالً بايد ميماشين پياده مي

 حالت خوبه؟ -

تونستم باشم که عطا شاهي نگرانم تر نميپرسيد. از اين بيچارهببين کي داشت حالم رو مي

 .کم باز کردمهام رو يهباشه. چشم

 !خاطر توي لعنتي آدم کشتمذاشتم بميري! بهبايد مي -

 .هاش عوض شده بودتو آينه بهم خيره شده بود. حالت چشم

 ...خوايکني. بعدم من فکر کردم تو ميمي خواستي فضولي ن -



تونستم چندبار اين کار رو راحت انجام خواستم ميخوام بکشمت نه؟ اگه ميفکر کردي مي -

ذاشتم سکته کني. تو يه احمقي عطا بدم. مثالً تو اون بيابون بکشمت و برم. يا اون شب مي

 !شاهي

 .بند تا کمتر خون ازت برهبهت چيزي نميگم؛ چون حالت خوب نيست؛ پس دهنت رو ب -

 .توني حرفي بزنيحالمم خوب باشه نمي -

 .هاش درشت شد؛ ولي حرفي نزدچشم

خواستم بخوابم و فراموش کنم که اين ريزي داشتم. ميتونستم تحمل کنم. خيلي خونديگه نمي

 .اتفاقا افتاده

 .گوشيش رو دوباره برداشت به يکي زنگ زد

 .الو فريد همين االن برو خونه -

 بهت ميگم االن هرگوري هستي برو خونه! فهميدي؟ -

 .کردمجوري فکر ميهاش قرمز بود. رنگش پريده بود يا من اينگوشي رو قطع کرد. چشم

 !هي شاهي پرافتخار -

 .تو آينه نگاهم کرد

 .گردم ميام سراغتيم مخصوصاً هستي نزديک بشي از اون دنيا برماگه مردم به خانواده -

 .حس کردم لبش تکوني خورد

 .تونن برگردنها ميدونستم مردهنمي -

 !تونممن مي -

 .هام رو بستمچشم

 چي شد مردي؟ -



 .واقعاً ديگه تحمل نداشتم

 !با توام حرف بزن -

هاي حالت صداش معلوم بود يه جور ديگه شده. ماشين وايساد و در عقب باز شد. دست

 .کردسمت گردنم آورد. انگار داشت نبضم رو امتحان ميش رو زدهيخ

 !هات رو باز کنهلنا خوبي؟ هلنا چشم -

 .باباکرد و نگفته بود زناولين بار بود اسمم رو صدا مي

 !هات رو باز کن لعنتيشنوي؟ چشمصدام رو مي -

 .کم تکون دادمپلکم رو يه

 .رسيم تحمل کناالن مي -

 .بعد ماشين ايستاد. در رو باز کردکم دوباره سوار شد. يه

 .دوباره نبضم رو چک کرد؛ انگار دکتر بود

 !هات رو باز کنلعنتي چشم -

من رو از ماشين کشيد بيرون. بغلم کرده بود. ضربان قلبش نامنظم بود. انگار داشت با لگد به يه 

 .زددر آهني مي

 سالم قربان چي شده؟ -

 !ورگمشو اون -

 :زدداد مي

 !فريد! فريد -

 زني؟ اين کيه؟چي شده عطا چرا داد مي -

 .ريزي دارهتير خورده. حالش خوب نيست، خيلي خون -



 .ببرش تو اتاق تا وسايلم رو بيارم -

کرد. دستم رو گذاشتم روي مچ هاي مانتوم رو باز ميمن رو روي يه تخت خوابوند. داشت دکمه

 .ها دستش رو کشيدگرفتهدستش؛ مثل برق

 .ازم... دور... بمون -

 !خر ديوونهتو آدم نميشي؟ خيلي پررويي! کله -

 .هام بسته شد و ديگه چيزي نفهميدمچشم

*** 

هاي سرم نگاه کردم. سرم رو چرخوندم. تو يه اتاق بودم که هيچ هام رو آروم باز کردم. به قطرهچشم

کرد. آروم توي جام نشستم. مي م دردشباهتي به بيمارستان نداشت. خودم رو کشيدم باال. شونه

يه تيشرت سبز بزرگ تنم بود. آروم از جام بلند شدم. آتلي رو که کنار تخت بود برداشتم و با 

 .بدبختي انداختم دور گردنم. سرگيجه داشتم. دستم رو به ديوار گرفتم. سمت در اتاق رفتم

 .اومد. در رو باز کردمزدن مياز بيرون صداي حرف

 ت؟دونستي اونجان رفتي خونهاي عطا؟ چرا وقتي ميتو ديوونه -

 ذاشتم مدارک رو بردارن؟کردم؟ ميکار ميچي -

 تر بود؟اون مدارک از جونت مهم -

 .تمومش کن فريد -

ريزي دادي! خدا رو شکر دختر مقاوميه؛ وگرنه با اون همه خونداشتي دختره رو به کشتن مي -

 .االن مرده بود

 ياد تو خونه؟مگه من گفتم ب -

 !آخه احمق تو بهش شليک کردي؛ بعدم اگه نبود مرده بودي -



 .خواد من رو بزنهخب فکر کردم مي -

 .انگار پسر لبخندي زد

 خندي؟داري هست داري مياالن چيز خنده -

م گرفت. فکر کن! خواد من رو بزنه خندهنه جون تو؛ ولي وقتي عطا شاهي ميگه فکر کردم مي -

 .ز يه زن بترسه که بهش بخواد شليک کنهعطا شاهي ا

ست. شناسي؛ هرکاري ازش ساختهترسم. تو اون ديوونه رو نميحرف مفت نزن، من ازش نمي -

 .من فقط احتياط کردم

 .همون ديگه، منظورت همون ترسه -

 !خفه شو فريد -

 کني؟رسه چرا با من دعوا ميباشه بابا! زورت به اون نمي -

 !فريد -

 .کنهکار ميفه ميشم! من برم ببينم خانم تيرانداز داره چيباشه خ -

 .الزم نکرده خودم ميرم -

 .سليقه بودابابات رو تور کنم؟ عطا بابات خيلي خوشترسي زنچرا؟ مي -

 !زر نزن بابا -

 .در اتاق رو بستم و سمت تخت رفتم و روش دراز کشيدم

 .کم بعد در اتاق باز شد. عطا بهم نگاهي کرد. يه بلوز و شلوار آبي تنش بود. بهم نزديک شديه

 اي؟هنوز زنده -

 خواستي با اون تيراندازي افتضاحت بميرم؟نه پس مي -



تونستم بزنم وسط مغزت، فقط دستت رو نشونه گرفتم که اسلحه ببين خانم رابين هود! من مي -

 .رو بندازي

 !و راست ميگيآره ت -

 .کردم که ديگه نتوني حرف بزنيبينم بايد تير رو تو دهنت خالي ميکنم مياالن که فکر مي -

 !آرزو بر جوانان عيب نيست -

 .هاش رو مشت کرده بود. برگشت که برهدست

 اونا چي شدن؟ -

 .نترس، کسي با تو کاري نداره -

 !خاطر توي لعنتي آدم کشتمبه -

کشتيش اون کش بودن نه چندتا رهگذر. نميها آدمي دخالت نکني. بعدشم اونخواستاوالً مي -

 !کشتتو رو مي

 .کشتمن رو نه، تو رو مي -

 .ي جروبحث باهات رو ندارمحرف نزن بگير بخواب؛ حوصله -

 .گوشيم کجاست؟ بدش ببينم -

 .برگشت سمتم

ً ً دکتري! بعدم فعالً حرف  -  .نزني برات بهترهبلد نيستي درست حرف بزني؟ مثال

 .به مسخره گفت مثالً دکتري

تونستم راحت اتفاقاً دکتر خوبي هستم، اطالعاتمم خيلي خوبه. اون شب که يادته؟ مي -

 .بکشمت

 .اي زدم. با حرص نگاهم کرد. منظورم رو فهميدلبخند موذيانه



. تو واقعاً قدر زودباور نباشي. من اون شب شانسم رو امتحان کردمخواستي اينچيه؟ مي -

ميره؟ مشکل من چيه تو اطالعات دوني آدم با يه چاقو به اون کوچيکي تو پهلوش نمينمي

 نداري؟

 .دادفکش رو روي هم فشار مي

 ...حيف که -

بگو خجالت نکش! بگو جونت رو نجات دادم هر چند پشيمونم. کاش اون يارو حسابت رو  -

 !شدمرسيد و از شرّت راحت ميمي

ها اينه که فضوليد. فضولي بد ي نجات ندي؛ ولي خب يکي از مشکالت شما زنخواستمي -

 درديه نه؟

ًً  پيشمون بشه. حاال گوشيم رو بده که نگرانم  - آره خيلي! باعث ميشه آدم کاري بکنه که بعدا

 .ميشن

 هنوز از تو نخ سياوش درنيومدي؟ -

 .نه به تو چه؟ گوشيم رو بده -

 .شرمنده نميشه -

 .عطا شاهي گوشيم رو با زبون خوش بده -

 .کردهام نگاه مياومد نزديکم خم شد و تو چشم

 کني؟کار مياگه ندم چي -

 .هاش شفاف بودبهش خيره شده بودم. چقدر چشم

 .ذاشتم بميريبايد مي -

 .دفعه ازم فاصله گرفتيه



ً ً استراحت کن. نمي -  .خوام ديني بهت داشته باشمفعال

 .مپوزخندي زد

 .نترس ديني نداري؛ گوشيم رو بده هستي نگرانم شده -

 .دست کرد تو جيبش و گوشي سمتم گرفت

 .دونم کجاستبگير زنگ بزن گوشي خودت نمي -

 .ي هستي رو گرفتم. چندتا بوق خوردبا دست سالمم گوشي رو گرفتم. شماره

 بله؟ -

 .سالم -

 هلنا تويي؟ -

 .آره -

 .هستي زد زير گريه

 دوني چقدر دنبالت گشتيم! مگه به سياوش نگفتي ميري خونه؟نميکجايي؟  -

 .کني؟ ديشب نتونستم برم خونه، يه کاري برام پيش اومدچرا گريه مي -

 چه کاري که نتونستي زنگ بزني؟ -

هام مشکل روحي داره. ديشب ديوونه شده بود بهم زنگ زد برم کمکش پسر يکي از دوست -

 .کنم

 .دصورت عطا سرخ شده بو

 تونستي خبر بدي؟نمي -

 !ببخشيد نشد ديگه طفلک خيلي حالش بد بود -



 .خيلي خب -

 .من تا شب ميرم خونه. گوشيم رو همون پسرِ دوستم که ديوونه بود شکسته -

 !هاباشه. پس زود بري خونه -

 .باشه نگران نباش. خداحافظ -

 .گوشي رو سمتش گرفتم. از دستم چنگ زد

 نگرانيشون رفع شد؟ -

 کني کسي نگران تو نميشه؟آره. حسادت مي -

 .من به کسي احتياجي ندارم نگرانم بشه -

هام حس کردم يه لحظه صداش تغيير کرد. از اتاق رفت بيرون و در رو محکم بست. دوباره چشم

 .رو بستم

*** 

تم و هام رو باز کردم. ساعت سه بود. سرم رو که تموم شده بود کشيدم. آتل رو به دستم بسچشم

 .از جام بلند شدم. بازم سرم گيج رفت. سمت آينه اتاق رفتم

گرد شده رنگم پريده بود. تيشرت خيلي برام گشاد بود با شلواري هم که تنم بود مثل زناي دوره

 .بودم

شستمشون. موهام رو موهام هم که داغون بود و يه مقداري خون روش خشک شده بود. بايد مي

بيرون اومدم. وارد يه هال بزرگ که دو دست مبل و يه دست راحتي و  زدم پشت گوشم و از اتاق

ها دراز کشيده بود. انگار خوابيده بود. يه سري لوازم لوکس بود شدم. مردي روي يکي از مبل

بدون توجه بهش سمت درهاي کنار هال رفتم. بازشون کردم. يه اتاق ديگه بود. در دوم رو باز کردم 

و شير آب رو باز کردم. با دست سالمم صورتم رو شستم. بعد هم پايين  دستشويي بود. رفتم تو

 .تونستم خوب بشورمشون. يکي به در زدموهام رو که خوني بود زير آب گرفتم. نمي



 خانم شما اون تو هستيد؟ -

 .ساله با قدي متوسط و صورتي گندمي جلوم ايستاده بوددر رو باز کردم. پسري حدود سي

 .چکيدآب مي از پايين موهام

 کنيد؟کار ميداريد چي -

 ميشه حوله بهم بديد؟ -

 .بله حتما -

 .تونستم حوله رو دور موهام ببندمکم بعد با يه حوله اومد. نميپسر رفت و يه

 .بذاريد کمکتون کنم -

 .حوله رو گرفت و موهام رو بست

 .ممنون -

 .لبخندي زد

 .کنمخواهش مي -

 .از دستشويي اومدم بيرون

 حالتون بهتره؟ -

 .ممنونم -

 .ببخشيد يادم رفت خودم رو معرفي کنم. فريد هستم، دوست عطا -

 .وقتمخوش -

 .بفرماييد بشنيد. خون زيادي از دست داديد. نبايد زياد راه بريد -

 .رفتم روي راحتي نشستم



 .االن براتون يه چيزي ميارم بخوريد -

 .کم بعد با يه ظرف سوپ اومدسمت آشپزخونه رفت و يه

ببخشيد من خيلي آشپزيم خوب نيست. اينم به اصرار عطا درست کردم. االن هم رفته بيرون  -

 .غذا بگيره. فعالً سوپ رو بخوريد تا بياد

 .ممنون همين خوبه زحمت کشيديد -

خوردم که ناراحت نشه. هرچند خيلي  کمکم از سوپ رو خوردم. واقعاً افتضاح بود؛ ولي خب يهيه

 .ميلي هم به غذا نداشتم

 کي گلوله رو درآورد؟ -

 .من -

 .با تعجب نگاش کردم

 شما دکتري؟ -

 .اگه قابل بدونيد -

 .دونستم عطا دوست درست حسابي هم دارهنمي -

 .پسر خنديد

 .شما لطف داريد! عطا گفته بود زبون تيزي داريد -

 زخمم چطور بود دکتر؟ -

 .گلوله زياد داخل نرفته بود و به بافت ماهيچه خيلي آسيب نرسيده -

 !جوري درگير کردخوبه. خدا عطا رو لعنت کنه که من رو اين -

 .پسر بازم خنديد

 .شنيدم شما هم دکتري -



 .آره -

 .پس با هم همکاريم -

 .من تازه عمومي رو تموم کردم؛ براي تخصص شرکت نکردم -

 چرا؟ -

 .نشد -

 .جراحي خوندم؛ البته تو آمريکا من -

 کنيد؟کار ميپس اينجا چي -

 .فکر کنم اينجا رو بيشتر دوست دارم -

 ي شماست؟موفق باشيد. اينجا خونه -

 .ي عطاستنه خونه -

 ش نبود؟اونجا که رفتيم مگه خونه -

 .چرا؛ عطا چندتا خونه داره -

 .دردآره ديگه. مرفه بي -

 .پسر بازم خنديد

 شما چه مشکلي با عطا داريد؟ -

 .هاي شوهرشون دارنباباها با بچههمون مشکلي که زن -

 .پسر بلندتر خنديد

 .زنيد انگار عطا کوچولوئهيه جوري حرف مي -

 مگه نيست؟ -



 .قدر خنديده بود که صورتش قرمز شده بودپسر اين

بود با عصبانيت به من و همون موقع عطا اومد تو خونه. درحالي که چند تا پالستيک دستش 

 .فريد نگاه کرد

 !فريد نترکي از خنده -

 .کرد گفتش رو کنترل ميفريد درحالي که داشت خنده

 !بابات عاليهواي! عطا زن -

 .عطا با عصبانيت سمت آشپزخونه رفت

 .شودفريد: عطا خشمگين مي

 .لبخندي زدم

 .جوريهاون هميشه همين -

 .نکشيدهي قتلم رو من برم تا نقشه -

 .فريد از جاش بلند شد و سمت آشپزخونه رفت. من هم از جام بلند شدم و سمت اتاق رفتم

تونستم خشکشون کنم. حوله رو ي سرم رو باز کردم. پايين موهام هنوز خيس بود؛ ولي نميحوله

 .کم بعد يکي اومد تو. نگاهي بهش کردمبا دست سالمم روي موهام کشيدم. يه

ً ً مي -  .زننوان برن يه جايي اول در ميخمعموال

 .مه؛ پس هرجاش بخوام ميرماينجا خونه -

 .روم رو برگردوندم. اومد جلوم و پالستيکي رو انداخت روي پام

 .بگير بپوش بايد بريم -

 کجا؟-



هات معلومه حالت خيلي ات. از خندهقدر خوب هستي که بري خونهت. فکر کنم اينخونه -

 .خوبه

 .کنههاي دوستش رو سر من خالي ميدونستم داره حرص خندهم. ميپوزخندي بهش زد

 چيه؟ نکنه انتظار داري اينجا بموني؟ -

 !رسه شر مرسانمن از تو انتظار هيچي ندارم. از تو خيري بهم نمي -

پالستيک رو باز کردم. يه مانتوي آبي توش بود با يه تيشرت صورتي با شال فسفري و شلوار 

 .ها رو خريده بود. سرم رو بلند کردم بهش نگاه کردمقرمز. از عمد اين لباس

 قراره برم مهموني بالماسکه؟ -

 .دارم رو پاره کرديهمينم از سرت زياده؛ هنوز يادم نرفته پيراهن مارک -

 .ي زدملبخند

 االن خواستي مثال تالفي کني؟ آره کوچولو؟ -

 .پوزخندي زد

 .بهت گفتم در حدي نيستي خودم رو درگيريت کنم -

خاطر هدررفتن وقتتون واقعاً؟ ببخشيد درحدتون نيستم قربان! يادم باشه کتبي ازتون به -

کني نراني ميعذرخواهي کنم. مثل اينکه آلزايمر داري! االن که جلوم وايسادي و داري سخ

 .پختنخاطر کمک منه؛ وگرنه االن داشتن حلوات رو ميبه

خواستي تو ماشين بموني. درضمن تيشرتم رو هم دربيار که مجبور من گفتم کاري بکني؟ مي -

 .شدم ديشب تنت کنم. خوشم نمياد کسي وسايلم رو استفاده کنه؛ مخصوصاً تو

 .هام گرد شدچشم

 تو تنم کردي؟ -



 .جون، کارگرم، بياد تنت کنهدم سکينهنه زنگ ز  -

 !واقعاً که عوضي هستي -

 .عصباني سمتم اومد

 کني. فکر کردي کي هستي؟ آنجلينا جولي؟کنم بدتر ميببين هرچي مراعاتت رو مي -

 .خواد تو يکي بهم نزديک بشيهر کي هستم دلم نمي -

 !باباداره زنشدن بهت ندارم. پس توهم برت ناي به نزديکمنم هيچ عالقه -

 .ايباباش بودم نه چيز ديگهکرد که من فقط زنداشت بهم يادآوري مي

هات رو بپوشي و زودتر شرّت رو کم کني؛ چون ممکنه کاري که ديشب نکردم بهتره االن لباس -

 .خواد يه زن رو بکشماالن انجام بدم. دلم نمي

 .کشيآهان! يادم نبود شما فقط مردا رو مي -

 .داد و بهم خيره شده بودش رو روي هم فشار ميهادندون

 چيه؟ تو صورتم چيزيه؟ نشناختي؟ -

ً ً داشت فحش ميسرش رو برگردوند. زير لب داشت يه چيزي مي  .دادگفت؛ حتما

 .زود بپوش -

 !ي خوددرگيراز اتاق رفت بيرون. ديوونه

ارم هم عوض نکردم. شالم رو ام. شلوتونستم لباسم رو عوض کنم. مانتو رو انداختم رو شونهنمي

 .انداختم روي سرم

 !رفتم جلوي آينه. موهام از اطراف شال بيرون ريخته بود. به خودم نگاه کردم. مسخره شده بودم

 !داشته باشه. خدا آدم رو بي دست نکنهچقدر سخته آدم يه دست 

 .از اتاق بيرون رفتم. عطا و فريد پشت ميز نشسته بودند. جلوشون هم ظرف غذا بود



 .فريد: بفرماييد هلناخانم غذا بخوريد

 .ممنون ميل ندارم -

 .چرا؟ عطا زحمت کشيده امروز افتخار داده خودش غذا خريده -

 .ممنون شما ميل کنيد -

 .وردخرو کردم به عطا که راحت نشسته بود و داشت غذا مي

 .من حاضرم -

 .سرش رو بلند کرد

 کار کنم؟خب چي -

 .حرصم گرفته بود

 !پاشو بندري برقص -

 .غذا پريد تو گلوش؛ فريد هم زد زير خنده

 خوري؟وقت خودت نشستي داري غذا ميبهم ميگي حاضر شم بريم خونه؛ اون -

تش از عصبانيت سرخ ش بند اومد. صور کرد. فريد يه ليوان آب داد بهش. سرفهداشت سرفه مي

 .شده بود

 مگه من جلوت رو گرفتم؟ خوش اومدي! کي گفته قراره من ببرمت؟ -

 !برو به جهنم -

مردک احمق رواني! سمت در رفتم. حرصم گرفته بود؛ انگار نه انگار من جونش رو نجات داده 

 .بودم

 هام کجاست؟کتوني -

 .خيلي نو بود هديه کردم به موزه -



 .ن اجازه ريختيش دوربيجا کردي بدو -

 .با عصبانيت از جاش بلند شد. فريد بازوش رو گرفت

 !عطا -

 .بازوش رو از دست فريد کشيد بيرون. همون موقع گوشيش زنگ خورد و برش داشت

 :داد زد

 زني هان؟ش زنگ ميبهت گفتم کار دارم چرا همه -

 .يه دمپايي دم در بود؛ چند سايز برام بزرگ بود. پوشيدمش

 .قدر بزنمش که خون باال بيارهخواست اينميدلم 

 .با عصبانيت از خونه اومدم بيرون و در رو محکم بستم

 .وارد حياط شدم. فريد اومد دنبالم

 .هلناخانم صبر کنيد. شما هنوز حالتون خوب نشده؛ ممکنه تو خيابون حالتون بد بشه -

 !خوام از اين جهنم برم بيرونبرام مهم نيست؛ فقط مي -

 .رسونمتونباشه صبر کنيد مي -

فريد رفت تو خونه. تو حياط منتظر بودم. برگشتم سمت ساختمون. انگار يکي پشت پنجره بود. 

 .سريع سرم رو چرخوندم. فريد تو حياط اومد

 .بفرماييد -

 .به ماشين کنار حياط اشاره کرد. سوار شدم. حرکت کرد

 .ببخشيد مزاحمتون شدم -

 برم؟ اين حرفا چيه؟ کجا -



 ي پدر عطا رو بلد نيستي؟خونه -

زنه. وقتي ديشب با شما اومد تعجب کردم. البته به ش حرفي نميوقت از خانوادهنه عطا هيچ -

 .کمکم نياز داشت؛ براي گلوله ميگم

 دوني تو اون خونه چه خبر بود؟مي -

 .زدنه. من از کارهاي عطا سر درنميارم؛ فقط از يک سري مدارک حرف مي -

 اون آدما که کشته شده بودن؛ پليس نمياد سراغ ما؟ -

 .کار کنهدونه چينگران نباش! عطا مي -

 ...اون مرد که من -

 .زدزدي اون عطا رو ميناراحت نباشيد شما کار درست رو انجام داديد. اگه اون آدم رو نمي -

ر رو کردم. اگه پليس کنم که چرا اون کاشد! از ديشب خودم رو لعنت ميجور ميکاش همين'-

 !تونيد بفهميد من آدم کشتمبياد سراغم چي؟ حالم اصال خوب نيست؛ شما نمي

 .کنيد نيستجوري که فکر ميگفتم نگران نباشيد. باور کنيد عطا اون -

 !نگران نباشم؟ يه آدم مرده! من کشتمش _

چي رو درست ا همهآروم باشيد هلناخانم! اتفاقيه که افتاده؛ نميشه برگشت به عقب. عط -

 .کنهمي

کنه. معلوم نيست تا حاال هاست داره از اين کارها ميبا خودم گفتم آره ديگه، يارو قاچاقچيه سال

 .چند نفر رو کشته

 .بازم خودم رو لعنت کردم که رفتم تو اون خونه

 .فريد من رو رسوند دم در و رفت

***  



 .طزنگ رو زدم و رفتم تو. سياوش اومده بود تو حيا

 .هاش درشت شد. با سرعت سمتم اومدبا ديدنم چشم

 سالم! چي شده؟ -

 .چيزي نيست -

 .سمت خونه رفتم؛ هنوز از دستش ناراحت بودم

 هلنا صبر کن گفتم چي شده؟ -

 .خوام استراحت کنمگفتم خوبم. مي -

 .وارد خونه شدم. عسل تو پذيرايي بود. اومد سمتم

 هلنا چي شده؟ -

 .تصادف کردم؛ االن خوبم -

 دستت شکسته؟ -

 .نه ضربه ديده -

 .سياوش: بيا بريم دکتر

 .خوام بخوابمگفتم نيازي نيست؛ مي -

 .رفتمکدوم حرفي نزدن و من هم رفتم تو اتاق. بايد هرچه زودتر از اينجا ميديگه هيچ

*** 

ه سه هفته بهتر شده؛ ولي کنم. بعد گذشتام نگاه مياز حموم بيرون ميام. به زخم روي شونه

تونم هنوز اون شب رو افتم. نميزنه. تمام اين مدت ياد اون اتفاق ميجاش بدجور تو ذوق مي

دونم اين زخم هميشه روي تنم برم. ميام ميفراموش کنم. دستم رو سمت زخم روي شونه

تونه آپارتمان رو تا نميکردم. با قادري حرف زدم؛ ولي گفته فعالً مونه؛ بايد يه فکري براش ميمي



بعد عيد تحويل بده. خودم هم پول زيادي ندارم. پواليي که ارسالن به حسابم ريخته هم بعد از 

کنم پاي عطا پيچونه. حس ميدن. فکر کنم قادري از قصد داره من رو ميعيد بهم تحويل مي

يگم به من ربطي خواد حرفي بزنه بهش موسط باشه. با سياوش هنوز سرسنگينم؛ هر وقت مي

 .مونمشنبه مياد که من هم از قصد اون روز رو تو درمانگاه مينداره. عطا از اون روز فقط هر پنج

 .زنهپوشم. منيرخانم در اتاق رو ميهام رو سريع ميکنه. لباسمنيرخانم داره صدام مي

 بله؟ -

 .خانم تلفن باهاتون کار داره -

 کيه؟ -

 .ميگه دوستتونه -

 ن؟دوست م -

 .گيرمي اينجا رو نداره؛ يعني کيه؟ گوشي رو ازش ميکسي شماره

 بله؟ -

 .پيچهصداي دختري تو گوشي مي

 سالم هلناجون خوبي؟ -

 بله ممنون شما؟ -

ات رو تو خيابون بهم دادي. موبايلت منم آزاده، دختر عمورضا. خودت چند روز پيش شماره -

 .نمتون زنگ بز خاموش بود مجبور شدم به خونه

 عمورضا که دختر نداشت فقط يه پسر داره. اين ديوونه منظورش چي بود؟

 .خواد تو رو ببينههلناجون امروز ميايي ببينمت؟ دلم برات تنگ شده بابا رضا خيلي دلش مي -

 .اين دختر حتماً ديوونه بود. مبهوت بودم



 .آدرس رو ياد دادشت کن عزيزم منتظرم -

 .آدرس رو گفت

 .ساعت پنج منتظرتم عزيزم؛ خداحافظ -

 .فهميدمفهميدم اين ديگه کي بود؛ ولي بايد مينمي

خاطر همين يه گوشيم از اون شب ديگه پيدا نشد. من هم نخواستم بگم عطا برام بياردش؛ به

 .ي جديد گرفتمگوشي با شماره

*** 

بقه ايستاده بودم. هنوز مردد ي قديمي دو طبه ساعت نگاه کردم. نزديک پنج بود. جلوي يه خونه

 .م کرده بودي فهميدن اينکه چه خبر بود ديوونهبودم؛ ولي وسوسه

زنگ رو زدم. دستم رو توي کيفم بردم و اسپري فلفل رو لمس کردم. صداي دختري تو گوشي 

 .پيچيد

 بله؟ -

 .هلنام -

 .سالم عزيزم خوش اومدي! بيا تو -

ترسيدم هم نه. باالخره جلوي در آپارتمان ها باال رفتم. هم ميدر باز شد و وارد خونه شدم. از پله

وايسادم. در باز شد و دختري چادري جلوي در ايستاد. هيکل بزرگي داشت با صورتي بيش از 

 .شدش ديده ميحد سفيد و چشمايي ريز. از کنار آستين مانتوش درجه

 شما کي هستي؟ -

. با سر بهم اشاره کرد برم تو. آروم رفتم تو. به دستش رو روي بينيش گذاشت. بهش نگاه کردم

اومد؛ براي اينکه کسي اينجا زندگي کنه زيادي خلوت خونه نگاه کردم. به نظر خيلي خالي مي

 .بود. نذاشتم در رو ببنده



 شما کي هستي؟ -

 کسي دنبالت نکرد؟ -

 دونم. مگه من کيم که بخوان تعقيبم کنن؟ گفتم تو کي هستي؟چه مي -

 .سروان رضايي. لطفاً بيايد تو -

 .پوزخندي بهش زدم. فکر کرده بود با احمق طرفه

 پدرتون تشريف ندارن سروان؟ -

 .لطفاً بيايد داخل -

ش آشنا بود. شناختمش؛ پسر کم رفتم تو در رو بست. مردي از اتاق کناري اومد بيرون. چهرهيه

 .عمورضا بود

 .سالم -

 .سالم -

 .بفرماييد -

 يد بگيد اينجا چه خبره؟خوانمي -

 .لطفاً بيايد بشنيد؛ پدرم االن مياد -

سمت مبالي قديمي کنار حال رفتم. دختر سمت آشپزخونه رفت. برام قيافه گرفته بود. حس 

 .کنه؛ سرم رو برگردوندم و اون هم سريع ازم چشم برداشتکردم پسر بهم نگاه مي

 .خيلي تغيير کردي -

 .پوزخندي زدم

 .ير نکرديولي تو تغي -

 شناسي؟من رو مي -



 .م رو از دست داده باشمآره. فکر نکنم حافظه -

 .من خيلي وقته شما رو نديدم -

 .طور؛ ولي گفتم که تغييري نکردي فقط پيرتر شديمن هم همين -

 .لبخندي زد

 مگه من چند سالمه که ميگي پير؟ -

خواد از تو ها مورد خوبي نيستم! خواهرتون نميزدن سن آدمدونم. متأسفانه براي حدسنمي -

 آشپزخونه بياد بيرون؟

 !سروان رضايي -

 .کم رشدش زيادهآره گفتم شايد تو اين چند سال خواهردار شديد. البته يه -

 .خنديد

 .جوري بگيم بياي که کسي شک نکنهمجبور شديم اين -

 چرا؟ -

 .چيز رو برات توضيح ميدهبر کن پدرم االن همهص -

 .ببخشيد من آدم صبوري نيستم؛ زودتر بگيد اينجا چه خبره -

 .همون موقع دختر با سيني چايي از آشپزخونه اومد بيرون و کنارم نشست. هر دو ساکت بودن

 .خوايد حرف بزنيد من برمببينيد اگه نمي -

 .ميان شما چاييتون رو بخوريد االن سرهنگ -

 .خورم دخترخانممن چيزي نمي -

 .از جام بلند شدم



 .به سرهنگ بگو من کار دارم؛ با اجازه -

همون موقع در خونه باز شد و سرهنگ اومد تو و يه مرد ديگه هم باهاش بود که اخمش از اين 

 .شدفاصله هم ديده مي

 .سالم دخترم -

 .سالم -

 .چرا ايستادي؟ بشين -

 .روم نشستنم. هردوتاشون اومدن روبهدوباره سر جام نشست

 خب خوبي دخترم؟-

 ممنون. ميشه بگيد اينجا چه خبره؟ -

 .بايد باهات حرف بزنم -

 .شنوم. فکر کنم من رو براي همين کشوندين اينجامي -

 .دونم تو با ارسالن شاهي ازدواج کرديمن مي -

 .دونست؛ حتماً اون شب فهميده بودنگاهش کردم. بايدم مي

 خب مشکلش کجاست؟ -

 چرا باهاش ازدواج کردي؟ -

 .با اخم نگاهش کردم

 ي مسايل خصوصيم بهتون بگم؟بايد درباره -

ي ازدواجت رو فهميدم خيلي تعجب کردم. غيرمستقيم از بابات راستش وقتي اون شب قضيه -

ست. دوندونه. حدسم درست بود؛ پدرت چيزي نميزدم اون چيزي نميپرسيدم؛ چون حدس مي

تون هاش فهميدم از چيزي خبر نداره. وقتي تحقيق کردم فهميدم تو خيلي وقته از خونهاز حرف



اومدي بيرون و بالفاصله با ارسالن شاهي ازدواج کردي. ميشه بگي چرا با ارسالن شاهي ازدواج 

 کردي اون هم به سرعت؟

 !نه. بهتون گفتم مسايل شخصيم به خودم مربوطه -

 جورين؟دوني خانواده شاهي چهمي ببين دخترم تو -

 جورين؟چه -

 .فهميتو دختر باهوشي هستي؛ حتماً منظورم رو مي -

 .زنيددونم از چي حرف مياتفاقاً نمي -

 :کم ساکت شد و بعد گفتيه

 دوني تو کار قاچاق هستن؟مي -

 .پوزخندي زدم

 اين چه ربطي به من داره؟ -

 .عمورضا و بقيه با تعجب نگاهم کردن

 دوني و بازم با اون آدم ازدواج کردي؟تو مي -

 .ارسالن هيچ کار اشتباهي نکرده بود -

 مطمئني؟ -

 دونيد که من خبر ندارم؟شما چيزي مي -

 .شناسمدونيم؛ ولي اردالن شاهي رو خوب مياز تو بيشتر نمي -

کار باشه به خالف توناين به من چه ربطي داره؟ من به اون کاري ندارم. مگه شما تو خانواده -

 شما ربط پيدا ميکنه؟

 .کار معمولي نيستنه؛ ولي اردالن شاهي يه خالف -



 .اين بازم به من مربوط نميشه -

 .دونيباشه تو راست ميگي؛ حداقل بگو از عطا شاهي چي مي -

 کنيد؟داريد بازجوييم مي -

 .نه عزيزم -

ارسالن ازدواج کردم و به بقيه هم کاري ندارم. ها کاري ندارم؛ من فقط با ببينيد من به اون آدم -

 .ها کال فاصله بگيرماالن هم که ارسالن مرده منم قراره چند ماه ديگه از اون

 !نبايد اين کار رو بکني -

 .کردبا تعجب نگاهش کردم. مرد کنارش با حرص نگاهم مي

 وقت؟چرا اون -

 دوني جرم قتل چيه؟اون مرد: مي

 .هام گرد شدچشم

 .اون شب تو اون خونه چه اتفاقي افتاد؟ شنيدم تير خوردي -

هاتون رو خوايد؟ چرا حرفهاتون چيه؟ از من چي ميدونيد اين بازيچيز رو ميشما که همه -

 خوايد؟زنيد؟ ميشه بريد سر اصل مطلب و بگيد از من چي ميدرست نمي

 .عطا و اردالن شاهي رو -

 يعني چي؟ -

 .دوني بهمون بگيمي بايد هر چي ازشون -

 .زنيددونم از چي حرف ميدونم. نميها نميمن چيزي از اون -

 دونه زن يه قاقچي شدي؟عمورضا: پدرت مي

 .از جام بلند شدم



ببينيد سرهنگ صالح من براتون احترام زيادي قائلم؛ ولي حق نداري به ارسالن توهين کني.  -

ه من ربطي نداره و درضمن من رو تهديد نکنيد. ارسالن مرد خوبي بود. برادرش هر کي هست ب

دونم و برام هم مهم نيست که کنيد؟ گفتم من چيزي نمياگه جرمي کردم چرا دستگيرم نمي

 .بدونم

 .همه ساکت شده بودن. از جام بلند شدم سمت در رفتم

تو کار قاچاق  دونيدوني اردالن تا االن چندتا خانواده رو بيچاره کرده؟ ميصبر کن هلنا! تو مي -

 اعضاي بدن انسانه؟

 .برگشتم سمتش

 اين به من چه ربطي داره؟ -

 .توني کمکمون کنيتو مي -

 !شما که ماشاءهللا خودتون اين همه نيرو داريد -

 .قدر بهش نزديکهتونه بهمون کمک کنه که اينآره؛ ولي کسي مثل تو نمي -

 خوايد براتون خبرچيني کنم سرهنگ؟مي -

 .کردننگاه ميساکت بهم 

 .اي ندارم؛ حتي از روزي که ارسالن مرده نديدمشمن با اردالن شاهي رابـ ـطه -

 .ي اردالنهترين مهرهعطا شاهي چي؟ اون مهم -

 !من به اون ديوونه کاري ندارم -

خاطر نجات تو ريسک بزرگي کرد که ببين دخترم، عطا شاهي خيلي زرنگه؛ ولي اون شب به -

 .شبردتت خونه

 منظورتون چيه؟ -



ًً  هيچ ردي از کارهاش جا نمي - مردي؛ ولي ذاره. در حالت عادي تو بايد اون شب مياون معموال

 .چي رو ديده بودي زنده مونديدونم چرا با اينکه تو همهنمي

 کشت؟خب من زن پدرش بودم، چرا بايد من رو مي -

برانگيز بود. اون شب شناسه؛ ولي نجات تو برامون سؤالعطا شاهي جز خودش کسي رو نمي -

 چي شد؟

 .خوام حرفي بزنمنمي -

 .مردي که کنار عمورضا بود از جاش بلند شد

 .تونيم به جرم قتل بندازيمت زندانات نيستيم؛ ميببين خانم ما مسخره -

خاطر همين من کرد. بهاگه ازم داشت دستگيرم ميزنه؛ چون مدرکي دونستم داره بلوف ميمي

 .هم طبيعي رفتار کردم

 وقت ميشه بگي کدوم قتل؟اون -

 !عمورضا: سينا آروم باش

 .پسر دستش رو مشت کرده بود

 سينا: تو بايد کمکمون کني فهميدي؟

 .دادعصباني شده بودم. داشت بهم دستور مي

ضه داري خودت برو عطا رو دستگير کن. البته معلومه براي من بايدي وجود نداره جناب! اگه عر  -

 !نداري وگرنه تا االن دستگيرش کرده بودي

 .رنگش عوض شد و با عصبانيت اومد سمتم

کار کردي که عطا کني پررو هم هستي؟ معلوم نيست چيبا يه مشت قاچاقچي همکاري مي -

 شي؟ت گذاشته؛ نکنه معشـ*ـوقهشاهي تا االن زنده



درشت شد. کنترلم رو از دست دادم. قاطي کرده بودم. دستم رو بردم سمت کيفم. هام چشم

 .اولين چيزي که دستم اومد اسپري بود. درش آوردم و تو صورتش زدم

 .هاش برددستش رو سمت چشم

 !اي سوختم -

 .زدم. علي سمت اون پسر سينا رفتنفس ميهمه از جاشون بلند شدن. نفس

 تر؟کار کردي دخعمورضا: چي

 !حق نداشت بهم توهين کنه -

 علي: سرگرد خوبي؟

 .هاش بود. دست علي رو پس زدسينا هنوز دستش روي چشم

 !ي روانيذارم دخترهت نميزنده -

ً ً که کوري نمي -  !تونيفعال

زدم. نفس ميلگدي به مبل کنارش زد. علي کمکش کرد و سمت اتاق بردش. هنوز نفس

 .لرزيدهام ميدست

 .سروان براي هلنا آب بيارعمورضا: 

 .الزم نيست -

 .سروان آب -

 .دختر سمت آشپزخونه رفت

 !کار بدي کردي -

 .زدجوري حرف مينبايد باهام اون -



خاطر عطا کشته ست. برادرش بههلناجان سينا حال خوبي نداره. چند ساله درگير اين پرونده -

 .خاطر همين ناراحتهشده؛ اون هم به

کنه به من ربطي نداره عطا چه غلطي با برادرش کرده. من که تقصير ندارم. چطور جرئت مي -

 اون حرف رو بهم بزنه؟

قدر هاست دنبالشيم؛ ولي ايندونم؛ ولي تو تنها اميد مايي. اردالن خيلي زرنگه. ما سالمي -

جا مونه؛ انگار همهمي تونيم دستگيرش کنيم. عطا هم مثل روحکارش رو تميز انجام ميده که نمي

 .جا نيستهست و هيچ

ذارن من بهشون نزديک بشم؟ خودم هم فهميد عطا و اردالن نميتونم. چرا نميمن نمي -

خوايد من رو وارد اين بازي گيد اونا خطرناکن؟ پس چرا ميخوام اين کار رو بکنم. مگه نمينمي

 بکنيد؟

 اونا مردن. جون آدما برات مهم نيست؟خاطر فهمي؟ تا حاال چند نفر بهچرا نمي -

 .ها خودشون اين راه رو انتخاب کردن؛ به زور که وادارشون نکردنچرا مهمه؛ ولي اون -

توني کمکمون کني. اردالن شاهي خيلي خطرناکه و بايد زودتر عزيزم منطقي باش. تو مي -

 .دستگير بشه. اون به برادر خودشم رحم نکرد

 .خشکم زده بود

 ن؟ارسال -

زنه. ش ضربه ميي اولش نيست به خانوادههنوز مطمئن نيستيم شايد کار اون باشه؛ ولي دفعه -

 .ش مشکوک بودچند سال پيش هم مرگ برادر ديگه

 .کردمبه دهن عمو رضا نگاه مي

 مشکوک يعني چي؟ -



وختگي بيش خاطر ستو پرونده اومده بود که آراد شاهي قبل از تصادف مرده بود. البته جسد به -

از حد قابل تشخيص نبود؛ ولي پزشکي قانوني اعالم کرده بود تصادفش مشکوک بود. البته اين 

  .سال پيشه؛ ولي از اردالن چيزي بعيد نيست 26موضوع خيلي قديميه و مال تقريبا 

 !لرزيد. پدرمهام بيشتر ميدست

 .لعنتي کار اون عوضي بود. خشکم زده بود و سکوت کرده بودم

 کني؟مکمون ميک -

 .دونم! بهتون خبر ميدمدونم... نمينمي -

 .سمت در رفتم

به اون سرگرد بگيد خودش رو بيشتر کنترل کنه تا مشکلي براش پيش نياد. يه فندک با فاصله  -

 .از چشمش نگه داريد خوب ميشه؛ اگه هم نشد بره بيمارستان

ها ترکيد. تو خيابونبود؟ سرم داشت مي از خونه اومدم بيرون. يعني اردالن باعث مرگ پدرم شده

 .زدمقدم مي

 .دونم چقدر راه رفته بودم. پاهام درد گرفته بودنمي

به ساعت نگاه کردم. يازده بود. چقدر پياده راه رفته بودم. يه تاکسي گرفتم و رفتم خونه. دم در از 

 .ماشين پياده شدم

اومد. اون هم يه جورايي با تر ازش بدم ميوارد خونه شدم. ماشين عطا تو حياط بود. حاال بيش

 .اردالن شريک بود

ً ً کار اون ها بود. سمت داخل خونه رفتم. سياوش رو ديدم که کالفه داره تو مرگ ارسالن هم حتما

 .پذيرايي راه ميره. عطا هم روي مبل کنار عسل نشسته بود. بدون توجه بهش سمت اتاقم رفتم

 ايي؟سياوش: معلومه تا اين وقت کج

 بايد بهت بگم؟ -



 گوشيت چرا خاموشه؟ -

 دلم خواست خاموش کنم. مشکليه؟ -

 خواي تمومش کني؟هلنا نمي -

 .کردعطا با پوزخند نگاهم مي

 چي رو تموم کنم؟ -

 زني؟جوري حرف ميهمين رفتارت رو! چرا باهام اين -

 .من هميشه همينم -

 !هلنا -

 .عسل: سيا ولش کن! بابا مرده جو گرفتتش؛ فکر کرده رئيس شده

کنم بدتر ميکني! کي جو گرفتش؟ من يا تو. فکر تو يکي دهنت رو ببند! هرچي رعايتت رو مي -

 کني؟دونم داري چه غلطي ميکردي نمي

 .عسل از جاش بلند شد

ً ً چي -  کنم؟کار دارم ميدرست حرف بزن. مثال

 !ذارمن احمق رو از سرت بيرون کن؛ چون من نميببين عسل فکر او -

 .عسل رنگش پريد. عطا از جاش بلند شد

 عطا: منظورت کيه؟

 کني؟کسي با تو حرف زد دخالت مي -

 .عطا اومد سمتم

 .مثل آدم جواب بده -



 !برو بابا -

 .سمت اتاق رفتم که عطا بازوم رو از پشت گرفت

 !گفتم بگو منظورت کي بود -

 .خواست حرفي نزنمکردم. انگار ازم مي به عسل نگاه

 !به تو ربطي نداره -

ً ً خيلي ربط داره -  .اتفاقا

 !دستم رو ول کن -

 .تا حرف نزني جايي نميري -

 .زنمدوني تا نخوام حرف نميخودت مي -

 .هام رو بستمکرد؛ از درد چشمبازوم رو بيشتر فشار داد. هنوز کتفم درد مي

 !سياوش: عطا ولش کن

 .و دخالت نکنت -

ش گوشيش رو از جيبش درآورد و به گوشيش نگاه کرد. خورد. با دست ديگهگوشي عطا زنگ مي

 .دستم رو ول کرد

 !شانسيخيلي خوش -

 .با سرعت از خونه رفت بيرون. سياوش اومد سمتم

 خوبي هلنا؟ -

 .بدون حرف سمت اتاق رفتم. در رو بستم و روي تخت دراز کشيدم

فهميدم کي زندگيم رو خراب کرده بود. بايد اون اردالن نامرد رو به سزاي کارش بايد مي

 !رسوندممي



*** 

 .امروز تصميم گرفتم با عمو رضا تماس بگيرم. از درمانگاه اومدم بيرون

 .ي خيابون رفتمسمت ديگه

 !هلنا -

 .برگشتم سمت صدا

ريش يدي تنش بود. موهاش بلند شده بود و تهکرد؟ شلوار لي با پيراهن سفکار مياون اينجا چي

 .گذاشته بود؛ مثالً تيپش رو عوض کرده بود

 .سالم -

 خواي؟ چرا اومدي اينجا؟چي مي -

 .خوام باهات حرف بزنمهلنا مي -

 .من با تو حرفي ندارم -

 !کنم فقط يه لحظههلنا خواهش مي -

 .جلوش وايسادم

 .شنومبگو مي -

داد. ست برگشتم براي هميشه. خيلي دنبالت گشتم؛ عمو آدرست رو بهم نميهلنا من يه هفته -

 .ها برام مهم نيست. من هنوز حاضرم باهات ازدواج کنماون عکس

 .ها دروغه؛ گفت برام مهم نيستفقط نگاهش کردم. نگفت عکس

 .پوزخندي زدم

 ي اومدي اينجا؟جوري حاضري با اون افتضاح بازم باهام ازدواج کني؟ به مادرت گفتچه -

 .هاش رو مشت کرددست



 .چي به هم بريزهخوامت! اين همه سال صبر نکردم که همهمن مي -

 خواي؟براي چند وقت من رو مي -

 .هاش گرد شدچشم

 !منظورت چيه؟ -

 کنه؟ي درخشان قبول ميزنم. مامانت من رو با اون گذشتهدوني از چي حرف ميخوب مي -

کسي قرار نيست چيزي بدونه؛ اگه تو مشکلي نداري چند وقتي موقت زنم باش تا من مامان و  -

 .بابا رو راضي کنم

 .دوباره پوزخندي زدم. با خودش چي فکر کرده بود

 .خوردحالم داشت ازش به هم مي

 جوري دوست داري؟کنه. تو چهبراي من فرقي نمي -

 .حس کردم لبخندي روي صورتش اومد

 .کردم به همين راحتي قبولم کني؛ خوشحالم که قبول کردير نميفک -

 .تونه يه آدم عوضي باشهنگاهش کردم. آشغال عوضي! چقدر مي

 کي بريم براي عقد؟ -

 االن خوبه؟ -

 .باشه من مشکلي ندارم -

 !بينمدوني چقدر خوشحالم! هنوز باورم نميشه. انگار دارم خواب ميبيا عزيزم نمي -

 .رفت. سر جام وايسادمو مشت کرده بودم. داشت سمت ماشينش ميهام ر دست

 .دوباره اومد سمتم



 چيزي شده عزيزم؟ -

 خواد چي باشه؟مهريم چي، اون مي -

 .تا سکه خوبه براي االن؛ ميگم وقتي بخوايم عقد دائم کنيم هرچي تو بگيپنج -

 !تا سکه بودچقدر سخاوتمند بود. ارزش من براش فقط پنج

 .هخوب -

 .خواست دستم رو بگيره که خودم رو کشيدم عقبمي

 .با تعجب نگاهم کرد

 !چيزي شده؟ -

 خداييش با خودت چي فکري کردي؟ -

 .تعجب کرده بود

فکر کردي من کيم هان؟ يه زن خيابوني؟ ازدواج موقت آره؟ من حتي براي عقد دائم هم بهت  -

کثيفي که بهم اين پيشنهاد رو ميدي! حيف قدر خوره که اينکنم. حالم ازت به هم ميفکر نمي

کردم با کي طرفي عوضي. اگه يه بار ديگه اين ورا ببينمت من که تو خيابونيم؛ وگرنه حاليت مي

 !دونم و تومي

 .برگشتم

ها بود هاي پاک رو در مياري که چي؟ نکنه اوني که تو عکستو فکر کردي کي هستي؟ اداي آدم -

 .کنه من باشم يا يکي ديگهذاري؟ تو برات چه فرقي ميمي شوهرت بود؟ براي من کالس

 .ديگه نتونستم تحمل کنم. برگشتم طرفش و سيلي به صورتش زدم

 .خشکش زده بود



کنم که با هرکس بودم شرف داشت به توي آشغال! يه بار ديگه ببينمت کاري باهات مي -

 !شناختيپشيمون بشي که اصالً من رو مي

 .خواستم فقط از اونجا برمدويدم. ميي خيابون رفتم. ميبا سرعت سمت ديگه

 .حس خفگي داشتم

 .گرفتم که اشکم نريزه. اون عوضي ارزش هيچي رو نداشت حتي يه قطره اشکلبم رو گاز مي

 .شدن بازوم وايسادم. لگدي با پاي اون کسي که بازوم رو گرفته بود زدم که ولم کنهبا کشيده

 .کشيدمد نفس ميتندتن

 چته ديوونه؟ -

هام رو روي يکي خالي کنم. خواستم عقدهاصالً نفميدم کي بود رفتارم دست خودم نبود؛ فقط مي

 .کردم خودم رو نجات بدمتقال مي

 !آروم باش رواني -

 .سرم رو بلند کردم

کردم اون همون خواست؟ چرا وقتي يه مشکلي پيدا ميجا بود؟ چي از جونم ميبازم اون. چرا همه

 .ترم کنهاومد که ديوونهجا بود؟ هميشه تو بدترين شرايط ميموقع همون

 .بازوم رو از تو دستش کشيدم بيرون

 !خواي هان؟ ولم کنچي مي -

 با نامزد سابقت دعوات شده؟ -

 به تو چه؟ -

 .ابروهاش رفت باال



عيت چيه. هر چند اگه يارو ت خوبه. خيلي بده آدم نتونه به عشق سابقش بگه که واقروحيه -

 .ننه باشهنتونه شلوارش رو بکشه باال يا بچه

 .با تعجب نگاش کردم

گفتم يه جايي ديدمت؛ ولي شاپ هلم دادي. هميشه با خودم مييادمه جلوي در اون کافي -

امروز با ديدن اون يارو مطمئن شدم کجا ديده بودمت. درضمن خوب نيست يه خانم دست بزن 

 .کم لطافت داشته باشيقدر خشن باشه. بايد يهه و اينداشته باش

 .ات نگه دارmy friend ت رو برايهاي احمقانهتوصيه -

 .جوري رفتار کنندونن براي اينکه من رو از دست ندن باهام چهها مينگران نباش! اون -

 !کمم اسپند دود کن چشمت نزننتچندتا ديگه نوشابه براي خودت باز کن! يه -

 .هاش گرد شد. بدون توجه بهش به راهم ادامه دادممچش

 .صبر کن ببينم، کارت دارم -

هاش تو هم کم بعد ديدم جلوم ايستاده. اخمبردم باال. يه« برو بابا»از پشت دستم رو به معني 

 .ش جدي شده بودبود. قيافه

 .گفتم باهات کار دارم -

 .من کاري باهات ندارم -

 .ارسالن حرف بزنيم ي شرکتبايد درباره -

 شرکت ارسالن به من چه ربطي داره؟ -

دونم ارسالن چه فکري کرده که ??درصد سهام در واقع نبايد بهت مربوط باشه؛ ولي نمي -

 .شرکت رو به نام تو کرده

 .قدردونستم ارسالن مقداري سهام رو به نامم کرده؛ ولي نه اينهام درشت شد. ميچشم



 .دونستينگو که نمي -

 .حرفي نزدم

خوام تو خيابون باهات حرف بزنم. به حاال اين به من چه ربطي داره؟ بيا سوار ماشين شو نمي -

 .ماشين که کنار خيابون بود اشاره کرد

ي درافتادن با عطا رو نداشتم. براي امروز کافي بود. سمت ماشين رفتم سوار شدم. حرکت حوصله

 .کرد

 .شديده ميگوشيش زنگ خورد. اسم بهار روش د

 :ريجکت کرد. دوباره زنگ زد. عصبي جواب داد

 بله؟ -

 .کار دارم -

 .تونم بيامنمي -

 .تونم بيامبهت گفتم نمي -

 !گريه نکن اعصابم رو به هم ريختي -

 .شب ميام -

 .گوشي رو قطع کرد. پوزخندي زدم

 .زود حرفت رو بزن من کار دارم -

 .اددساکت بود. فرمون رو تو مشتش فشار مي

 .ارسالن قبل از مرگش يه معامله با شرکت اماراتي داشته. بايد براي تحويل پروژه بريم دبي -

 بريم؟ -

 .دارا بايد باشني سهامهمه -



 دار اصلي نيستي؟به من ربطي نداره؛ مگه تو سهام -

 .ي نيايتونخواد تو بياي؛ ولي ??درصد سهام به نام توئه؛ فقط در يه صورت ميمن هم دلم نمي -

 چه صورتي؟ -

 .سهامت رو به نام من کني -

 .برگشتم سمتش نگاهش کردم

 فکر کردي من هالوام؟ -

 !کنمي تو فکر نميمن اصالً درباره -

 !کنم بهم فکر کنچرا؟ خواهش مي -

 .هاش گرد شده بودحاال اون بود که چشم

 کنم جناب خودشيفته. فهميدي؟من سهامم رو به نام تو نمي -

 .پس بايد بياي -

 .من جايي نميام -

 .باشه نيا. خودت بايد تمام ضرر شرکت رو بدي -

 .ميدم -

 دوني ضررش چقدره ميگي ميدم؟آخه تو مگه مي -

 مثالً چقدره؟ -

 .چند ميليارد -

 !چي؟ -

 .آخي چي شد؟ از پول توجيبيت بيشتره -



 رشکست بشيم؟اصالً تو چي ميگي؟ تو که خودت شرکت داري؛ چرا ناراحتي و -

 .شرکت من و اردالن هم تو اين معامله شرکت کردن -

 .وسازنها هم تو کار ساختدونستم قاچاقچينمي -

 .پوزخندي زد

دونم چرا جواب عشق هاش استفاده کنه. خودت گفتي يادته که؟ البته نميآدم بايد از فرصت -

 .جوري داديسابقت رو اون

 .محمد فرصت نبود، زنگ تفريح بود -

 .هاش توش يه چيز خاص بود. سرش رو برگروند و کنار خيابون نگه داشتبهم نگاه کرد. چشم

 .دوني. همون دو راه رو داريبراي فردا بليت گرفتم. خودت مي -

 .اوال مگه من پاسپورت دارم که بليت گرفتي؟ بعدش هم بيخود کردي -

 .ندارم اوالً من کارم رو بلدم. بعدش هم پياده شو؛ چون حوصله -

ي خيابون رفتم. سوار تاکسي شدم و بدون حرف پياده شدم و در رو محکم بستم. سمت ديگه

 .ي عمورضا رو گرفتم. تصميمم رو گرفته بودمشماره

 کار کنم؟الو؟ سالم عمورضا. من تصميمم رو گرفتم. بايد چي -

*** 

و يه مانتو و دوتا پيراهن ساده. چيز خاصي براي خودم برنداشته بودم. فقط دوتا بلوز و دوتا شلوار 

 .جوري باشه. زيپ ساکم رو بستمدونستم اونجا قراره چهنمي

ي عمورضا قرار شده بود که من هرچي که ديدم به سينا بگم. قرار بود اون هم باهامون طبق گفته

اد. البته بياد، البته جوري که کسي نفهمه. حاال بايد از اين همه آدم، اون ديوونه براي مأموريت بي

قرار نبود زياد باهاش برخورد داشته باشم؛ فقط از طريق گوشي که بهم داده بودن قرار بود بهش 

 .اي باشهکرد که کسِ ديگهخبر بدم چي شده؛ پس برام فرقي نمي



 .ايم رو سرم کردم. از اتاق اومدم بيرون. سياوش تو پذيرايي بودشال سرمه

 داري ميري؟ -

 .آره -

 من رو نبخشيدي؟هلنا هنوز  -

ترين اخمي روي صورت هستي بياد خودم چرا. مواظب خواهرم باش؛ ولي اگه ببينم کوچک -

 .رسمحسابت رو مي

 .لبخندي زد

 !عاشقتم هلنا -

 !ت باش پسرجونعاشق عمه -

 .سياوش اومد جلو و دستم رو گرفت

 .خيلي نوکرتم! ممنون که من رو بخشيدي؛ برم به هستي خبر بدم -

 !برو ذليل بيچاره -

 .ها رفتسياوش با سرعت سمت پله

ي عصباني جلوي در ايستاده بود. سمتش رفتم. لبخندي زدم. برگشتم سمت در؛ عطا با چهره

 !زدن باهام برگشت سمت حياط رفت. خدا شفاش بدهبدون حرف

ا من رو ديد زد. عطا تاز منيرخانم و بقيه خداحافظي کردم. عسل تو حياط داشت با عطا حرف مي

 .سمت ماشين رفت سوار شد. طرف عسل رفتم

 .خداحافظ -

 .عسل آروم خداحافظي کرد. سمت در ماشين رفتم؛ ولي دوباره سمت عسل برگشتم



چيزت مواظب خودت باش! به اين پسر بابک زياد رو نده. اول بايد ياد بگيره مرد باشه پاي همه -

 .وايسه تا من راضي بشم باهاش ازدواج کني

 .هاي عسل درشت شده بودچشم

 !بايد ثابت کنه لياقتت رو داره -

دوباره سمت ماشين رفتم و سوار ماشين شدم. ماشين حرکت کرد. تمام راه عطا ساکت بود و من 

 .زدمهم حرفي نمي

 .گوشيم زنگ خورد. هستي بود

 .سالم عشقم -

 .عطا چند ثانيه بهم نگاه کرد و دوباره سرش رو برگردوند

 .ممنونم! سياوش گفت که تو راضي شدي؛ خيلي دوستت دارم هلنا -

 .منم دوستت دارم عزيزم -

 !مواظب خودت باش -

 .طورباشه عزيزم تو هم همين -

 .گوشي رو قطع کردم

 !شديتنگ ميکم بگذره بعد دلذاشتي يهمي -

 کني؟حسادت مي -

 .هاش قرمز بودبرگشت طرفم. چشم

کشن؛ وگرنه ي پولداري که همه براي پولت نقشه ميتو يه بيوه به چي تو بايد حسادت کنم؟ -

و بقيه مردهاي اطرافت فقط براي همين دوروبرت  خودت براي کسي ارزشي نداري. سياوش

 .ريد تو فاز توهمبينيد؛ تا يکي الکي بهتون ميگه عاشقتم، ميچرخن. شما زنـ*ـا دهنمي



 .زنمکرد دارم با سياوش حرف ميفکر مي

 .ت زياده. خوبه، موفق باشيتجربه -

 .با حرص برگشت و ديگه حرفي نزد

*** 

 .تو فرودگاه اردالن و بهار و آريا و پدرش هم بودن

 .بهار تا از دور عطا رو ديد اومد طرفش و مثل آدامس بهش چسبيد

 .سالم عشقم -

عطا مثل مجسمه ايستاده بود و تکون نخورد. به من سرسري سالم کرد و من هم فقط سرم رو 

اومد. رفتم جلوتر. اردالن بهم نگاهي کرد. بازم تو نگاهش دونم چرا ازش بدم ميتکون دادم. نمي

 .دونستم چيهيه چيز بود که نمي

اومد؛ يه ردم. ازش خوشم نميسالم کردم. اون هم سرش رو تکون داد. به پدر آريا هم سالم ک

ها ش مثل مدلجوري بود. حس بدي بهش داشتم. آريا اومد نزديکم. با اون پيراهن سبز تيره

 .شده بود. تو دلم بازم لعنتش کردم

 .سالم خانم -

 .تفاوت بهش سالم کردمبي

 گيريد؟تحويل نمي -

 .عطا هم نبودنزدن. بهار و نگاهي به بقيه کردم؛ اردالن و پدر آريا حرف مي

 .ازم دور بمون -

 .کشونهنميشه. يه چيزي داري که من رو سمتت مي -



کم بعد سوار هواپيما شديم. آريا با عصبانيت نگاهش کردم. چقدر پررو بود. بهش پشت کردم. يه

 .سريع اومد کنار من نشست

 جاتون اينجاست؟ -

 .جاستهر جا تو باشي جاي من همون -

 .هاي خوشگلش تو دهنش خرد بشهشيطونه ميگه بزنم اون دندوناز کنارش بلند شدم. 

 کجا عزيزم؟ -

 .خاطر بقيه ساکت بودمبهت گفتم مراقب رفتارت باش! تا االن هم به -

  عطا: مشکلي پيش اومده؟

 .به عطا که کنارم بود نگاه کردم

 !جون تنهانتونم مشکلم رو حل کنم. شما بفرماييد اللهخير خودم مينه -

 طا: الله کيه؟ع

بهار ديگه. نيست مثل الله و الدن بهم چسبيدين گفتم يه وقت نگران نشه! نکنه اون الدنه تو  -

 الله؟

 .آريا زد زير خنده. عطا عصبي نگاهم کرد. سرش رو آورد سمت گوشم

 کني؟داري حسادت مي -

 .من هم سرم رو سمت گوشش بردم

 .ه شرايطش از اون آدامسي که بهت چسبيده بهترهبيني کاگه به بغـ*ـل دستيم نگاه کني مي -

 .هام خيره شده بود. مهماندار رو صدا کردمهاش گرد شده بود. به چشمازش فاصله گرفتم. چشم

 ميشه جاي من رو عوض کنيد؟ -

 .کرد. بعد برگشت و با عصبانيت رفت سرجاش نشستعطا هنوز بهم نگاه مي



 مشکلي پيش اومده خانم؟ -

 .خوام پيش يه خانم بشينمنه. فقط اگه ممکنه مي -

 .ببخشيد؛ ولي جاي خالي نداريم -

مشکلي داره که  ي عتيقههاش برق زد. حتماً با خودش گفته اين دخترهبه آريا نگاه کرد و چشم

 .گذرهداره از همچين چيزي مي

 ها چک کنم. آقا ميشه بليتتون رو ببينم؟بذاريد بليت -

 .بهش زد و بليت رو سمتش گرفتآريا چشمکي 

 .دختر لبخندي زد

 .جا جاي اردالن شاهيهآقا جاي شما اينجا نيست؛ اين -

 .کنهجا راحتم عزيزم. ايشونم مشکلي نداره فقط داره ناز ميولي من همين -

 !آرياي لعنتي

 .مهماندار: آقا شما بايد سر جاي خودتون بشينيد

 .شده بودم. عجب غلطي کرده بودمخواستم پيش اردالن بشينم. هول نمي

 .ببين خانم اگه اين آقا اينجا راحته جاي من رو عوض کنيد -

 .داددختر پوزخندي زد. مطمئنم داشت فحشم مي

 .تو قسمت عادي چندتا جاي خالي هست -

 .من مشکلي ندارم -

 .باشه بفرماييد -

 .ساکم رو سريع برداشتم و دنبال مهماندار رفتم



 .رد من برم. از کنار عطا و اردالن رد شدمکآريا فکر نمي

 .هاي متعجب عطا زدممي عطا بود. پوزخندي به چشبهار سرش روي شونه

 اردالن: کجا؟

 .ميرم اون سمت -

 .ديگه حرفي نزدم و رفتم

*** 

 .گرفتماومد. حالت تهوع مياز هواپيما بدم مي

د شده بود. رنگم پريده بود و افت فشار چند سال پيش که رفته بوديم اصفهان، تو هواپيما حالم ب

 .داشتم

 .باالخره رسيديم؛ ولي هنوز سرگيجه داشتم. چند بار پلک زدم و از هواپيما پياده شدم

*** 

ترسيدم حالم به هم بخوره. من و عطا و بهار با يه ماشين بوديم و بقيه زدم. ميتا هتل حرفي نمي

 .هم با يه ماشين

 !آريا اخم کرده بود؛ انگار بهش برخورده بود. به جهنم که ناراحته

 .تو هتل براي هرکدوم يه اتاق جدا رزرو شده بود

 .هام رو بستمسريع رفتم تو اتاقم و روي تخت دراز کشيدم. يه قرص برداشتم خوردم و چشم

*** 

ه کردم؛ نُ ُه بود. چقدر هام رو باز کردم. هوا تاريک بود. به ساعت نگابا زنگ تلفن اتاق چشم

 .خوابيده بودم. گوشي رو برداشتم

 بله؟ -



 .خوايم شام بخوريمساعت ديگه بيا پايين؛ ميعطا: تا نيم

 .اي بودگوشي رو قطع کرد. عجب ديوونه

از جام بلند شدم و رفتم حموم. بعدم موهام رو خشک کردم. يه تيشرت مشکي با شلوار جين 

يه خط چشم کشيدم و يه رژ صورتي چرک زدم و سمت رستوران تنم کردم. موهام رو بستم. 

  .رفتم

اولين نفري که ديدم بهار بود که با اون پيراهن بنفش کوتاهش که بيشتر به بلوز شبيه بود کنار 

اي با شلوار کتون عطا نشسته بود و طبق معمول بهش وصل شده بود. عطا هم يه بلوز سرمه

 .شون برداشتممشکي تنش بود. با صدايي چشم از 

 آريا: به هم ميان نه؟

 .تر از قبل شده بوداي به آريا رفتم. با اون بلوز سفيد و شلوار جين خوشگلغرهچشم

 .نظري ندارم -

 .ت خوشت بيادباباشي بايد از عروس آيندهچرا؟ باالخره تو زن -

 .ابروهام رفت باال

 .دار بشمدونستم قراره عروسنمي -

 .روم وايساده بودلوتر درست روبهلبخندي زد. اومد ج

 .دونستي؟ ميگن ارسالن پدر عطا نبودهمي -

 .هايي که از حرفش درشت شده بود به آريا نگاه کردمبا چشم

 !کي گفته؟ -

حاال بماند! اون رو ولش کن. نظرت چيه دوتا عروسي با هم باشه؟ البته من دارم افتخار ميدم تا  -

 .دوني که چقدر آدم دنبال منندامادت باشم؛ وگرنه خودت مي



 .خاطر ماجراي هواپيما از دستش عصبي بودمرفت. هنوز بهديگه داشت رو اعصابم مي

 نظرت چيه که دهن گشادت رو ببندي؟ -

 .هاش گرد شد. بدون توجه بهش سمت بقيه رفتمچشم

ت از اين وقکردم؟ چرا ارسالن هيچعطا چشمش سمت ما بود؛ يعني بايد حرف آريا رو باور مي

دادم. نزديک هاش اهميت ميموضوع حرفي نزده بود؟ آريا يه دروغگوي احمق بود! نبايد به حرف

 .ميزشون رسيدم

ًً  کنه بهم نگاه ميش نگاه ميبه همه سالم کردم. پدر آريا مثل تمساحي که به طعمه کرد. کال

 .خانوادگي عوضي بودن

 .غذا سفارش دادن

اردالن: فردا بايد براي امضاي قرارداد ساعت هشت حاضر باشيد. وکيل شرکتشون براي امضاي 

 .قرارداد داد مياد اينجا

داد. بهار داشت تو گوش عطا سرم رو بلند کردم. باز هم حالت نگاهش يه حس بدي بهم مي

جسمه زد؛ در حالي که هنوز مثل آدامس بهش چسبيده بود. عطا هم مثل هميشه محرف مي

داد خوشحال بودم. آريا اخم کرده بود؛ دونم چرا ته قلبم از اينکه عطا بهش اهميت نميبود. نمي

 .فکر کنم خيلي حرفم بهش برخورده بود. از جام بلند شدم

 .خيرشب به -

عطا چند ثانيه بهم نگاه کرد. بهش اهميت ندادم و سمت اتاقم رفتم. گوشيم رو درآوردم و 

 .گرفتمي سينا رو شماره

 .الو -

 بله؟ -

 .فردا ساعت هشت قرار داريم -



 .باشه -

کنه. بايد کورش جوري رفتار ميگوشي رو قطع کرد. مرتيکه احمق! فکر کرده من سربازشم اين

 .کردم تا آدم بشهمي

 .اومدروي تخت دراز کشيدم. ساعت دوازده بود؛ خوابم نمي

اومد. راهرو رو دور زدم. عطا رو ديدم و راهرو صدا مياز جام بلند شدم. از اتاق اومدم بيرون. از ت

درحالي که بهار بهش آويزون بود. انگار تعادل نداشت. عطا با يه دستش بهار رو گرفته بود و با 

 .ش کارت اتاق رو درآورد. در رو باز کرد و داخل رفتندست ديگه

س بدي بهم دست داد؛ انگار دونم چرا يه لحظه حي هتل رفتم. نميپوزخندي زدم. سمت محوطه

 .دادته قلبم يه چيزي بود که آزارم مي

 .مون رو کرده بودها نشستم. هوا خوب بود. دلم هواي خونهروي يکي از نيمکت

 .ببخشيد خانم -

برگشتم به پشتم نگاه کردم. مردي قدبلند با لباس عربي پشتم ايستاده بود. جا خوردم. بلند 

 .شدم ايستادم

 ي هستيد؟شما ايران -

 .زدلهجه عربي داشت؛ ولي خوب ايراني حرف مي

 .بله -

 .من ياسر هستم -

 .با تعجب نگاهش کردم

 ميشه اينجا بشينم؟ -

 .نه -



 .مرد ابروهاش رو باال برد

 .هاي ايرانيمهاي ايراني خوشگلن. من عاشق زنهاي قشنگي داريد؛ البته زنچشم -

 !اشتهايي؟ ترش نکنيکم -

 !بله؟ -

 .ر منظورم رو نفهميده بود. اخمي بهش کردمانگا

 .کردمناراحت شديد؟ حرف بدي نزدم؛ داشتم ازتون تعريف مي -

 !خوشم نمياد ازم تعريف کنيد. مزاحم نشيد -

 ...چي در اختيارتون بذارم؛ اگه شماتونم همهمن مي -

 !دهنت رو ببند -

کم تنها باشم. خواستم مثالً يههاش گرد شد. از جام بلند شدم و به سمت البي رفتم. ميچشم

 .اومدداشت دنبالم مي

 !خانم صبر کنيد؛ خانم -

 .هام رو مشت کردم. برگشتم طرفشتندتر رفتم. فقط مونده بود يه عرب رو بزنم. دست

 ميري پي کارت يا مسئول هتل رو خبر کنم؟ -

 .ايستاد. من هم به راهم ادامه دادم مرد سرجاش

 .محکم خوردم به يکي. سرم رو بلند کردم

 مشکلي پيش اومده؟ -

 .هاي يخيش که هيچي توش نبود نگاه کردمبه چشم

 پليسي؟ -



کم تغيير کرد. از کنارش رد شدم که بازوم رو گرفت. از پشت، سرش رو به گوشم هاش يهچشم

 .از حالت عادي زدنزديک کرد. قلبم يه لحظه تندتر 

ي بدي نيست. فقط کشي؟ البته يه مرد عرب پولدار گزينهاينجا هم از کارهات دست نمي -

 .ي خوبي دارن؛ به يکي قانع نيستنها ميونهها با زندوني عربمي

کم خودش رو رفت. بازوم رو از تو دستش کشيدم بيرون. بهش خيره شدم. يهداشت رو مخم مي

 .عقب کشيد

 .ي؟ به يکي قانعي؟ مرد، مرده! عرب و غير عرب نداره. آدم کثيف کثيفهتو چ -

دونم با بهار خواست بفهمه من ميدونم چرا دلم ميهاش رو روي هم فشار داد. نميدندون

 .ديدمش

 !جوري باهام حرف بزنيکنم اينزدنت باش؛ فکر نکن ديگه تحمل ميمواظب حرف -

جاي اينکه براي من نسخه بپيچي. راستي بهار قت بهخب تحمل نکن! بهتري بري تو اتا -

 .چطوره؟ فکر کنم زيادي خورده بود. برو باال يه وقت از تنهايي نترسه

هاش درشت شد. با سرعت رفتم تو هتل و سريع رفتم تو اتاقم. روي تخت دراز کشيدم. چشم

کنه خيلي براش مهمي. توني يه دقيقه زبونت رو نگه داري؟ االن فکر ميخاک تو سرت هلنا! نمي

 .کنه؟ بچگانه حرف زده بودمچرا به روش آوردم؟ به من چه که داره چه غلطي مي

 .هام رو بستماز دست خودم عصبي بودم. چشم

*** 

ام و يه بلوز مشکي با ساعت هفت بود. دوش گرفتم و موهام رو بافتم. يه طرفه آوردم رو شونه

 .شلوار جين پوشيدم

ي نبود؛ ولي لباس ديگه همراهم نبود؛ جز همون دوتا پيراهن که يکيش يه دونم زياد رسممي

اي با گالي ريز سفيد بود. به خودم دوباره تو آينه نگاه کردم. پشيمون پيراهن يقه هفت سرمه



نظرم بهتر بود. کفش مشکي عروسکيم رو هام رو درآوردم و پيراهن رو پوشيدم. بهشدم و لباس

 .رنگي زدماي کميشم کردم. رژ قهوهکم آراهم پوشيدم. يه

 .خوب بود؛ ساده و شيک. از اتاق اومدم بيرون

 .ي آسانسور رو زدمسمت آسانسور رفتم. دکمه

 .همون موقع آريا هم از اتاقش بيرون اومد. نگاهي از سرتاپام کرد و لبخندي زد. سرم رو چرخوندم

 سالم خانم، بازم کاري کردم برام قيافه گرفتي؟ -

 .ار يادش رفته بود ديشب بهش چي گفتمانگ

 .سالم -

 همين؟ -

 خواي برات گوسفند بکشم؟مي -

ي ما نگه داشت. سوار شدم و اون هم سوار شد. در لبخندي زد. آسانسور همون موقع تو طبقه

شد عطا دستش رو جلوي در گذاشت و اومد تو آسانسور. ي آخر که در داشت بسته ميلحظه

خواستم با آريا تنها باشم. عطا حتي سالم هم نکرد و من دونم چرا نمينفس راحتي کشيدم. نمي

 .فتمهم چيزي نگ

 آريا: با هم قهريد؟

 .عطا پوزخندي زد

 .عطا: نه. فقط مثل تو سر صبح پرچونه نيستيم

 .کردن پرچونگي باشهکنم سالمفکر نمي -

خواي بگي اون همه کلمه که گفتي فقط سالم بود؟ نکنه زبونمون عوض شده من خبر يعني مي -

 ندارم؟



هاش برقي زد. عطا دور نموند. حس کردم چشمطور که پايين بود لبخند زدم که از نگاه سرم همين

 .وارد البي شديم

 .آريا ساکت بود. اردالن و پدر آريا تو البي بودن

 قدر بيزار بودم؟سر ميزشون رفتيم سالم کردم. پدر آريا نگاهي بهم کرد. چرا از اين آدم اين

مردي با کت و شلوار کم بعد صبحانه رو خورديم. قرار بود وکيل شرکت براي امضا بياد هتل. يه

مشکي وکراوات وارد البي شد و سمتمون اومد. يه لحظه چشمم به عطا افتاد که بهم اخم کرده 

کنه. يه لحظه برگشتم سمتش چشمش بود. رد نگاش رو گرفتم که ديدم داره به پدر آريا نگاه مي

به من! چرا وقتي به من بود. به خودم و دامنم نگاهي کردم؛ سريع دامنم رو مرتب کردم. لعنت 

زد. مرد به عربي يه وارد حرف ميدامن پوشيدم. عطا داشت با مرد تازه تونم درست بشينمنمي

چيزهايي گفت که من نفهميدم. اصالً عربيم خوب نبود. يه سري برگه درآورد به هرکدوممون داد. 

ها رو سمت رگهکردن. همه ببه زبان انگليسي بود. نگاهي بهشون کردم. بقيه داشتن امضا مي

 .مرد گرفتن جز من. مرد منتظر بود

تونستم چيزي رو که کنم. نميها رو بخونم بعد امضا ميبه انگليسي بهش گفتم من بايد اين برگه

ً ً که به هيچنمي کدومشون اعتماد نداشتم. اردالن با عصبانيت دونستم چيه امضا کنم؛ مخصوصا

 .کرد و عطا هم مبهوت بودنگاهم مي

 بازيه؟ن: ديوونه شدي؟ امضا کن. مگه مسخرهاردال

 .از جام بلند شدم

 !کنمدونم چيه امضا نميچيزي که نمي -

 .اردالن و خسرو پدر آريا با عصبانيت از جاشون بلند شدن

 !خسرو: امضاش کن دخترجون

 .صداش بلندتر از حد معمول بود

 .من حرفم رو زدم -



 .ي البي رفتمسمت ديگه

 .ها رو امضا کنهو بهش حالي کن برگهاردالن: عطا بر 

 .عطا: صبر کن ببينم

 .کنم. برگشتم سمتشخواستم فکر کنه دارم فرار ميسرجام ايستادم. نمي

 ها چيه؟بازياين مسخره -

خوايد من رو هم وارد بازي هاي کنم؛ شايد ميست! من تا ندونم چيه امضا نميبراي تو مسخره -

 .کثيفتون کنيد

زني دونست. بازي چيه ديوونه شدي؟ داري گند ميي اين قرارداد ميچي رو دربارهمهارسالن ه -

 !چيبه همه

کسم دار شرکتم. به هيچاوالً درست باهام حرف بزن! بعدشم ارسالن مُرده، حاال من سهام -

 !اعتماد ندارم؛ مخصوصاً به توي ديوونه

 .با زبون خوش بيا امضا کن -

 .پوزخندي زدم

 ترسم يادت که نرفته؟من از زبون ناخوشت هم نمي -

 .يه دفعه بازوم رو چنگ زد. سرش رو آورد نزديک گوشم

 !خواي واقعيتم رو ببيني آره؟ تا بفهمي ترس يعني چي؟ زياد بهت رو دادممي -

 .از تن صداش براي چند ثانيه ترسيدم؛ ولي بازم همون ضربان لعنتي سراغم اومده بود

  کني امضاش کنم؟گه ريگي به کفشت نيست چرا اصرار ميولم کن! ا -

 .تر شده بودبازوم رو ول کرد. رنگ صورتش عادي



خاطر کار تو معامله رو فسخ بنديم ممکنه بهرئيس اون شرکتي که داريم باهاشون قرارداد مي -

 کنيم؟دوني چقدر ضرر ميکنه. مي

دونم چيه امضا تونم چيزي که نمي. نميزنم و براش توضيح ميدممن خودم باهاش حرف مي -

 .کنم

 .الزم نکرده. بيا امضا کن -

 .سمت وکيل رفتم. اردالن و بقيه لبخندي زدن

 .خوام با رئيستون حرف بزنمبه انگليسي گفتم مي

ً ً فکر کرده بود ميمرد جا خورد. نمي خوام به حرفش گوش خواستم قيافه ي عطا رو ببينم؛ حتما

 .بدم

 .ن و خسرو رو صورتشون خشک شدلبخند اردال

اي رو گرفت به عربي يه چيزايي گفت. بعد گوشي رو مرد با ترديد گوشيش رو درآورد و شماره

 .سمتم گرفت

 .گوشي رو ازش گرفتم. نفس عميقي کشيدم و از بقيه فاصله گرفتم

 .سالم. من هلنا سازگار هستم؛ همسر مرحوم ارسالن شاهي -

 :تمرد پشت خط به فارسي گف

 .سالم خانم بفرماييد -

 تونم فارسي حرف بزنم؟مي -

 .بله من متوجه ميشم -

اش کنم. اگه اجازه بديد من شب دونم و بايد مطالعهي اين قرارداد چيزي نميراستش من درباره -

 .بهتون خبر بدم



 .ولي خانم نميشه؛ آقاي شاهي قبل از مرگشون در جريان بودن -

نم امضا کنم. فکر کنم اگه خودتون هم جاي من بوديد همين کار رو توببخشيد؛ ولي من نمي -

 کرديد. شما خودتون حاضريد چيزي رو بدون مطالعه امضا کنيد؟مي

 .کرداومد؛ انگار داشت فکر مياز پشت تلفن صدايي نمي

چي بگم. نميشه درخواست خانم محترمي مثل شما رو رد کرد. فقط تا ساعت دو؛ چون  -

 .دارا رو بيشتر نگه دارمهامتونم سنمي

 .باشه مشکلي نيست. ممنونم که فرصت داديد -

 .کنم خانمخواهش مي -

 .خداحافظ -

 .خداحافظ. لطفاً گوشي رو بديد به وکليم -

 .دوباره برگشتم سمت وکيل و گوشي رو سمتش گرفتم

کم حرف زد و بعد کرد. وکيل گوشي رو گرفت. يهکردن. عطا عصبي بهم نگاه ميهمه نگاهم مي

 .قطع کرد

 .بهشون گفت تا ساعت دو بهمون مهلت دادن

 .کردمش ميمن هم بدون توجه به بقيه با سرعت سمت اتاقم رفتم. بايد سريع ترجمه

***  

ً ً قر  هامساعت يک بود. چشم ارداد مشکلي نداشت؛ ولي باز هم من خسته شده بود. ظاهرا

اي بکنه که توش خالف نيست؟ درسته سود مشکوک بودم. چرا اردالن بايد يه همچين معامله

هام رو تو موهام فرو چي زيادي عادي بود؟ سرم درد گرفته بود. دستزيادي داشت؛ ولي چرا همه

 فهمم؟ چه خبره؟کردم. ارسالن کمکم کن. چرا چيزي نمي



ي به متن نگاه کردم. يه چيزي به چشمم خورد که مشکوک بود. گوشيم رو درآوردم و شمارهدوباره 

 .سينا رو گرفتم

 بله؟ -

 .سازان مال کيهخوام بدونم شرکت سايهمي -

 براي چي؟ -

 .وقت ندارم توضيح بدم زود جواب بده -

 .زنمچند دقيقه ديگه زنگ مي -

 .برداشتمرفتم. گوشيم زنگ خورد. تو اتاق راه مي

 .خود شرکت به نام عطا شاهيه -

 .سکوت کرده بودم

 تعجب کردي؟ چيزي شده؟ -

 .خواستم مطمئن بشمنه مي -

 دونستي براي چي سوال کردي؟اگه مي -

 .براي کنجکاوي -

هاي عطا جاي کنجکاوي سرت به کارت باشه و روي مأموريت تمرکز کني؛ نه به داراييبهتره به -

 .شاهي

 !ايع کرد. مردک عقدهگوشي رو قط

اگه شرکت مال عطا بود چرا يه نفر ديگه مديرعاملش بود؟ چرا اسم خود عطا تو قرارداد نبود؟ چرا 

سازان خواست بدونن شرکت سايهدار شرکت ارسالن فقط امضا کرده بود؟ چرا نميبه عنوان سهام

 مال اون بوده؟



ره. به هرحال قرارداد مشکلي نداشت و خواسته سود بيشتري ببترکيد. شايد ميسرم داشت مي

کاري عطا اين وسط يه جوري بود. قرارداد رو امضا کردم و رفتم پايين. ساعت دو بود. فقط پنهان

وکيل هنوز تو البي بود و فقط عطا کنارش بود. رفتم جلو و دوباره بهش سالم کردم. برگه رو 

 .سمتش گرفتم

 .کنيد از طرف من از آقاي مارتين جهاني تشکر -

ي آخر عطا خودش رو وکيل تشکر کرد و رفت. سمت اتاقم رفتم. سوار آسانسور شدم. در لحظه

 .انداخت تو آسانسور

 چي بهش گفتي بهت اين وقت رو داد؟ -

 .فهميدمنگاهش کردم. تو صورتش يه چيزي بود که من نمي

 .تراومد نزديک

 چي بهش گفتي؟ -

 .خود رو نباختم

 چرا بايد بهت بگم؟ -

 !چون مجبوري -

 .پوزخندي زدم

 کنه؟وقت مجبورم مياجبار! چي اون -

 .من -

قدر نزديک بود که حس کردم ي آسانسور. صورتش اينتر. چسبيدم به ديوارهاومد نزديک

 .تونم خوب نفس بکشمنمي

 کني؟دوني داري پات رو از گليمت درازتر ميمي -



لعنتي! قلبم مثل هميشه  . بازم همون ضربانکردم. سرش رو آورد کنار گوشمفقط نگاهش مي

 .نبود

 !کرديزبونت رو موش خورده؟ براي اون يارو مارتين که خوب دلبري مي -

 .هام درشت شده بود. بهم خيره شدسرش رو برد عقب. چشم

 !خيلي برات متأسفم -

تازه بهم هوا همون موقع در آسانسور باز شد. هلش دادم عقب و از آسانسور اومدم بيرون. انگار 

 .رسيده بود. سمت اتاقم رفتم. صورتم قرمز شده بود و حس خفگي داشتم

 !لعنت بهت عطا شاهي -

م شده بود. از اتاقم اومدم بيرون. رفتم پايين تا شب از اتاق بيرون نيومدم. ساعت دَه بود که گشنه

نجا بودن نبود. بايد کم غذا گرفتم. دوست داشتم برگردم. ديگه دليلي براي ايو براي خودم يه

اي توجهم رو جلب کرد. گشتم. تو فکر رفته بود که صداي خندهگرفتم و برميپاسپورتم رو مي

اش رو خنديد. من رو ديد اومد سمتم. حوصلهبرگشتم. بهار بود که داشت با يه دختر ديگه مي

 !ايي افادهنداشتم؛ دختره

ِ ِ هلنا؟ تو هم اينجايي؟ -  ا

 .تونبا اجازه -

زدنم خوشش نيومده بود. به دختر الغر و ريزنقشي که هاش رو چرخوند. انگار از لحن حرفچشم

 .کنارش بود نگاه کردم

 .بهار: دوستم هديه

 .انگار مجبور بود من رو به دوستش معرفي کنه. دستم رو طرفش دراز کردم و باهاش دست دادم

 .سالم منم هلنام -

 .قدر جيغ جيغو بود. لبخندي بهش زدم. برعکس بهار که ايننظر خيلي آروم بودسالمي کرد. به



بهار: راستي فردا شب آقا مارتين، برادر هديه، دعوتمون کرده. براي امضاي قرارداد جشن گرفته. 

 .مون به هم بخورهخوايم بريم لباس بخريم تو نمياي؟ البته فکر نکنم سليقهمي

 .شيطونه بگه بزنم فکش رو بيارم پايين

 .گردمعزيزم، شما بريد. من فردا برمينه  -

 !وا! چرا؟ زشته ناراحت ميشن -

 .کردزد؛ بعد اين احمق داشت من رو به زور دعوت ميخود خواهره اينجا بود حرفي نمي

 !ترماين جوري راحت -

 .شيمهديه: خانم تشريف بياريد خوشحال مي

 .ممنون عزيزم -

 .کنم؛ هرجور دوست داريدباشه اصرار نمي -

 .بهار و هديه خداحافظي کردن و رفتن

 .اومد که بلند شم برم. سمت پذيرش رفتمها خوشم ميجور مهمونيخيلي از اين

 ببخشيد من اگه بخوام براي فردا بليت بگيرم بايد کجا برم؟ -

 .دادزد و برام توضيح ميدختر داشت حرف مي

 .ي نميريعطا: شما جاي

 شد؟جا ظاهر ميبرگشتم. چرا مثل جن همه

 خواد جلوم رو بگيره؟کي مي -

 .پوزخندي زد

 .دوني. بعدم فکر نکنم بدون پاسبورت جايي بذارن بريخودت مي -



 خوام برگردم! اون قرارداد کوفتي رو هم که امضا کردم؛ ديگه چه مرگته؟ببين ديوونه من مي -

ي هتل کشيد. هر کاري کردم تم رو گرفت و من رو سمت محوطهيه دفعه عصباني شد. مچ دس

 .کرددستم رو ول نمي

ها اومد سمتمون و به عربي چيزي گفت. من هم همچنان با دستم که تو دست يکي از نگهبان

 .رفتمعطا بود کلنجار مي

 .داد و اون هم لبخندي زد و رفتعطا داشت جوابش رو مي

رو سمت محوطه کشيد و يه جايي که کسي  بود. دوباره من عوضي معلوم نبود چي بهش گفته

 .نبود رسيديم هلم داد جلو

کار کردي که اين يارو مارتين گير داده بايد ببينتت؛ پس مثل آدم دونم چيببين احمق! نمي -

خاطر تو اين پروژه رو خوام بهکني! نميفردا گورت رو گم ميفردا مياي به اون جشن لعنتي و پس

 .ت بدمازدس

 .گردمخواد؛ من فردا برميبه من ربطي نداره اون چي مي -

 .کردياومدي بايد فکر االن رو مياون موقع که داشتي براش عشـ*ـوه مي -

 .جا نميامهيچ خفه شو بيمار رواني! الزم نيست بهت توضيح بدم بهش چي گفتم؛ ولي من فردا -

اينکه خوب قرارداد رو مطالعه نکردي. مارتين  باشه پس خودت بايد ضرر پروژه رو بدي! مثل -

وهشت ساعت قرارداد رو به هم بزنه و تمام خسارت رو ازمون تونه بعد چهلتنها کسيه که مي

 .بگيره

 خاطر اون پروژه از من مايه بذاري؟خواي بهمي -

 .يه لحظه ساکت شد

 .کنم؛ تو که چيزي نيستيخاطر پروژه هر کاري ميمن به -



ي اول نبود که عطا دونم چرا حرفش ناراحتم کرده بود. با اينکه دفعهه بودم و نميعصبي شد

 .زد. نگاهش کردم. حالت نگاهش عوض شدجوري حرف ميباهام اين

خواي؛ فقط چون طور ميخوره يا تو اينخاطر اينکه پروژه به هم ميباشه ميام مهموني. نه به -

کرد رو ندم. باالخره لطف کرده برام استثنا قائل شده بايد خواد جواب محبتي رو که بهم دلم نمي

 !يه جوري جبران کنم

رنگ عطا پريد. حتماً انتظار داشت بازم مخالفت کنم. با حرص نگاهم کرد. روم رو برگردوندم و 

 .برگشتم داخل هتل

شده  خواست عطا رو خفه کنم. حرفش برام گرون تمومکرد. دلم ميرفتم تو اتاقم. سرم درد مي

رفتم پايين ببينم بود. به ساعت نگاه کردم. نزديک دو شب بود. قرص نداشتم بخورم، بايد مي

قرص دارن يا نه. دنبال کش موهام گشتم پيدا نکردم. موهام رو زدم پشت گوشم و يه تيشرت 

اومدم، کسي من رو رفتم ميآبي گشاد و شلوار مشکي پام بود. االن که کسي نبود. زود مي

کنه. حتما ميگه واي کالسمون يد. با خودم گفتم اگه بهار من رو با اين قيافه ببينه سکته ميدنمي

 !اومد پايين

 .ي آسانسور رو زدم. حواسم به راهرو بود که کسي نياداز اتاق اومدم بيرون و دکمه

ي آسانسور روحش نگاه کردم. به ديوارههاي بيهام گرد شد. به چشمدر آسانسور باز شد. چشم

 .تکيه داده بود

افتاد که ناخودآگاه بازوش رو گرفتم. بوي انگار تعادل نداشت. يه دفعه سمتم اومد. داشت مي

 .دادالـ*کـل مي

 !عطا -

 .بهم خيره شده بود

 جنبه؟ت وايسي بيتوني روپاچقدر خوردي که نمي -

 .موهاش تو صورتش ريخته بود



 .اي که روش رو غبار گرفتههاش کدر بود؛ مثل شيشهحرفي نزد. چشم

 اتاقت کجاست؟ -

 .بازم حرفي نزد و فقط بهم خيره شده بود. کالفه شده بودم

در ام بود و ضربان قلبم باال رفته بود. چقاز آسانسور بيرون اومد. سرش روي شونه کمکش کردم

 .جنبه شده بودمبي

 ي اتاقت چيه؟شماره -

 .بازم ساکت بود. کالفه شده بودم

 !الل شدي؟ حرف بزن ديگه -

- ???. 

 .خواستم ازش فاصله بگيرمکمکش کردم سمت اتاقش بره. فقط مي

 کارتت کجاست؟ -

 .بازم فقط نگاه کرد

ت دارم لعنتي! فقط هيکل گنده تونم نگهحرف بزن. نکنه الـ*کـل زبونت رو از کار انداخته؟ نمي -

 !کرده

تونستم نگهش دارم خيلي سنگين بود. با بدبختي کارت بازم سکوت. دست کردم تو جيبش. نمي

رو کشيدم. در باز شد و بردمش تو. انداختمش روي تخت و خودم هم نشستم روي تخت تا 

 .نفسم باال بياد

اون بهار کجاست؟ هميشه که مثل ميگم برات يه چيزي بيارن کوفت کني حالت جا بياد.  -

 .سريش بهت وصل بود؛ وقتي بهش احتياج داري نيست

از جام بلند شدم که مچ دستم رو گرفت و من رو کشيد سمت خودش. پرت شدم کنارش و موهام 

 .ريخت تو صورتم



 کني ديوونه؟داري چه غلطي مي -

 .دستش رو آورد سمت صورتم و موهام رو کنار زد

 قدر حرف بزني؟توني اينجور ميني! چهز خيلي غر مي -

 .شناختمهاش خـ*ـمـار بود. خشکم زده بود؛ انگار اين عطا اون آدمي نبود که من ميچشم

اي بهش دادي؟ کار کردي که مارتين بهت فرجه داد؟ چطوري خامش کردي؟ چه وعدهچي-

يد. آريا رو چي؟ اونم تو نم هاي مادرم رو ندجوري خام کردي؟ ارسالن که گريهارسالن رو هم همين

 نگه داشتي؟

 .ش کنمخواست خفهعصبي شدم، هلش دادم و از جام بلند شدم. دلم مي

کار فهمي چي داري ميگي! بذار به وقتش جوابت رو ميدم که باهاشون چيتو مـسـ*ـتي نمي -

 .کردم

 هات گول زدي نه؟همه رو با اين چشم -

 .هام گرد شدچشم

 .بگير بخواب؛ داري چرت ميگي -

پوزخندي بهش زدم و سمت در رفتم. دستم روي دستگيره در بود که بين در و تنش زنداني شدم. 

 .هام درشت شده بود و شوکه شده بودمبازوم توي دستش اسير شده بود. چشم

 .تونست راه برهانگار نه انگار که چند دقيقه پيش نمي

 رو بهم رسوند بود؟قدر سريع خودش جوري اينچه

 کني ديوونه؟کار ميچي -

 .گفتبهم خيره شده بود و هيچي نمي

 ...ور عطا وگرنه جيغبرو اون -



 !چي رو خاموش کرد. قلبم تپش نداشتمهر سکوت همه

زمان ايستاده بود. دستي که روي دستگيره بود انگار يخ زده بود. من به ته دره سقوط کرده بودم. 

چي تار بود؟ دونم کي به اتاقم رسيدم. چرا همهاز اون جهنم اومدم بيرون. نمي جوريدونم چهنمي

 اش متنفر بودم؟ چرا از اين سکوت بيزار بودم؟هاي بستهچرا از چشم

تاک ساعت رو چي گنگ و نامفهوم بود؛ مثل يه گردبادي که من رو باخودش بـرده بود. تيکهمه

 .مخم بود

ام دور بودم تو يه اتاق، کنار يه تخت خالي زانوهام رو توي شکمم هها از خونمن، زني که فرسنگ

 .ي باورهام رو به هم ريخته بودخاطر يه اتفاق که همهجمع کرده بودم. به

العملي چي شد که اين اتفاق افتاد؟ از خودم عصبي بودم! چرا کمکش کردم؟ چرا هيچ عکس

 نشون ندادم؟

کرد، با کمال خونسردي ي يه پروژه داشت پيشکش ميمردي که تا چند ساعت پيش من رو برا

 .من رو بوسيده بود

هام رو که باز کردم. هوا روشن شده بود. تنم کوفته دونم چقدر گذشت که خوابم برد. چشمنمي

 .شده بود

 .تمام شب رو روي زمين کنار ديوار خوابم بـرده بود

 .خواستم به چيزي فکر کنمدم. نمياز جام بلند شدم و سمت دستشويي رفتم. به صورتم آبي ز 

داشتم. بازم مقصر خودم اتفاق ديشب فقط اتفاق بود. از يه آدم مـسـ*ـت انتظار بيشتر نبايد مي

بودم که بهش نزديک شدم. براي بار دوم اشتباه کرده بودم. اون هم هر دوبار با يه نفر اين اشتباه 

 .کردم؛ انگار اتفاقي نيفتادهچي رو فراموش ميرو تکرار کرده بودم. بايد همه

مطمئنم اون هم با اون همه الکلي که خورده بود چيزي يادش نبود؛ پس من هم نبايد به روي 

 .آوردمخودم مي

 .ذهنم پاک کنم تونستم ازهرچند اتفاقي رو که افتاده بود نمي



*** 

ها خيلي ه بودم. لباسگشتم. دو ساعت بود که بيرون اومدتو فروشگاه دنبال يه لباس مناسب مي

گرون بود و کالفه شده بود. برگشتم. هديه رو ديدم. با يه مردي بود. اون هم من رو ديد. زشت بود 

 .رفتم بهش سالم کنم. باالخره اون يه جورايي صاحب اين جشن بودنمي

 .سالم -

 سالم هلناجون خوبي؟ -

هاي ريش و صورتي برنزه. چشمهسال داشت. با تمردي که کنارش بود نگاهم کرد. حدود چهل

 .نداختش من رو ياد سياوش ميمشکي کشيده

 کني؟جان معرفي نميهديه -

 .عموي بهار، هلنا. برادرم مارتينزن -

 .جا خوردم؛ پس مارتين اين بود. اون هم انگار از ديدنم تعجب کرده بود

 .سالم آقاي جهاني -

 سالم پس هلناي معروف شماييد آره؟ -

 .فکر نکنم زياد معروف باشم -

 .ها رفتلبخندي زد. هديه سمت يکي از لباس

 !قدر جوون باشيدکردم اينخوشحالم از ديدنتون. فکر نمي -

 .طورمن هم همين -

 چرا؟ -

 .نظرم بايد سنش بيشتر باشهدونم. شايد مدير شرکت به اون بزرگي بهنمي -

 .باز هم خنديد



  نخوشحال ميشم شب ببينمتو -

 .طورمن هم همين -

تونم کمکمتون کنم. هرچند به انگليسي تسلط داريد. شما هم مهندسي اگه خريد داريد مي -

 خونديد؟

 .نه من پزشکم -

 .سرش رو به عالمت تحسين تکون داد

 .موفق باشيد -

 .ممنون -

 .نکنه شما هم مثل اوبازم ميگم خوشحال ميشم در خدمتتون باشم. هديه داره خريد مي -

 .تونستم درخواست آدم محترمي مثل اون رو رد کنمخواست باهاشون برم؛ ولي نميدلم نمي

 باعث زحمت نشه؟ -

 .نه باعث افتخاره -

ً ً با اين پولي خواستم جلوي اينا لباس بخجوري ميها نگاه کردم. چهکم به لباسيه رم؟ مخصوصا

 .که من داشتم. خودم رو الکي سرگرم کردم شايد برن

 چيزي رو پسند نکرديد؟ -

 .نه هنوز -

 .کنيدگيري ميشما خانما تو خريد خيلي سخت -

 .آره ديگه ذات ما همينه -

 .کنيدخوبه انکار نمي -

ً ً آدم کارهاي بد رو انکار مي -  .کنه. فکر نکنم وسواس تو خريد کار بدي باشهمعموال



 .سرش رو تکون داد و با مهربوني نگام کرد

 .يشه شما زن ارسالن شاهي هستيدهنوز باورم نم -

 چيش غيرقابل باوره؟ -

اي زنش خاطر چيز ديگهدونم، زيادي جوونيد. طرز فکرتون هم طوري نيست که بگم بهنمي -

 .شديد

دونديد من چيز ديگه منظورتون پوله؟ شما هنوز چند دقيقه نيست من رو ديديد از کجا مي -

 خاطر پول زن ارسالن نشدم؟به

 .ها رو بخونيدتونيد فکر آدمشما زن باهوشي هستيد؛ مي -

ً ً همين بودن نيست که بخوام فکر آدمنياز به باهوش - ها رو راجع به خودم حدس بزنم؛ چون اکثرا

 . کننفکر رو مي

تونم با يه نگاه بگم يه نفر هاي زيادي برخورد داشتم. مياي هستم و با آدممن مرد باتجربه -

 .جوريهچه

 جوريم؟خب من چه -

 .دوستجسور و بي پروا؛ نه پول -

 .دونم، شايد درست بگيدنمي -

 .کردهديه داشت صداش مي

 .ببخشيد من االن ميام -

 .خوام برگردمصبر کنيد. اگه اجازه بديد من مي -

 .شما که خريد نکرديد -

 .خوام چيزي بخرمفعالً نمي -



 .باشه. هرجور دوست داريد -

 .جون خداحافظي کنيدمن از هديهاز طرف  -

 .کردن با شما برام افتخار بزرگيهبينمتون. صحبتحتماً! شب مي -

 .لطف داريد؛ خداحافظ -

 .خداروشکر پيله نکرد خريد کنم. عجب آدم محترمي بود

کم جلوتر رفتم پشت کردم؟ يهبه ساعت نگاه کردم. نزديک يک بود. حاال بايد چه غلطي مي

 .ام رو جلب کرد؛ ولي فکر کنم گرون بودزه يه لباس سبز زمردي توجهويترين يه مغا

وارد فروشگاه شدم. به قيمتش که نگاه کردم دود از سرم بلند شد. با اين پول که من داشتم يه 

تونستم بخرم. از مغازه اومدم بيرون. بازم به لباس نگاهي کردم. چقدر آستينش هم رو نمي

زد. آوردم. بهار رو با عطا ديدم. قلبم تندتند ميسب براي خودم ميقشنگ بود. کاش يه لباس منا

خواستم با اون اتفاق ديشب به اين زودي ببينمش. برگشتم که من رو نبينن. مثالً داشتم به نمي

 .کردمويترين مغازه نگاه مي

 کني؟کار ميبهار: هلنا تو اينجا چي

 .ي فضول. لبخند زورکي زدم و برگشتملعنت بهتون! صداي نحس بهار تو مخم بود. دختره

 کنيد؟کار ميبهار: سالم. اينجا چي

 .زدمداشتم قدم مي -

 .خواستم نگاهش کنماومد. سرم رو تکون ندادم؛ نميبوي ادکلن لعنتي عطا مي

 خواستي برگردي؟مگه نمي -

 .نه منصرف شدم -

 .پس مياي مهموني -



 .آره -

 خواي چي بپوشي؟شب مي -

 .ي فضولخواستم بهش بگم به تو چه دخترهمي

کرد؛ انگار نه انگار اتفاقي چند ثانيه سرم رو برگردوندم. عطا با خونسردي مثل هميشه نگاهم مي

 .افتاده بود

ً ً واقعا فراموشي گرفته بود که اين  .تفاوت بود. اصالً به جهنم! براي من هم مهم نبودقدر بيحتما

 .شيخواي چي بپونگفتي مي -

 .دونم. هنوز بهش فکر نکردمنمي -

توني بياي مهموني به اين جوريت که نميهاي اونيعني چي؟ تو که لباس نداري. با اون لباس -

 !مهمي. آبروريزي ميشه

 .از دستش عصبي شده بودم

شون يه وجبه بهتره! مال تو که بهش هاي تو که همهجوريه؟ از لباسهاي من چهمگه لباس -

ست. درضمن الزم نيست تو به من بگي آبرو چيه؛ ش کال يه تيکه پارچهفت لباس؛ همهنميشه گ

 !چون صالحيتش رو نداري

 .هاش گرد شدچشم

 ...کنيچطور جرئت مي-

 !برو بابا -

 .کنههاي من رو مسخره ميي احمق لباسبدون توجه بهش برگشتم و به راهم ادامه دادم. دختره

*** 



شدم. هرچند جوابش رو داده بودم؛ ولي بازم عصبانيت داشتم منفجر ميوارد اتاقم شدم. از 

دونم از دست خودم بيشتر عصباني بودم يا اتفاق ديشب هنوز برام قابل باور عصبي بودم. نمي

کم آروم شدم و به تنها تفاوتي عطا رو مخم رفته بود. يک ساعت گذشته بود. يهنبود يا بي

 .. يه پيراهن مشکي بود و خيلي ساده بودپيراهني که داشتم نگاه کردم

 جوري بپوشمت؟کارت کنم؟ چهچي -

شدم که در اتاق رو زدند. از جام بلند شدم و در رو باز کردم. روي تخت نشستم. داشتم ديوونه مي

پيشخدمت پشت در بود و يه بسته دستش بود با يه يادداشت. به انگليسي گفت که بسته مال 

 .رفتم و برگشتم تو اتاقمنه. ازش بسته رو گ

  .يادداشت رو باز کردم

کنم! پس نگران نباش، از پول من نيست. اين رو بپوش. نترس از پول سود سهامت کم مي»

 .«کنممطمئن باش من از پول خودم يه قرون هم براي تو خرج نمي

 .با حرص بسته رو باز کردم

 .همون پيراهن سبز زمردي بود که ديده بودم

 !عطاي لعنتي

خواستم بهار فکر کنه من لباس اي نداشتم. نميخواست بپوشمش؛ ولي لباس ديگهدلم نمي

 .مناسب ندارم

*** 

اش مدل خودم رو تو آينه نگاه کردم. پيراهن خيلي قشنگي بود. انگار براي من دوخته بودن. يقه

 .رومي بود با دامني فون کوتاه. کفش مشکيم رو پام کردم

ي لعنتي مجبور خاطر اون جاي گلولهنگاه کردم. چقدر ازش بيزار بودم! به امبه تتوي روي شونه

 .شده بودم اون تتوي مسخره رو بزنم که جاي گلوله ديده نشه



 .ي چپم بودگل رز کوچيکي که درست روي شونه

شد. ازش چشم برداشتم که نبينم ام کامالً ديده ميحاال با اين لباس که پوشيده بودم تتوي شونه

 .حماقتي کرده بودم. رژ بنفش تيره رو دوباره روي لبم کشيدم چه

چي خوب بود. تل مشکي که تر بود نگاه کردم. همههاي مشکيم که با آرايش مشکيبه چشم

داشتم رو روي سرم گذاشتم. موهام صاف بود و مثل هميشه آماده بودم. ساعت هفت بود. 

 .کس بهم خبر نداده بود. تلفن اتاق زنگ خورد. گوشي رو برداشتمدونم قراره با کي برم. هيچنمي

 .يقه ديگه دم در باشعطا: پنح دق

ريخت. کيفم رو برداشتم و از اتاق بيرون هم ميگوشي رو گذاشت. لعنتي داشت اعصابم رو به

 .اومدم

 .اومدعطا رو ديدم که داشت سمت آسانسور مي

چند لحظه نگاهش تو نگاهم قفل شد. کت و شلوار مشکي با بلوز سفيد تنش بود. کراوات 

کم رو پيشونيش ريخته بود. دستش باند بسته دارش يهالتباريک مشکي زده بود. موهاي ح

 .دونم چي شده بودبود. نمي

 .سريع برگشتم. من چم شده بود؟ باز هم اون ضربان لعنتي

دونم چرا هول شده بودم. حس کردم پشتم ي آسانسور رو پشت سرهم زدم. نميسريع دکمه

 .نگاهش کنمتونستم حس کنم. برنگشتم ايستاده. بوي ادکلنش رو مي

در آسانسور باز شد و سريع رفتم تو و اون هم بدون حرف سوار شد. يه مرد ديگه هم تو آسانسور 

کردم. عطا اومد کنارم خودش رو بهم نزديک کرد. سرم رو بلند ش رو حس ميبود که نگاه خيره

بود. چرا شک ديوونه شده بودم. اون اتفاق به همم ريخته کردم که قبلم از نگاهش لرزيد. بي

 کرد؟جوري بهم نگاه مينگاهش مثل هميشه نبود؟ چرا اين

 .سرم رو چرخوندم. مردک هنوز بهم خيره بود



ش دست از سرم خواست اون مردک با نگاه خيرهروم ايستاد؛ انگار ميعطا اومد درست روبه

ي ونهداد. چشمش به شدونست نزديکي خودش از اون مرد بيشتر عذابم ميبرداره؛ ولي نمي

کدوم رو تحمل کنم. هرکدومشون يه جورايي تونستم هيچچپم بود. دچار خفقان شده بودم. نمي

دادن. عرق کرده بودم. به البي که رسيديم، خودم رو سريع انداختم بيرون. بقيه داشتن عذابم مي

 .رگير بودمم دهاش برق زد و من هنوز با خودم و حس ناشناختهتو البي بودند. آريا با ديدنم چشم

 خواي تشکر کني؟نمي -

 .سرم رو چرخوندم

 چي؟ -

 .عطا مات بهم خيره شده بود

 .کردنتون تموم شد آقاي شاهيآريا: تشريف نمياريد؟ البته اگه نگاه

عطا سريع برگشت و بدون حرف سمت خروجي هتل رفت. من هم بدون توجه به آريا سمت 

 .خروجي رفتم

. خيلي خوشگل شده ي صورتي تنش بودتاده بود. لباس دکلتهبهار بيرون هتل تو محوطه ايس

زد. موهاي بلوندش رو پيچيده بود. من رو ديد روش رو بود. رژ صورتيش خيلي تو ذوق مي

 .برگردوند و با سرعت سمت عطا رفت

 عزيزم کجايي؟ تلفنت رو چرا جواب نميدي؟ -

 .نشنيدم -

م و سريع سوار ماشين شدم. بازم با دوتا شون رو بشنوهاي عاشقانهصبر نکردم که صحبت

 .ماشين بوديم؛ ولي اين سري آريا و خسرو سوار ماشين من شده بودن

 .هاي آبي خوشگلش رو از کاسه دربيارمخواستم اون چشمنگاه آريا که کنارم بود رو مخم بود و مي

 !خوشگل شدي -



 .پوزخندي بهش زدم

 .ظرم راجع بهت عوض نميشهکني؟ من نقدر تالش ميخسته نميشي اين -

 .من صبرم زياده -

 .خودت رو خسته نکن. فايده نداره -

 .بينيممي -

ي آريا رو نداشتم. هنوز ياد اون نگاه مات عطا بودم. سرم رو چرخوندم سمت پنجره. حوصله

 .داشتهاش يه جور ديگه بود. ياد نگاهش دست از سرم برنميحالت چشم

 .تره بگم يه قصر رسيديمي وياليي يا بهبه يه خونه

  .خواستم عطا رو ببينم. هنوز کالفه بودماز ماشين پياده شديم. بازم نمي

هاي زيادي تو سالن بودن. بيشترشون عرب و خارجي بودن. وارد پذيرايي بزرگي شديم. مهمون

 .کم رفتيم جلوتر. مارتين ما رو ديد و سمتمون اومديه

 .سالم خوش اومديد. بفرماييد -

 .با همه دست داد. بهم که رسيد لبخندي زد

 !سالم خانم زيبا -

 .اومد و حس خوبي نداشتمدونم چرا از اينجا بودن خوشم نميلبخند زورکي زدم. نمي

 .سالم آقاي جهاني -

 .بفرماييد خانم -

سمت يکي از ميزها رفتيم و نشستيم. فکر کنم يک ساعت بود که گذشته بود. بهار رفته بود 

ديه. عطا هم معلوم نبود کدوم گوريه. اردالن و خسرو هم رفته بودن پيش چندتا مرد پيش ه



خواستم؟ ها چي ميزدن. آريا نبود. حس بدي داشتم. من اينجا بين اين آدمديگه و حرف مي

 .مارتين اومد سمتم

 ديد؟هلناخانم افتخار مي -

ار کنم. رقصيدن اونم اينجا؟ من کدونستم بايد چيش نگاه کردم. اصالً نميبه دست درازشده

وقت خودم اين کار رو رقصن؛ ولي هيچاصالً بلد نبودم برقصم. هميشه تو فيلما ديده بودم که مي

 .نکرده بودم. نگاهي بهش کردم

 .ببخشيد، فکر نکنم مورد خوبي براي رقصيدن باشم -

 .لبخندي زد

 تونم بپرسم چرا؟مي -

 .کردمخب اصالً تا حاال اين کار رو ن -

 .هاش گرد شدچشم

 .تعجب نکنيد، من تا حاال نرقصيدم؛ البته دونفره -

ً ً براي خانمي به  - ميشه بهم افتخار بديد همراهم باشيد؟ کار خيلي سختي نيست؛ مخصوصا

 .باهوشي شما

هوش هستم و زياد استعداد خوبي تو اين مورد ندارم؛ هاي کماتفاقاً من تو اين موارد جزو آدم -

 .خوايد صدمه ببينيد من مشکلي ندارمگه ميولي ا

 .خنديد

 .ارزهفکر کنم به امتحانش مي -

کردن. خب رقصيدن؛ ولي همه به ما نگاه مياز جام بلند شدم باهاش رفتم. کسايي ديگه هم مي

 .مارتين صاحب جشن بود. سعي کردم به خودم مسلط باشم

 کار کنم؟خب چي -



 .و ديگه کار خاصي نبايد بکنيد امدستتون رو بذاريد رو شونه -

 .کاري رو که گفت کردم؛ البته با فاصله ازش ايستاده بودم

 .خاطر همين سعي نکرد بهم نزديک بشهاون هم انگار فهميد معذبم، به

 .چطوره؟ مشکلي که نداريد -

ه کار زياد سختي نيست. فکر کنم بتونم از پسش بربيام؛ البته زيادم دوست ندارم. ببخشيد ک -

 .زنمرک حرف مي

 .بازم لبخند مهربوني زد

 اي داريد؟فردا چه برنامهبراي پس -

 فردا چه خبره؟پس -

 .قراره براي افتتاح پروژه بيايد شرکت ما -

 .گرديمولي به من گفتن فردا برمي -

کي گفته؟ قراره تا آخر هفته اينجا باشيد. آقاي عطا شاهي در جريان هستن. بليتتون هم براي -

 .آخر هفته هست. وکيل خودم براتون بليت گرفته

خواست من رو بکشونه به با تعجب نگاهش کردم. عطاي لعنتي بهم دروغ گفته بود و فقط مي

ه؛ ولي من باور نکردم. چقدر احمقانه گول کنخاطر اين پروژه هرکاري مياين مهموني. گفت به

خورده بودم! حس بدي داشتم از اينکه رودست خورده بودم و ازم سوءاستفاده کرده بود. عصبي 

 .بودم

 چيزي شده؟ -

 .حال خوبي نداشتم

 .نه چيزي نيست -



 .رقصيدسرم رو چرخوندم. عطا داشت با بهار مي

کرد. از من نداشت و با عصبانيت نگاهم مي با نفرت نگاهش کردم. اون هم انگار دست کمي

 .آهنگ تموم شد و سريع رفتم سر جام نشستم. از اينکه کلک خورده بودم حال بدي داشتم

خواست اين لباس فهميديم. دلم ميچرا عطا باهام اين بازي رو کرده بود؟ علت اين کارش رو نمي

 .لوح بودمبودم؟ من يه احمق سادهپاره کنم. چرا لباسي رو که خريده بود پوشيده رو پاره

 !دونستم اهل اين چيزايينمي -

 .سرم رو چرخوندم

 .برگشتم به آريا که ليواني دستش بود نگاه کردم

 .کردروي ميشد. فکر کنم داشت زيادههاي سرخ ديده ميهاش رگهتو چشم

 اهل چه چيزايي هستم؟ -

 .همين تتوي خوشگل رو ميگم -

 .ام آورد که خوردم رو عقب کشيدمانگشتش رو سمت شونه

 !فکر نکنم به تو ربطي داشته باشه. ازم دور بمون حوصله ندارم -

 چرا؟ فکر نکنم مارتين از من بهتر باشه. چطور با اون مشکلي نداري؟ -

 .چون از تو خوشم نمياد -

 .حالت نگاهش عوض شد

 فهمي من ازت خوشم مياد؟چرا نمي -

 .من ازت خوشم نميادفهمم؛ مشکل اينجاست مي -

 .من چه ايرادي دارم؟ از اون ارسالن پير که بهترم -

 کس به ارسالن توهين کنه فهميدي؟بهتره خفه شي! اجازه نميدم هيچ -



هام رو مشت کردم. اصالً چرا اومده بودم به اين مهموني احمقانه؟سمت از جام بلند شدم. دست

 !مهموني و پروژهگشتم. گور باباي هرچي در رفتم. بايد برمي

 هلناخانم خوبيد؟ -

 .خواستم برگردمبه مارتين نگاه کردم. عصبي بودم و فقط مي

 .خوام برمخوام ناراحتتون کنم؛ ولي اگه اجازه بديد من ميببخشيد نمي -

 چيزي شده که ناراحتتون کرده؟ من کاري کردم؟ -

 .کم حالم خوب نيستچي خوبه؛ فقط من يهنه اتفاقاً همه -

 ميشه همراهم بيايد؟ -

 .نگاهش کردم. اين مرد برام قابل احترام بود

 .گيرمزياد وقتتون رو نمي -

 .سرم رو تکون دادم و با هم سمت باغ رفتيم

 .کم قدم بزنيد شايد حالتون بهتر بشهيه -

 .ممنون. شما بهتره برگرديد. درست نيست با اون همه مهمون اينجا باشيد -

 .پيش نميادچند دقيقه مشکلي  -

 .زدهيچ حرفي نمي

 .دوست دارم باهاتون بيشتر آشنا بشم -

 .سرم رو بلند کردم و نگاش کردم

دونم خوام ناراحت بشيد. درسته من زمان زيادي نيست ديدمتون. ميتعجب نکنيد. نمي -

ست؛ ولي خواستم شانسم رو امتحان کنم. اگه بهم فرصت يه آشنايي درخواستم يکم غيرمنتظره

 .يد خوشحال ميشم. اگه هم نه بازم خوشحالم که با خانم محترمي مثل شما آشنا شدمبد



خوام؛ ولي من اصالً تو کم غيرمنتظره بود. معذرت ميکم شوکه شدم. حرفتون يهببخشيد يه -

ها موقعيتي نيستم که بخوام به اين چيزها فکر کنم. شما آدم محترمي هستيد. مطمئنم خيلي

ً ً شرايط مناسبي ندارم. متأسفم که هستن که دوست دا رن در کنار شما باشن؛ ولي من اصال

 .کنمدرخواستتون رو رد مي

 .نگاهش غمگين شد

 از من ناراحت نشديد که؟ -

نه شما آزاد هستيد که انتخاب کنيد. به هرحال از پيشنهادم ناراحت نيستم. اميدوارم هرجا که  -

 .طورهمطمئنم همين هستيد انتخاب خوبي داشته باشيد. هر چند

 .لبخندي زدم. مارتين ديگه حرفي نزد و راه اومده رو برگشتيم

کدوممون نيفتاده بود بازم بهتون شايد يه روزي بازم ببينمتون. اگه اون روز اتفاقي تو زندگي هيچ -

 .پيشنهاد ميدم

 .با تعجب نگاش کردم

 .ترسه باهاتون شوخي کنهشوخي کردم! آدم مي -

 .لبخندي زدم

 .خوام برگردمشيد ميازتون خيلي ممنونم که همراهم شديد. اگه ناراحت نمي -

وقت ازت ناراحت نميشم هلناي زيبا. شما مختاري هرکاري بکنيد. ميگم يکي تا هتل من هيچ -

 .برسوننتون

 .دستم رو طرفش بردم. دستم رو گرفت

 .اميدوارم با کسي باشيد که لياقت شما رو داشته باشه -

 .اش غمگين شدهچشم



خواد. خواست اون نفر شما باشيد؛ ولي هميشه اون چيزي نميشه که آدم ميخيلي دلم مي -

 .خداحافظ

کنه. هاي ورودي ايستاده و به من و مارتين نگاه ميسرم رو چرخوندم. عطا رو ديدم که روي پله

ي کافي اعصابم از دستش خرد بود. سوار ماشين کنه. به اندازهبرام مهم نبود که چه فکري مي

 .شدم و ماشين حرکت کرد

ذيرفتن هيچ مردي رو سرم رو به شيشه تکيه دادم. مارتين مرد خوبي بود؛ ولي من آمادگي پ

 .ها پيدا کرده بودمنداشتم. مخصوصاً با اين سردرگمي که تازگي

 .دم هتل پياده شدم

*** 

گشتم. دلم براي هستي و هام رو عوض کردم و روي تخت دراز کشيدم. کاش زودتر برميلباس

اين  قدردونم چرا اينسيا، حتي عسل تنگ شده بود! عطاي لعنتي بهم دروغ گفته بود. نمي

 .موضوع برام گرون تموم شده بود

وقت بود که مامان رو نديده بودم. هرچند گاهي خواست مامان رو بغـ*ـل کنم. چنددلم مي

خواست بغلش کنم، بوش کنم. مثل اون روزا ديدمش؛ ولي دلم ميرفتم دم خونه و از دور ميمي

وقت حس ادر واقعيم رو هيچداد؛ براي مني که مکنارش بشينم. مريم براي من بوي مادر مي

زد. توي جام غلت زدم. ساعت نزديک سه بود. خوابم دونم چرا دلم شور مينکرده بودم. نمي

آورد. رفتن حالم رو جا ميکم راهخوابي به سرم زده بود. از جام بلند شدم شايد يهبرد. بازم بينمي

م زدم. اينجا اصالً مثل ايران سرد ي هتل رفتم. تو محوطه قداز اتاق اومدم بيرون. سمت محوطه

 .نبود. نفس عميقي کشيدم

 !مهموني بهت خوش نگذشت؟ زود برگشتي -

خواستم باهاش حرف بزنم. هاش کامالً قرمز بود. نميبرگشتم به آريا نگاه کردم که حاال چشم

 .کم تنها باشم. به طرف هتل رفتمذاشتن يهاش رو نداشتم. چرا نمياصالً حوصله



 دوني عطا برات نقشه کشيده؟مي -

اي کشيده بود. امشب بار دوم برگشتم سمتش. بازم اون لعنتي! معلوم نبود اين دفعه چه نقشه

خواستم آريا بفهمه که از گفتن عطا بهم کلک زده. حرفي نزدم؛ نميبود که غيرمستقيم بهم مي

 .جاي آبي قرمز بودهاش انگار بهحرفش جا خوردم. اومد جلوتر. چشم

خواد بهت نزديک خاطر همين ميخواد تو رو هم نابود کنه. بهخاطر نفرت از ارسالن مياون به -

 .بشه؛ وگرنه اون به هيچ زني اهميت نميده

زني و اصالً برام مهم نيست چي ميگي. بعدم چرا عطا بايد دونم از چي حرف ميچرت نگو! نمي -

 بهم نزديک بشه؟

 .هت تشخيص ميده! برات نقشه کشيدهحتي يه احمق هم نگاهش رو ب -

 .خواد بکنهکار ميبرام مهم نيست چي ميگي؛ عطا هم برام مهم نيست که چي -

 خواي بهت نشون بدم عطا واقعاً کيه؟مي -

 .گفتم برام مهم نيست -

 ها عاشقش شدي؟چيه، نکنه تو هم مثل بقيه زن -

 !درکبرو به -

 !زنمونت بدم عطا شاهي واقعاً کيه. من با مدرک حرف ميجوري نيست باهام بيا تا نشاگه اين -

 .من با تو جايي نميام -

 .نترس، مدارک تو همين هتله -

 .ترسم، با تو هم جايي نمياممن ازت نمي -

 .دفعه اومدم جلوم ايستادبه راهم ادامه دادم. يه

 !کنم اون کيهبهت ثابت مي -



 .راحتم بذار کنه؛کار ميگفتم برام مهم نيست اون چي -

دونم اون احمق چي داره که اش رو خوردي؟ نميي مسخرهچيه؟ نکنه تو هم گول اون قيافه -

 !اش ميشنها شيفتهي زنهمه

 .کنهحرف مفت نزن! کارهاي اون به من مربوط نميشه که چه غلطي مي -

 .جدي؟ پس اگه راست ميگي و برات مهم نيست بيا -

 .به طرف ورودي هتل رفت

 .سر جام ايستاده بودم. چرا حس خوبي نداشتم؟ برگشت طرفم

 !مگه نميگي برات مهم نيست؟ بيا ديگه -

 .خواستم فکر کنه بين من و عطا چيزيهدنبالش رفتم. نمي

قدر اضطراب دونم چرا اينوارد آسانسور شديم. آريا بهم خيره شده بود. حس بدي داشتم. نمي

 .داشتم

 .رفتاقي ميوارد راهرو شديم. سمت ات

هام رو مشت کرده بودم. اين همه اضطراب براي چي بود؟ کارتي از جيبش درآورد و سمت دست

 .در برد

 کني؟ اينجا کجاست؟کار ميداري چي -

 .حرف نزن و فقط نگاه کن -

 .خواد بدون اجازه وارد جايي بشماين کارا چيه؟ دلم نمي -

 ترسي؟ي که قراره ببيني ميخواي بدون اجازه جايي بري يا از چيزنمي -

 !ترسمحرف مفت نزن، گفتم من نمي -

 .ترسيباشه ثابت کن نمي -



 چرا بايد به تو چيزي رو ثابت کنم؟ -

 .کنيبه من نه به خودت؛ چون از رنگت معلومه که داري فرار مي -

 .وقت فرار نکردمکنم؛ هيچمن فرار نمي -

 .ثابت کن -

اره کرد برم تو. بهش گفتم اول اون بره. بهش اعتماد نداشتم. رفت تو. در رو باز کرد. با سر بهم اش

 .باختملرزيد. آروم دنبالش رفتم تو. نبايد خودم رو ميپاهام مي

 .آريا انگشتش رو روي بينيش گذاشت

 :آروم گفت

 .خوب نگاه کن -

من خشکش ديد تا آخرين حد گشاد شد. عطا هم مثل هام با چيزي که ميآروم رفتم جلو. چشم

 .زده بود

 بهار: چيزي شده عزيزم؟

هاي بهار رو از دور گردنش باز کرد. يه قدم عقب رفتم. پاهام انگار توان حرکت نداشت. عطا دست

کردم؟ آريا با پوزخند نگام کرد. برگشتم و با سرعت سمت راهرو دويدم. اون کار ميمن اينجا چي

 .راهروي لعنتي انگار هزار متر شده بود

ي آخري سور تو همون طبقه بود. سريع خودم رو انداختم توش. آخرين چيزي که تو لحظهآسان

هاي باز بلوزش بود. وقتي در اتاقم شد ديدم، صورت سرخ و دکمهکه داشت در آسانسور بسته مي

داشتن وزنم رو نداشت. خودم رو به م رو آزاد کردم. پاهام تحمل نگهشدهرو بستم، نفس حبس

م. آرياي عوضي! چقدر بچگانه گولش رو خورده بودم. روي تخت نشستم و پاهام رو تخت رسوند

ي اشک روي شد. کاش کور بودم! اولين قطرههام پاک نميدادم. تصاوير از جلوي چشمتکون مي

 صورتم ريخت. موهام رو چنگ زدم. چرا از بلوز سفيد و رژ لب صورتي متنفر بودم؟



خورده روي گردن بيزار بودم؟ چرا هاي سفيد گرهمد؟ چرا از دستاوچرا از موي بلوند بدم مي

وقت هاي آبي آريا برام جذابيت نداشت؟ چرا هيچانگيز بود؟ چرا چشمپيراهن صورتي برام نفرت

زيبايي آريا به چشمم نيومد؟ چرا مارتيني که محترمانه ازم تقاضاي فرصت کرده بودم حتي برام 

 ارزش بود؟بي

دونستم کيه! واي هلناي احمق! اين همه آدم اون مرد منفور؟ اون آدم کثيف که مي چرا بايد بين

 چطور اين اتفاق افتاده بود؟ کي اين اتفاق افتاد که من نفهميده بودم؟

 .کار کردم؟ حتي آريا فهميده بودواي واي! من چي

خودم بيزار بودم. حاال من، هلنا سازگار، خودم با دست خودم خنجر رو توي قلبم فرو کرده بودم. از 

 !سوارخ قلبم ديگه حفره شده بود؛ پس اون ضربان لعنتي براي همين بود

اومد. دستم رو روي درپي به تشک تخت فرود ميتونستم جلوي اشکم رو بگيرم. مشتام پينمي

شدم! کاش مرده بودم! چرا داشتم گريه هقم رو خفه کنم. کاش خفه ميدهنم گذاشتم تا هق

 .خاطر حماقت خودم بودکردم؟ بهمي

ن اين هلناي احمق رو خورد. ماز اين وضع متنفر بودم! از اين سردرگمي حالم به هم مي

 .شناختمنمي

کار رو کرده بودم؟ چرا اين اتفاق ! چطور با خودم و قلبم اينبه خودم باخته بودم؛ بد باخته بودم

ذاشتم که حقير افتاده بود؟ چرا رفتم اونجا؟ اصالً به جهنم که برام نقشه کشيده بود. ديگه نمي

کشتم. حتي اگه به قيمت يف رو تو خودم ميشدم دوباره. من اين هلناي ضعبشم؛ من بلند مي

گشتم. بايد وقت نداشت. بايد برميمرگ قلبم بود. اون آدم جايي تو زندگي من نداشت. هيچ

 !گشتمبرمي

*** 

کردن بهش خاموشش کرده تفاوتي بدون نگاهگوشيم بارها و بارها زنگ خورده بود و من با بي

 .بودم



 .کي خوابيده بودم اومدساعت ده صبح بود. يادم نمي

کرد. از جام بلند شدم و چند مشت آب به صورتم زدم. تو آينه به خودم نگاه کردم. سرم درد مي

 هام بي روح بود. چه باليي سرم اومده بود؟چشم

 .چکيدقدر اين کار رو کردم که از تمام موهام آب ميدوباره آب روي صورتم ريختم؛ اين

م رو بافتم و تيشرتم رو عوض کردم. گوشيم رو روشن کردم. از از دستشويي اومدم بيرون. موها

ش شوره اومد سراغم. سريع شمارهي هستي افتاد. باز هم دلها چشمم به شمارهبين تمام تماس

 .رو گرفتم

 .ي هستي تو گوشي پيچيدچندتا بوق خورد. صداي خسته

 الو هستي؟ -

 سالم هلنا تويي؟ خوبي؟ -

 آره تو چطوري؟ -

 .وبممن خ-

 کاري داشتي زنگ زدي؟ -

 .خواستم حالت رو بپرسمجوري مينه همين -

 .اومدصداي پيج کسي تو گوشي مي

 هستي کجايي؟ -

 .هول شده بود

 .خونه -

 راستش رو بگو! بهت ميگم کجايي؟ -

 .بيمارستان -



 چيزي شده؟ -

 ...مامان -

 .جا روي تخت نشستمزد زير گريه. پاهام سست شده بود. همون

 چي شده هستي؟ -

 .مامان ديشب حالش بد شد. آورديمش بيمارستان. دکترا ميگن سکته کرده -

 جوري شد؟ يعني چي سکته کرده؟ مگه چي شده؟چي؟ چرا اين -

 .دونم، ميگن فشار عصبينمي -

 مگه مامان عصبي شده؟ -

 !دونم. کاش اينجا بوديدونم، نمينمي -

 .گردمنگران نباش من با اولين پرواز برمي -

 .خواد. خودت رو ناراحت نکن. خدا رو شکر خطر رفع شدهنمي -

 .گفتم ميام. مواظب مامان باش -

 .کننباشه. هلنا من بايد برم صدام مي -

 .گشتمگوشي رو قطع کرد. بايد همين االن برمي

خاطر ديشب حالم خواستم کسي فکر کنه بهحال بود. نميبه خودم نگاه کردم. صورتم زيادي بي

 .بد شده

کم آرايش کردم. دستم سمت رژ لب صورتيم رفت. نزديکش دستم خشک شد. رژ رو برداشتم يه

خواستم با و انداختم تو سطل آشغال. رژ زرشکي برداشتم و به لبم زدم. از اتاق اومدم بيرون. نمي

 .ها رفتمآسانسور برم. سمت پله

 .رفتم. همون مرد اون شب رو توي پاگرد آخر ديدم دوطبقه پايين



 .سالم بانوي زيباي ايراني -

ً ً در اين لحظه از همه شدت تنفر داشتم. با شرايط روحي که داشتم هاي مذکر بهي جنسفعال

هام خالي بشه. رفتم سمتش و انگشتم رو طرفش حاضر بودم االن يکي رو خفه کنم تا عقده

 .گرفتم

کنم و ي بعد خودم رو کنترل نميکس که هستي ديگه نزديکم نبينمت؛ چون دفعهببين آقا! هر  -

 !ي عوضيگندهرسم. مردک شکمحسابت رو مي

 .هاي مرد گرد شد و به شکمش نگاهي کردچشم

 .خودمم از جديت خودم ترسيدم؛ چه برسه به اون

 .از کنارش رد شدم و سمت پذيرش رفتم

 وز بليت بگيرم کجا بايد برم؟خوام براي امر ببخشيد خانم مي -

کار کنم. رفتم سمت جايي که گفته بود. براي ساعت هشت شب دختر بهم گفت که بايد چي

ً ً حساب بليت گرفتم. پرواز زودتر نتونستم گير بيارم. عصبي بودم. مي دونستم پول اتاقم قبال

 .شده. چمدونم رو جمع کردم که آماده باشم

 .کم قدم مي زدمد يهتو اتاق حس خفگي داشتم. باي

 .از هتل اومدم بيرون. گوشيم زنگ خورد. نگاهي بهش کردم؛ سينا بود

 .برداشتم

 .بله -

 معلومه کجايي؟ چرا از ديشب خبري نشد؟ -

 .سرگرد من امروز حالم خوب نيست؛ بهتره به پروپام نپيچي -

 .ي چپ بلند شديچي شده، ديشب بهت خوش نگذشت؟ از دنده -



ً ً خ -  !دادنيلي خوب بود جالت خالي بود؛ ولي حيف که پليسا رو راه نمياتفاقا

 :با حرص گفت

 کار کردي؟ديشب چي -

ً ً مي -  .جا کردمکار کنم؟ دوتن هروئين جابهخواستي چيمثال

 با اعصاب من بازي نکن. رفتي اونجا اطالعات بگيري يا خوش بگذروني؟ -

 .خوب گوشات رو باز کن! من زيردستت نيستم؛ االن هم کار دارم. ديگه زنگ نزن-

شاپي م درد گرفته بود. از ديروز ظهر چيزي نخورده بودم. سمت کافيگوشي رو قطع کردم. معده

 .که کنار هتل بود رفتم. يه کيک و قهوه سفارش دادم

 .سالم-

 .سرم رو بلند کردم. با تعجب نگاهش کردم

 مت که نشدم؟مزاح -

 کنيد؟کار مينه بفرماييد. شما اينجا چي -

اومدم بودم هتل اين رو بهتون بدم. گفتن اومديد بيرون. ديشب تو ماشين افتاده بود. به پابندم  -

 .که سمتم گرفته بود نگاه کردم

 .ازش گرفتم

 .ممنون -

 .ديدمتون اومديد اينجا -

 .داديد به پذيرشبيايد. مي نيازي نبود که خودتون زحمت بکشيد دنبالم -

 از چيزي ناراحتيد؟ -

 .نه -



 .کس رو نداشتم؛ انگار مارتين فهميده بودي هيچاصالً حوصله

 .ببخشيد مزاحم شدم؛ فکر کنم زمان مناسبي رو انتخاب نکردم. خداحافظ -

 .از جاش بلند شد و سمت خروجي رفت

که من چه مشکلي دارم. چرا داشتم تالفي لعنتي. باز هم تند رفته بودم. به اون ربطي نداشت 

 .بقيه رو سر اون خالي مي کردم؟ از جام بلند شدم و دنبالش رفتم. بازوش رو گرفتم

 .برگشت سمتم

 .احترامي کنمخواستم بيکم حالم خوب نيست؛ نميببخشيد من يه -

 .نگاهي بهم کرد

. رنگتون پريده؛ بهتره بريم يه جوري ميشهها اينکنم. آدم بعضي وقتاشکال نداره؛ درک مي -

 .شيدچيزي بخوريد اگه ناراحت نمي

خاطر قدارم بداخالق نيستم. فقط خواهرم زنگ زد و گفت حال مادرم خوب نيست؛ بهمن اون -

همين اعصابم به هم ريخته. بعدم با مسئول بليت دعوا کردم که بليت رو زودتر صادر نکرد. تو 

 .ردمراه هم با يه مرد عرب دعوا ک

 .هاش گرد شده بودچشم

 !زن ترسناکي هستي؛ يه لحظه از جبروتت ترسيدم -

 .جوري ميشممن گاهي وقتا اين -

جوري بشي جوري ميشي. کسي رو هم که گاهي وقتا اينخدا رحم کرد که گاهي وقتا اين -

 زني؟مي

 !گاهي وقتا -

 واقعاً؟ -



 .آره -

 .پس اگه االن حالتون خوب نيست من برم -

 .خوام؛ بايد خودم رو بيشتر کنترل کنممعذرت مي -

افتاد و ام ميخواهي کنيد. من هم اگه جات بودم اتفاقي براي خانوادهگفتم الزم نيست معذرت -

 .دادمالعمل رو نشون ميازشون دور بودم همين عکس

 .کنيدممنون که درک مي -

 .کنمخواهش مي -

درش ايراني و مادرش روس بود و اون و خواهرش اينجا کم از خودش گفت. اينکه پمارتين يه

کردند و پدرش و مادرش فوت کرده بودن و پدرش اين شرکت رو تأسيس کرده بود و زندگي مي

کرد. بعدش مجبورم کرد باهاش برم خريد و تا موقع پرواز به حاال اون بود که شرکت رو اداره مي

خواست وقت از اون تقاضاش حرفي نزد؛ شايد نميچيزي فکر نکنم. مارتين مرد خوبي بود. هيچ

 .من دوباره ناراحت بشم. ساعت شش من رو دم هتل پياده کرد

 خواي برسونمت فرودگاه؟مي -

 .خاطر من از کارتون افتاديد. خودم ميرمنه ممنون. امروز به -

 .دستم رو گرفت

يادت بمونه هميشه يکي هلناي عزيز امروز خيلي روز خوبي بود. واقعاً بهم خوش گذشت.  -

 .هست که منتظرت باشه

 !مارتين -

ات. خواستم روزت خراب بشه. برو پيش خانوادههيچي نگو. اگه حرفي نزدم؛ چون نمي -

 .خداحافظ

 .خداحافظ -



قدر با هم متفاوتن. يکي مثل مارتين و يکي ها اينمارتين رفت و من به اين فکر کردم که چرا آدم

 ...مثل

زد بهم نفس ميدستم رو کشيد. برگشتم. عطا با صورت سرخ در حالي که نفس يه دفعه يکي

 .خيره شده بود

 .به بلوزش نگاه کردم. سفيد نبود؛ آبي بود

 .ياد ديشب افتادم. سريع بازوم رو از تو دستش بيرون کشيدم

 .کدوم گوري بودي؟ هزار دفعه بهت زنگ زدم -

اشتم يه باليي سرش بيارم تا دلم آروم بگيره؛ ولي خواست حتي بهش نگاه کنم. دوست ددلم نمي

 .توجهي بهش بود. سمت هتل رفتماالن بهترين کار بي

 با اون عوضي از صبح کجا رفته بودي هان؟ -

وقت الکي سر کرد اونزد. صبرم ديگه تموم شده بود. خودش هر غلطي دوست داشت ميداد مي

 :زد. من هم مثل خودش داد زدممن داد مي

 به تو ربطي نداره فهميدي؟ -

 .هاش گرد شد. دوباره بازوم رو گرفتچشم

 !هاي کثيفت رو به من نزندست -

 .خشکش زده بود. بازوم رو ول کرد

کس من نيستي فهميدي؟ قبالً پسر شوهرم من هرجا بخوام با هرکي که بخوام ميرم. تو هيچ -

 .ه برام هيچ ارزشي ندارهاي کبودي؛ ولي االن اون هم نيستي. فقط يه مرد غريبه

 .کرد. برگشتم سمت هتلبا بهت نگام مي

 .صبر کن-



 .سر جام ايستادم

که حتي يه ريالم از اون ارث بهت نرسه و مثل قبل  ات کنم و کاري کنمتونم بيچارهوني ميدمي -

ًً  حسابت نکنن. االن اگه داري براي خودت ول مي چرخي و بدبخت بشي و جزء اين خانواده اصال

هاست؛ وگرنه توي پاپتي چه به گشتن با آدمايي مثل خاطر فاميل شاهيگذروني بهخوش مي

 تين جهاني؟مار 

 .برگشتم سمتش. پوزخندي زدم

افتم که ازم ها برام اهميت داره و االن ميام به پات ميفکر کردي برام مهمه؟ فکر کردي اون پول -

انگيزي که ي نفرتنگيريشون؟ با خودت چي فکر کردي؟ که من عاشق اينم که جزء اون خانواده

اون تنها شاهي بود که آدم بود؛ وگرنه شماها  ي من با مردن ارسالن مرد.ميگي باشم؟ خانواده

کشيد؟ فقط هايي که فقط اسم مرد رو يدک ميچي هستيد جز يه مشت قاچاقچي و آدم

 .بينيد که من بهش ميگم کثافتمردبودن رو تو يه چيزي مي

خت کنم که به قول تو يه بدببودن اينه که مثل شما تو کثافت نباشم به خودم افتخار مياگه پاپتي

 !پاپتي هستم

 .با سيلي که به صورتم زد خشک شدم

جوري لرزيد. حتي اون شب تو اون بيابون هم اينجوري ميهاش براي اولين بار بود که ايندست

هاش گشاد شده بود و رگ پيشونيش ورم کرده بود و هاش نلرزيده بود. مردمک چشمدست

 .دادفکش رو روي هم فشار مي

 .لبخندي زدم

دونم چون واقعيت رو گفتم ديوونه شدي. االن دلت شناسمت عطا شاهي! ميمي من خوب -

دوني چقدر کثيفي. هرکار از دستت برمياد بکن برام مهم خنک شد؟ نه نشد؟ خودت هم مي

ي به اصطالح پولدار و باکالست! نيست؛ چون نه پوالت برام ارزش داره نه خودت، نه اون خانواده

 !ها مربوطه متنفرم! ازم دور بمونهياز هرچي که به تو و شا



 .هام رو عوض کردم. چمدونم رو برداشتم و رفتم پايينلباس

 .آريا تو البي بود و من رو با چمدون ديد و اومد طرفم

 کجا ميري؟ -

 .ات رو ندارمور حوصلهبه تو ربطي نداره. برو اون -

 چرا؟ چون واقعيت عطا رو فهميدي داري ميري؟ -

 .ر فکر کنجوتو اين -

 .کردم زني مثل تو هم گول اون رو بخورهفکر نمي -

 !تو زياد به مغزت فشار نيار که فکر کني؛ مغزت ممکنه هنگ کنه -

اومدن سمت ورودي هتل. بدون توجه چمدون رو سمت خروجي کشيدم. بهار و عطا داشتن مي

م اومد. من هم سريع بهشون سمت تاکسي رفتم. عطا اول فقط نگاهم کرد و بعد با سرعت سمت

 .سوار شدم. رسيد به تاکسي و زد به شيشه. روم رو چرخوندم

کرد. اين دفعه بلندتر گفتم حرکت کنه. تاکسي حرکت به مرد گفتم حرکت کنه؛ ولي حرکت نمي

 .ي عطا بودزدهي بهتکرد و آخرين چيزي که ديدم قيافه

*** 

بهم نگفت چرا مامان حالش بد شد. ست که برگشتم. مامان بهتر شده. هستي يک هفته

ً ً دلم نميهاي عمورضا و سينا رو جواب نميدتلفن خواد ديگه به کسي اعتماد کنم. به م. اصال

تر انجام بده؛ ولي گفت نميشه. من مطمئنم پاي اون قادري زنگ زدم که کارهاي وکالت رو سريع

م گفت خانم سازگار شرمنده لعنتي در ميونه. از صداي قادري معلوم بود تحت فشاره. وقتي

تونم تا عيد کاري براتون بکنم، فهميدم يه چيزي اين وسط درست نيست؛ ولي من شکست نمي

خواد تونه من رو تحت کنترل نگه داره. خيلي دلم ميخورم و از اينجا ميرم که فکر نکنه مينمي

با پواليي که جمع کردم  خواستم به عطا نزديک بشم.بفهمم چه باليي سر پدرم اومده؛ ولي نمي



چي مشخص ميشه. از عطا بعيد متري اجاره کردم، تا بعد عيد همهبراي خودم يه سوئيت پنجاه

 .خاطر لجبازي با من حتي قادري رو هم بخره. ديگه به کسي اعتماد ندارمنيست به

رايي بکنه. پس تونه يه کادونم ميتونه تمام ثروتي رو که بهم رسيده بگيره، ميوقتي بهم گفت مي

ها ي شاهيخوام تو خونهکردم. ديگه نميبهتره روي پاي خودم وايسم؛ کاري که بايد زودتر مي

خوام سيا جلوم رو بمونم؛ هرچند خودم هم يه شاهي هستم. به سيا و عسل حرفي نزدم. نمي

 .دونم از دستم ناراحت ميشهبگيره. مي

ونم رو جمع کردم. هرچند که چيز زيادي اينجا تونم زندگي کنم. چمدجوري بهتر ميولي اين

خوام با خودم از اينجا ببرم. دارم؛ تنها چيزي که ميندارم. عکسي رو که با هم گرفتيم برمي

 .چمدون رو از اتاق ميارم بيرون

دونستم سيا اومده؛ چون نزديک ناهار شده. با واردشدنم به پذيرايي ساعت نزديک دو شده. مي

 .کنننگام ميهر دو با تعجب 

 سياوش: جايي مي خواي بري؟

 .آره دارم ميرم -

 بينم. کجا ميري؟ داري ميري مسافرت؟اون رو که دارم مي -

 .خونه گرفتم -

 .زنهسيا خشکش مي

 !کار کردي؟چي -

 .خوام از اينجا برمخونه گرفتم؛ مي-

 :زنهداد مي

 خونه گرفتي؟ ديوونه شدي؟ -

 .کردمسيا آروم باش! کاريه که بايد زودتر مي -



 وقت داري ميري؟خل شدي؟ اين خونه دو دونگش مال توئه اون -

 .ترم؛ درک کنجوري راحتسيا اين -

 .کنهعسل با ناراحتي نگام مي

 ...عسل: هلنا من نمي خواستم اون روز

سالن تحت فشار بودي. خاطر از دست دادن ار دونم چقدر بهمشکل تو نيستي عسل. من مي -

 .ترمجوري راحتمن به دل نگرفتم. دارم ميرم؛ چون خودم اين

 .ي احمق؟ قادري که هنوز آپارتمان رو تحويل ندادهخواي بري دخترهسياوش: کدوم گوري مي

 .يه جا رو اجاره کردم -

قدر از ما بدت قدر اينجا برات غيرقابل تحمل شده؟ ايناي هلنا! يعني اينتو يه احمق ديوونه -

 کني؟مياد؟ حاال ما شديم غريبه که براي خودت ميري بدون اينکه به کسي بگي خونه اجاره مي

ترين چيز زندگيم رو بهت ارزشي؛ وگرنه مهمدوني چقدر برام باها چيه؟ خودت ميسيا اين حرف -

 !سپردم. بذار بدون ناراحتي برمنمي

ً ً به من چه؟ تو از م - وقعي که برگشتي ديوونه شدي! من نمي دونم چي شده که باشه برو. اصال

 .دونم کار اونهفهمم. ميداري ميري؛ ولي مي

جوري نکن. کنم اينخواستم برم، ربطي به کسي نداره. خواهش ميسيا حرف الکي نزن. من مي -

 .خاطر همين کارهات بهت زودتر نگفتمبه

 !خواي بکنباشه برو به جهنم! برو هر غلطي مي -

 !سيا -

 .حداقل بيا بريم آپارتمان من -

 !نه -



توني رو پاي خودت واستي و به خواي بگي ميچقدر لجبازي! اين کارات چه معني ميده. مي -

 کسي نياز نداري؟

 .موضوع اين نيست -

 پس چيه هان؟ -

 .تونم تا ابد به کسي تکيه کنمفهمي من بايد براي خودم زندگي کنم؟ نميسيا چرا نمي -

 .برو بابا! حرف الکي نزن -

زدن از خونه رفت بيرون. از همه زدن با سيا فايده نداشت. بعد از کلي جروبحث، بدون حرفحرف

تونه فهموندم نميخداحافظي کردم. منيرخانم و بقيه هم ناراحت بودن؛ ولي من بايد به اون مي

 .هرکاري بخواد بکنه

 .د رسيدمي قديمي که تقريباً وسط شهر بوبه دم خونه

خوره پيدا کنم. وارد خونه شدم. يه اي که به پولم ميبعد کلي گشتن تونسته بودم همچين خونه

ي کوچيکي که ي انباري داره و حموم و دستشويي و آشپزخونهحال کوچيک و يه اتاق خواب اندازه

کم وسيله هقدر کوچيکه که فقط يه نفر توش جا ميشه. چيز زيادي ندارم. خداروشکر اينجا ياين

خواستم پولم رو هدر بدم. هاي دست دوم خريدم؛ نميش رو هم از مغازهبراي زندگي هست. بقيه

ي خواد ادامه بده؛ بايد خودم رو آمادهدونم عطا تا کي ميانداز کنم. نميحداقل تا عيد بايد پس

 .کردمهر چيزي مي

*** 

دونم هنوز از يک هفته هست که اومدم اينجا. هستي سيا رو آورده و باهام آشتي کرده؛ ولي مي

 .دستم ناراحته

ها رو ول کردم. من هم چندتا دورغ سر هم کردم. از ي اونگفت که چرا خونهش ميهستي همه

نخوام دونست اگه من هاش معلوم بود حرفم رو باور نکرده؛ ولي ديگه چيزي نگفت. ميچشم



هاي سيا فهميدم که عطا رفته سفر. معلوم نبود وقتي برگرده باز چه زنم. از حرفحرفي نمي

 .خواد باهام بجنگهدونم تا کي مياي داره. نمينقشه

پوشم. از خونه بيرون ميام. از خونه تا هام رو ميخريدم. کفشهوا سرد شده؛ بايد يه بخاري مي

هاي مرد همسايه بيزارم که چطور وقيحانه بهم خيره ميشه. از نگاهي زيادي نبود. درمانگاه فاصله

هاي خوبي تونه با داشتن زن و بچه عوضي باشه! هميشه از مردايي که زنچقدر يه مرد مي

خواست که با کردم. يه مرد مگه از زندگي چي ميداشتن و چشمشون دنبال بقيه بود تعجب مي

 رفت؟رز ميهاش هي خوب بازم چشموجود خانواده

 .زنه از خونه بيرون ميامبدون توجه به لبخند کثيفي که مي

*** 

خاطر سردي هوا سرماخوردگي زياد شده بود. با زنگ تلفن امروز درمانگاه خيلي شلوغ بود. به

 .گوشي رو جواب ميدم

 بله؟ -

 .خانم دکتر آقاي دکتر شهابي باهاتون کار دارن -

 .باشه االن ميام -

 کارم داره؟دم؛ يعني دکتر شهابي چيتعجب کرده بو

اومد. سمت وقت ازش خوشم نميدارهاي اصلي درمانگاه بود که هيچدکتر شهابي يکي از سهام

 .اتاقش ميرم

 .زنه و بهم ميگه برم داخل اتاقمنشيش لبخندي مي

 .ش پشت ميزش نشستهزنم و وارد ميشم. دکتر شهابي با اون شکم گندهدر مي

 .سالم -

 م خانم دکتر خوبيد؟سال -



 .بله ممنون -

 .بفرماييد بشينيد -

 .ميرم روي صندلي ميشينم

 چيزي شده آقاي دکتر؟ -

 .از جاش بلند ميشه و طرفم مياد

 خوب هستيد خانم دکتر؟ -

 .زنهاي ميکنه. لبخند مسخرهکنم؛ يه جوري نگاهم ميرفتارش رو درک نمي

 کار داريد؟ميشه بگيد با من چي -

 .شينهروم ميبهدرست رو

 .مديره تصميم گرفتن که عذرتون رو بخوانراستش هيئت -

 .دار اصلي بودمديره کي بود؟ خودش سهامکنم. منظورش از هيئتبا تعجب نگاهش مي

 چيزي شده آقاي دکتر که اين تصميم رو گرفتن؟ مشکلي تو کارم پيش اومده؟ -

 ...راستش -

 .سرش رو جلو مياره

 .تون نميگنراستش چيزهاي خوبي درباره -

 .کنمبا تعجب نگاهش مي

 !مثالً چه چيزايي؟ -

 .ستاش حرف بزنم؛ اين تصميم هيئت مديرهخوام دربارهنمي -

 .فکر کنم من بايد علت اين تصميم رو بدونم -



 زنن؟تون ميهايي دربارهدونيد چه حرفيعني شما نمي -

 بايد بدونم؟ -

 ...يوه ي زيبا وخب يه زن ب -

هاش رو بازيي موش و گربههاشه. از جام بلند ميشم؛ حوصلههنوز همون لبخند مسخره رو لب

 .ندارم؛ انگار داره از قصد حرفش رومي پيچونه

 حساب کنم؟باشه اشکالي نداره؛ کي تسويه -

 .خورهاز حرفم جا مي

 !يعني براتون مهم نيست که اخراج بشيد؟ -

کنن؟ شخصيتم اجازه نميده بخوام ازتون کردن اخراجم ميي بمونم که بدون تحقيقچرا بايد جاي -

 .درخواست کنم تجديد نظر کنيد وقتي فکرتون راجع به من اشتباهه

 .سمت در ميرم

 .شايد بتونم نظر بقيه رو عوض کنم؛ اگه باهام راه بيايد -

 .گردم سمتشسر جام خشک شدم. برمي

 .کنترلشون رو از دست ندم کنم تاهام رو مشت ميدست

 منظورتون چيه؟ -

فکر نکنم متوجه منظورم نشده باشيد. خب شما شوهرتون رو از دست داديد. تا کي مي خوايد  -

 .ذارمتنها بمونيد؟ اگه باهام راه بيايد هر چي رو که بخواي در اختيارت مي

 .هام گرد شدهچشم

انه بهم پيشنهاد نامربوط ميدي؟ مگه خودت جور وقيحکشي اينتو مثال دکتري! خجالت نمي -

 !دار شديزن و بچه نداري؟ شنيدم تازه نوه



چي قراره دونم وضع مالي خوبي نداري. همهچرا ناراحت ميشي من که حرف بدي نزدم! مي -

 !کنه. مطمئن باشقانوني باشه. درضمن زن من مشکلي برات درست نمي

 .زنمپوزخندي مي

کنم؛ مردک گنده بشم. از بدبختي هم بميرم به تو نگاه نميي توي شکمغهقانوني؟ يعني که صي -

 !ي عوضيگندهشکم

ريزم تو بندم. سمت اتاقم ميرم و با حرص وسايلم رو مياز اتاق ميام بيرون و در رو محکم مي

 .کنم داره خون مياد. منشي وارد اتاق ميشهقدر گاز گرفتم که حس ميکارتن. لبم رو اين

 ي شده خانم دکتر؟چيز -

 .نه -

 کنيد؟چرا وسايلتون رو جمع مي -

 .دارم ميرم -

 چرا مگه چي شده؟ يعني ديگه نميايد؟ -

 .نه -

 آخه چرا؟ -

 .دونمدونم رويا، نمينمي -

 .کردياون شهابي کاري کرده؟ منشيش گفت که داشتي باهاش دعوا مي -

 .خواستم از اينجا برمچيزي نيست؛ خودم هم مي -

 کار مي کنيد؟جوري شد؟ حاال چيچرا اين -

ً ً نمي -  .دونمفعال

 .خوام از اونجا بيام بيروناز اتاق ميام بيرون. فقط مي



شينم. نفس عميقي از درمانگاه دور ميشم. روي صندلي فضاي سبزي که نزديکم هست مي

 .کشممي

ندارم جواب بدم؛ ولي با دونم کيه؛ حوصله کنم. نميخوره. به شماره نگاه ميگوشيم زنگ مي

ترسم بازم اتفاقي افتاده خودم ميگم شايد هستي باشه. از اون روزي که مامان سکته کرد مي

 .خوام جواب بدم قطع ميشهباشه. تا مي

 .خوره. جواب ميدمدوباره زنگ مي

 بله؟ -

 اخراجت کردن خانم دکتر؟ -

 .شنومبعد از سه هفته صداش رو مي

خاطر روابط بتوني يه جاي ديگه کار پيدا کني؛ البته اگه از اونجا هم بهنگران نباش. شايد  -

 .نامشروع اخراج نشي

 .هام رو مشت کردمدست

 زبونت رو چيدن؟ -

کني. به هرحال تر ميخيلي حقيري عطا شاهي! چون با اين کارات فقط خودت رو کوچيک -

کردي. دکتر شهابي رو چند خريدي؟  ترخواستم از اونجا بيام بيرون؛ تو فقط کارم رو راحتمي

دوني که، همون پولي که خرجش کردي رو بهم پيشنهاد داد؛ ولي خب من ازش خوشم نيومد. مي

 !پسندممن مشکل

 .هاش معلوم بود عصبي شدهاز صداي نفس

ميليون بهش دادي بدون که ضرر کردي؛ چيه ناراحت شدي؟ اشکال نداره. فقط اگه باالي پنج -

زدن من کنم عطا شاهي؛ براي زمينارزه. يه نصيحت بهت مير من هزارتومان هم نميچون از نظ

توني من رو شکست بدي. من ممکنه ورشکست بشي. پس پوالت رو بيخود خرج نکن؛ چون نمي

 !اگه بميرم جلوي تو يکي کم نميارم



ن سوراخ موش کنم خودت بهم التماس کني. رفتي تو اواالن فکر کردي خيلي زرنگي؟ کاري مي -

 کني فکر کردي مثالً قوي هستي؟زندگي مي

توني از ترس اينکه کي حسابت رو اون سوراخي که تو ميگي شرف داره به قصر تو که نمي -

 .رسن يه ثانيه آروم بخوابيمي

ترکي که تيرت به سنگ خورد و هيچي از شوهر پير پولدارت بهت چيه داري از عصبانيت مي -

 نرسيد؟

دوني من اين توهمات خوشحال ميشي پس برو باهاش خوش باش؛ چون خودت مياگه با  -

 .ها هم اصالً برام مهم نيستتونم راحت دوباره زندگيم رو بسازم. اون پولمي

 راحت زندگي کني؟ ذارمفکر کردي من مي -

رکاري کار کني؟ حرکت بعديت چيه؟ من رو از اون خونه بندازي بيرون آره؟ باشه هخواي چيمي -

مون که چشمش دنبالمه رو بندازم مي خواي بکن؛ چون اگه الزم بشه به اون مردک همسايه

 .بهتره از اينه که تو شکستم بدي. چطوره برم سراغ آريا. يادت که نرفته هنوز تو نم نگهش داشتم

 !کنم لعنتينابودت مي -

بينم تو خوابت هم لي االن ميقدر ارزش ندارم که خودت رو مشغولم کني؛ ويادمه گفتي من اون -

 .بينيکابوس من رو مي

ذره نابودت کنم؛ چون از اين بازي لـ*ـذت خوام ذرهخودت رو خيلي دست باال گرفتي! من مي -

 .برممي

کردن خوشم مياد؛ فقط يادت باشه تو هر بازي بازنده وجود داره. فقط اگه باشه منم از بازي -

 !باختي افسردگي نگيري

 !بازه؛ اونم از يه زن! امکان ندارهوقت نميعطا شاهي هيچ -

 !وقت يه زن رو دست کم نگيرپس مراقب خودت باش؛ درضمن هيچ -



 داشت؟فهميدم. چرا دست از سرم برنميگوشي رو قطع کردم. دليل اين همه نفرت رو نمي

*** 

ن گذاشته بود؟ چرا زودتر به ها رو براي مبه مدارکي که جلوم بود نگاه کردم. ارسالن چرا اين

 فکرشون نبودم؟

يه سري عدد و رقم و اسم چندتا شرکت بود که ازشون سر درنياوردم. بايد به يه حسابدار نشون 

 .تونستم به هرکسي اعتماد کنمدادم؛ ولي نميمي

چند گشتم. مدارک رو توي کمد گذاشتم تا بعداً يه فکري براشون بکنم. اول بايد دنبال يه کار مي

وقت پيش از يه درمانگاه خيريه بهم پيشنهاد کار شده بود؛ ولي چون حقوق کمي داشت و تو اين 

گرفتم ببينم هنوز درمانگاه بودم نرفتم؛ ولي حاال بهش احتياج داشتم. بايد باهاشون تماس مي

 .کار برام هست يا نه

***  

عوض شده بود. چند ماهي بود  به برف روي زمين نگاه کردم. درست همين روزها بود که زندگيم

هاي که به اون درمانگاه رفتم. حقوق کمي داشت؛ ولي محيطش خوب بود. حداقل از شرّ نگاه

آدمايي مثل شهابي در امان بودم. عطا طبق فکري که کرده بودم عمل نکرده بود. چند ماهي بود 

 .که سکوت کرده بود و بهم کاري نداشت

شت شب شده و شيفتم تموم شده. از درمانگاه بيرون ميام. کنم. نزديک هبه ساعت نگاه مي

 .خوره و اسم سياوش روش ديده ميشهگوشيم زنگ مي

 بفرماييد قربان! چي شده اين وقت شب ياد من کردي؟ -

 .سالم هلنا -

 .صداش يه جوريه؛ انگار مضطربه

 سالم چيزي شده؟ -



 .نه. فقط تو از هستي خبر نداري؟ از صبح گوشيش خاموشه -

 .نه امروز بهم زنگ نزد؛ من هم فکر کردم با توئه که زنگ نزده -

 !ميشه زنگ بزني خونه ببيني کجاست؟ نگرانم -

 .باشه -

 .شوره دارمزنم. دلگيرم. بعد از چند ماهه دارم به خونه زنگ ميي خونه رو ميشماره

 .سالم -

 هلنا مادر تويي؟ -

 .آره مامان -

 زنگ زدي؟ چيزي شده؟ اتفاقي افتاده -

زنم. اون هم از مامان تعجب کرده بود که خونه زنگ زدم؛ چون فقط گاهي وقتي به خونه زنگ مي

 .وقتي مامان حالش بد شده بود و بابا خونه نبود

 .نه از صبح گوشي هستي خاموشه کارش داشتم -

 .از صبح رفته بيرون. گفت با دوستش قرار داره. منم نگرانش شدم -

 .حتماً شارژش تموم شده. اگه اومد بگيد من باهاش کار دارم نگران نباشيد -

 باشه مادر. خودت خوبي؟ -

 .آره -

 ...خواي برگردي؟ باباتهنوز نمي -

 .خوام حالت بد بشهکنم شروع نکن؛ نميمامان خواهش مي -

 ...هلناجان مادر بابات عوض شده ديگه -



 !کنممامان خواهش مي -

 .خوام ناراحتت کنمباشه عزيزم. نمي -

 .کنمکنم رو گوشي رو قطع ميخداحافظي مي

زنم و ميگم مامان چي گفت. بهش گفتم بياد بريم يعني هستي کجاست؟ به سيا زنگ مي

هاش باشه. ساعت دوازده شده و هنوز از هستي خبري ي دوستچندجا ببينيم شايد خونه

 .م اوضاعش بدتر از منهنيست. دارم ديوونه ميشم! سيا ه

ها رو هم رفتيم. کنه. هرجا رو که فکر کنم رفتيم. تمام بيمارستانسيا من رو دم خونه پياده مي

 .ها هم چيزي پيدا نکردنمامان گفت بابات به پليس خبر داده و اون

 .گيرمي خونه رو ميساعت نزديک يک شده؛ شماره

 .نم؛ ولي فايده ندارهکنه. سعي مي کنم آرومش کمامان گريه مي

 خبري نشد مامان؟ -

زد؛ گفت مثل اينکه ام کجاست. بابات داشت با تلفن حرف ميدونم بچهنه مادر، نمي -

ش معلوم نبوده. با هاي کنترل ترافيک آخرين بار تو يه ماشين مشکي ديدنش؛ ولي شمارهدوربين

 .ام اومدهدونم چه باليي سر بچهيه مرد بوده. نمي

 .افتمعه ياد يه چيزي مييه دف

 .گردهمامان نگران نباش، هستي سالم برمي -

 .گيرماش رو ميکنم. با استرس شمارهگوشي رو قطع مي

خواسته با اين کار بهم ضربه بزنه. لعنتي چرا زودتر نفهميدم؟ خاموشه! کار خودشه؛ حتماً مي

زنم به آژانس و سمت مي پس بگو چرا يه ماهه کاري بهم نداشته؛ پس نقشه داشته. زنگ

 .ش ميرم. جلوي در پياده ميشمخونه



زنم. کجاست؟ با لگد به در مي کنه. لعنتي يعنيزنم؛ ولي کسي در رو باز نميچندبار زنگ مي

 .ندازهکنه. بهم نگاهي ميزنم. مردي با هيکل بزرگ در رو باز ميصداي پا مياد. دوباره به در مي

 چه خبرته خانم؟ -

 ست؟ونهعطا خ -

 .هاش گرد ميشهچشم

 !شما کي هستي؟ -

 .با حرص بهش خيره شدم

 .باباش. بگو بياد دم در کارش دارمزن -

 .زنهکنه؛ ولي حرفي نمينگاهم مي

 :زنمداد مي

 .کري؟ بگو بياد دم در -

 .آقا نيستن خونه خانم -

کنم و هلش ميدم. تعادلش رو از دست ميده. با حواسش نيست، من هم از فرصت استفاده مي

 .سرعت داخل ميرم

 .خانم شاهي کجا؟ صبر کنيد -

با سرعت سمت در ورودي ميرم. وارد خونه ميشم؛ ولي کسي نيست. نگهبان بهم رسيده، بازوم 

 .گيرهرو مي

تونم يه نفر رو بکشم؛ نذار اون آدم تو م! االن ميتر ولم کن رواني! من از اون رئيست ديوونه -

 .باشي

 .کنه؛ انگار ازم ترسيدهبازوم رو ول مي



 :زنمداد مي

 عطا شاهي؛ بيا بيرون! کدوم گوري هستي؟ -

خانم نيستن. گفتم که. برام دردسر درست نکنيد. تا االن هم چون فاميل آقا هستيد چيزي  -

 .نگفتم

 کجاست؟ -

 زنه که کجا ميره؟خانم؛ مگه آقا به من حرفي مي دونممن چه مي -

 .گيرم. خاموشهاش رو ميگوشيم رو درميارم و شماره

 .کنمپوست لبم رو از حرص مي

 فريد کجاست؟ -

 .دونم خانم. بريد بيرون برام دردسر درست نکنيدنمي -

اد. هميشه براي ي فريد رو يادم بيکنم. به خودم فشار ميارم تا شمارهبا عصبانيت نگاهش مي

کنم چي يادم رفته بود. بيشتر فکر ميدونم چرا همهها نابغه بودم؛ ولي االن نميکردن شمارهحفظ

 .گيرماش رو ميش يادم مياد. سريع شمارهو باالخره شماره

 .آلودهداره. صداش خوابخوره و گوشي رو برميچندتا زنگ مي

 بله؟ -

 .سالم. من هلنام -

 هلنا کيه؟ -

 .باباي عطازن -

 سالم هلناخانم شماييد؟ -

 شما از عطا خبري نداريد؟ -



 .خير. چيزي شده؟ من چند ماهي هست اومدم شمال؛ خبري از عطا ندارمنه -

 !ببخشيد بدموقع مزاحم شدم -

 هلناخانم قطع نکنيد. اتفاقي براي عطا افتاده؟ -

 !نه؛ ولي اگه پيداش کنم قراره بيفته -

 کرده؟چي شده، کاري  -

 .شما آدرسي ازش نداريد؟ اون روز گفتيد چندتا خونه داره -

 .من فقط همون خونه و آدرس آپارتمانش رو دارم -

 ميشه بگيد آدرس آپارتمانش کجاست؟ -

 خوايد بگيد چي شده؟نمي -

 .مشکل خانوادگيه؛ لطفا آدرسش رو بهم بديد -

ي کنم که هنوز کنارم ايستاده و بهم خيره شده. شمارهآدرس رو بهم ميده. به نگهبان نگاه مي

 .گيرم تا به اون آدرس برمآژانس رو مي

 کني؟ االن چيز جالبي ديدي که بهم خيره شدي؟به چي نگاه مي -

 .هول ميشه

 .نه خانم، چيزي نشده -

 .تمان چندطبقه هست. وارد البي ميشمرسم. يه آپار از خونه ميام بيرون. به آدرس مي

 .کنم و خودم رو سريع ميندازم تو آسانسورنگهبان داره چرت مي زنه. از فرصت استفاده مي

قدر پوستش رو کندم که چاک کنم؛ رنگم پريده و لبم اينبه خودم تو آينه آسانسور نگاه مي

اپشن مشکيم و شال قرمزم مثل افته. با اون شلوار ورزشي آبي و کخورده. چشمم به لباسم مي



خونه فرار کردن. حتي وقت نکرده بودم مانتو بپوشم؛ مخصوصاً مونم که از ديوونههايي ميديوونه

 .کردجوري بهم نگاه ميي اطراف شالم ريخته بود بيرون. بيخود نبود نگهبان اونکه موهام از همه

رسم. جلوي در واميستم و ريد گفت مياي که فکم تو شالم بردم. به همون طبقهموهام رو يه

 .زنمچندبار در مي

دارم. در با و حتي يه ثانيه هم برش نمي ذارمکنه. دستم رو روي زنگ ميکسي در رو باز نمي

 .شدت باز ميشه

. پيراهنش رو که روم ايستاده. موهاش شلخته تو صورتش ريختههاي گرد روبهعطا با چشم

 .زنمه نبسته چنگ ميخاطر عجلهاش رو بهدکمه

 خواهرم کجاست عوضي؟ -

 .کم عقب ميرهش؛ يهکوبم به سـ*ـينهخشکش زده. با کف دستم مي

 گفتم خواهرم کجاست؟ -

 .زنه؛ انگار هنوز از ديدنم شوکه شدهدستم رو پس مي

 خواهرم کجاست لعنتي؟ -

 .اخل ميرمزنه. هلش ميدم و دزنه. هنوز انگار خوابه. چندبار پلک ميحرفي نمي

 :زنمداد مي

 !هستي! هستي -

 .کنمهاي کنار پذيرايي ميرم. در رو باز ميبه سمت اتاق

کنم. عطا وسط حال دست به سـ*ـينه ايستاده و هيچ حرکتي حتي حموم و دستشويي رو نگاه مي

 .کنهنمي

 .با عصبانيت سمتش ميرم



 کار کردي لعنتي؟خواهرم رو چي -

 .زنهپوزخندي مي

 گيري؟ف شب سراغ خواهرت رو از من ميسه نص -

 .دونم کار توئهبگو کجاست! مي -

ً ً کار منه؟ -  چي دقيقا

 خواهرم رو کجا قايم کردي؟ -

 چرا بايد خواهرت رو قايم کنم؟ -

 .خاطر همين رفتي سراغ هستيخواي به من صدمه بزني؛ بهچون تو يه عوضي نامردي که مي -

 .هاش سرخ شدهزنه. چشمبا عصبانيت بازوم رو چنگ مي

خاطر تو خودم رو تو زحمت بندازم؟ اگه کاري کردم اخراجت فکر کردي کي هستي که بخوام به -

 .خاطر زبون درازت بودکنن به

 !کنمدروغ ميگي. بگو هستي کجاست؛ وگرنه نابودت مي -

 .پوزخندي زد

 !جونها نيستي بچهي اين حرفازهخواي من رو نابود کني؟ اندتو مي -

 ...باشه بهت نشون ميدم. يا بگو هستي کجاست يا -

 کار کني؟خواي چييا چي کوچولو؟ مي -

اش رو مخم رفته. دارم از نگراني ديوونه کشم. پوزخند مسخرهبازوم رو از تو دستش بيرون مي

اي هاي شيشها اون چشمدونه يا نه. بهاش معلوم نيست جاي هستي رو ميميشم. از حالت

 .رسهيخيش بهم زل زده. چيزي به ذهنم مي

 .االن با اون مدارک ميرم سراغ پليس -



 .هاش حالتش عوض شدهگيرم. چشمازش فاصله مي

 کدوم مدارک؟ -

هايي که تو و اون اردالن انجام کاريزنم. مدارک کثافتدوني از چي حرف ميخودت بهتر مي -

 .داديد

 ن احمقم؟فکر کردي م -

 .دونه هستي کجاست يا نهبهش خيره ميشم شايد از نگاهش بفهمم مي

شايد باشي؛ ولي بدون اگه نگي هستي کجاست، همين االن مدارک رو ميدم به پليس. شرکت  -

  شناسي؟تکين رو که مي

 .پرهرنگش مي

 .ي پليسبگو هستي کجاست؛ وگرنه از اينجا مستقيم ميرم اداره -

 .ذارهخوام در رو باز کنم دستش رو روي در ميکنه. سمت در ميرم و تا ميفقط نگاهم مي

 کنه؟کار مياون مدارک دست تو چي -

 هستي کجاست؟ -

 گفتم از کجا اون مدارک رو آوردي؟ -

 به تو ربطي نداره از کجا آوردم. بگو هستي کجاست؟ -

 .دونمنمي -

 .پس خداحافظ -

 .ذارهخوام در رو باز کنم؛ ولي نميمي

 .جا نميريتو هيچ -

 !برو کنار لعنتي -



 .مدارک کجاست؟ وگرنه از اين در سالم بيرون نميري -

من رو نترسون عطا شاهي؛ چون چيزي براي از دست دادن ندارم. اگه بميرمم بهت نميگم  -

 .مدارک کجاست؛ فقط در يک صورت مدارک رو بهت ميدم که بگي هستي کجاست

 .ت برام اهميت نداريددونم کجاست. بهت گفتم تو و اون خانوادهمن نمي -

 کني؟ش برام دردسر درست ميخاطر همينه که همهپس به -

بهت گفتم تاوان زبون درازت رو دادي. آخه من اگه بخوام کاري کنم که تو االن اينجا واينساده  -

کنم چون يه روزي زن ارسالن کاري نمي کردم. اگهخوردن نابودت ميجون! مثل آببودي بچه

 .بودي

 .ولي تو قبالً هم به هستي نزديک شدي -

کنم. اون موضوع يه موقعي برام ارزش نميخودت ميگي قبالً. من خودم رو زياد درگير مسايل بي -

ترين چيزي اهميتتري دارم که تو کماهميت داشت. االن هيچ ارزشي برام نداره. کارهاي مهم

 !که بخوام فکرم رو مشغولش کنم هستي

شدن کنم. يه بار تو زندگيت مرد باش و بگو گمهات رو باور نميببين عطا شاهي من حرف -

 !هستي کار توئه يا نه

 .زنهکنه و حرفي نمينگاهم مي

 .کالفه شدم

فهمي من چي ميگم؛ چون حرف بزن لعنتي! خواهرم از صبح گم شده. هر چند تو نمي -

 .خانواده يعني چيدوني نمي

 .هيچ حسي تو صورتش نيست

 .کار من نيست -

 .اشک تو چشمم جمع شده. آخرين اميدم دود شده



 .عطا بهم نگاه مي کنه. حتما اون هم فهميده چقدر حالم بده

 .برو کنار -

 .خورهاز جاش تکون نمي

 !گفتم برو کنار -

 .مدارک رو بده -

 .يطي به فکر منافع خودش بودزنم. اين آدم در هر شراپوزخندي بهش مي

من چيزي بهت نميدم. گفتم اگه بگي هستي کجاست اون مدارک رو بهت ميدم؛ االنم دليلي  -

 .خوام برمبراي دادن مدارک ندارم. برو کنار مي

 چه تضميني هست که خواهرت برگرده مدارک رو بدي؟ -

 .هام گرد ميشهچشم

 !دوني کجاستتو گفتي نمي -

 .دونم کجاستم نمياالن هم ميگ -

 .با من بازي نکن عطا شاهي، من ظرفيتم پره -

 .کنم؛ البته اول مدارک رو مياريپيداش مي -

 .نه اول خواهرم -

 .کنهبا ترديد نگام مي

 .خوام به يه نفر اعتماد کنم. برو خونه خبري شد بهت خبر ميدمباشه براي اولين بار مي -

 .من جايي نميرم؛ هرجا بري منم ميام-

 .ابروهاش ميره باال



 .اندازممن يه زن رو دنبال خودم راه نمي -

 .کني؛ من باهات ميامبرام مهم نيست که تو چي فکر مي -

 .ندازه باالاش رو ميشونه

 .خورهخوام برم به درد تو نميخواي بياي؟ آخه جاهايي که ميمطمئني مي -

 .مپوزخندي ميزن

 !پيچونيمن ميام. بهت اعتماد ندارم. از کجا معلوم کار خودت نيست و داري من رو مي -

 .تونم راحت قالت بذارم؛ پس براي من سخنراني نکندوني ميخودت مي -

 .خواي بايد من رو هرجا ميري ببرياگه اون مدارک رو مي -

کمک نداشته باش؛ چون من االن  باشه هرجور دوست داري؛ ولي اگه اتفاقي افتاد از من توقع -

 .کنم تنهامهم فرض مي

 .من از تو توقع هيچي رو ندارم. خودم بلدم از خودم مراقبت کنم -

زنه. راه ميرم. خدايا يعني هستي سمت اتاق ميره. صداش مياد؛ انگار داره با گوشي حرف مي

ري و شلوار مشکي عوض کم بعد از اتاق مياد بيرون. لباسش رو با يه بلوز خاکستکجاست؟ يه

 .زنهکنه و پوزخندي ميکرده و کتش هم تو دستشه. نگاهي بهم مي

 چيه؟ -

 .هيچي. تيپت خيلي خوبه -

 .به خودم نگاه مي کنم

 نکنه انتظار داشتي تو اين وضعيت لباس مجلسي بپوشم؟ -

 .سرش رو تکون ميده و سمت در ميره. من هم دنبالش ميرم

 .سوار آسانسور ميشم



 درسم رو از کجا آوردي؟آ -

 .از فريد گرفتم -

 !لقي دهنپسره -

 داد؟چيه نکنه فکر کردي رئيس مافيا هستي؟ نبايد آدرست رو مي -

 .هاش ميره تو هماخم

 .کردمداد باالخره پيدات مياون هم نمي -

د شکستي. نگهبان گفت يه ديوونه اومده بوام رو ميبله خبراش رسيده که داشتي در خونه -

 .گرفتسراغم رو مي

 .تنگت شدهدخترات بوده که دلمطمئني من بودم؟ شايد يکي از دوست -

 .ي مردم با لگد به در بزننقدر ادب دارن که ساعت سه شب نيان خونهها ايناون -

 !حالتپس خوش به -

 جوري اومدي باال؟چه -

 .با لگد اومدم تو -

 .شهريههاي پاييناز تو بعيد نيست! رفتارت مثل چاقوکش -

احترامي شد. اين دفعه خواهرم گم شد با دست گل و واي ببخشيد که مؤدب نبودم؛ بهتون بي -

ت. راستي يادم رفت خونه نوئي برات بگيرم. شرمنده! اين وقت شب لباس مجلسي ميام خونه

 .ها بسته بودمغازه

 .کنهچپ نگاهم ميچپ

 .وقت اين به فکر ادب منهمن اعصاب ندارم اون

 .جوري وارد آپارتمان شدينگفتي چه -



 .گفتم با لگد؛ البته نگهبان هم خواب بود -

  !کار کنم؛ مردک بي لياقتمي دونم باهاش چي -

  .ايستهخوره که آسانسور تو پارکينگ ميداره حرص مي

 .زنهکنم. دزدگير رو ميبه ماشين نگاه مي سمت ماشين مشکي ميره. با تعجب

 .سوار شو -

 .کنمبازم نگاهش مي

 چته؟ نکنه منصرف شدي؟ -

 دوني هستي کجاست؟تو مطمئني نمي -

 .کنهبا حرص نگاهم مي

 .زنمسوار شو حوصله ندارم منتظر بشم! يه حرف رو يه دفعه مي -

کنه. ساکت شده و و حرکت ميکنه سمت ماشين ميرم و سوار ميشم. ماشين رو روشن مي

 .هيچي نميگه

 کجا ميري؟ -

 .کنهنگاهي بهم مي

شيني. از همين حاال بهت ميگم؛ نه مي پرسي کجا ميري، نه حرفي مي زني؛ فقط ساکت مي -

 .شناسيکني من رو ميمثل يه آدم الل! اگه هم تو دردسر افتادي فراموش مي

 .زنمپوزخندي مي

 .مي کردماگه غير اين بود تعجب  -

کنم. دم يه خونه تقريباً پايين شهر نگه خوردنش نگاه نميگردم سمت پنجره و به حرصبرمي

 .دارهمي



خواي يه تتوي ديگه خوري فهميدي؟ بيام ببينم نيستي رفتم؛ البته اگه نمياز جات تکون نمي -

 .روي تنت بزني بهتره سر جات بشيني و فضولي نکني

 ...واقعاً ک -

پياده ميشه و ميره ته کوچه. هوا هنوز تاريکه و مشخص نيست تو کدوم خونه رفته. از ماشين 

 .دارمساعت هست که رفته. آروم از ماشين پياده ميشم و سوئيچ رو برمينيم

کنم. تونم صبر کنم. به ته کوچه نگاه ميدونم بفهمه پياده شدم ديوونه ميشه؛ ولي من نميمي

دونم تو کدوم رفته. سرم رو آروم ميرم جلو. هيچ صدايي نمياد. چندتا خونه تو کوچه هست و نمي

 .چسبونمبه در اول مي

اد. از تير برق کنار خونه باال رسم. انگار يه صدايي ميطور. به در سوم ميساکته؛ در دوم هم همين

کنم. دونفر رو پشت هام يخ زده. خوبه ديوارشون کوتاهه. تو حياط خونه رو نگاه ميميرم. دست

بينم. عطا هم ديده ميشه. انگار روي صندلي نشسته. از اين فاصله چيز خاصي ديده پنجره مي

هاش ديده خوره؟ دستنميشه؛ ولي مشکوکن. عطا هنوز روي صندلي نشسته. چرا تکون نمي

 .نميشه

بينم که عطا با کله يکي از مردها بهش نزديک ميشه. يه چيزي مثل چاقو دستشه. يه لحظه مي

کار کنم. زنگ در رو چندبار دونم چيزنه به صورت يکيشون. از چراغ برق پايين ميام. نميمي

 .دوم سمت ماشين و سوار ميشمپشت هم فشار ميدم و بعدم با سرعت مي

 .ستکنم. تمام حواسم به ته کوچهماشين رو روشن مي

 .کنم. سوار ميشهبينم که داره با سرعت سمت ماشين مياد. در رو باز مييه دفعه عطا رو مي

 !برو! برو -

کنم. با سرعت ميرم تو خيابون. رو گاز حرکت مي ذارمصداي موتوري از ته کوچه مياد. پام رو مي

زنم. کنم. از کنار لبش داره خون مياد. حرفي نميميرم. بهش نگاه مي دونم کجا هستيم فقطنمي



کنم. حاال تو اتوبان کم که ميرم، سرعت رو کم ميفکر کنم ديگه کسي دنبالمون نيست. يه

 .دونم کجا بايد برمهستيم و نمي

 کجا برم؟ -

 .حواسش نيست

 کجا برم؟ -

 .کنهبا عصبانيت نگاهم مي

 .بزن کنار -

 .دارمبان نگه ميکنار اتو

 .پياده شو -

 چرا؟ -

 بهت گفتم بشين تو ماشين؛ چرا پياده شدي؟ -

 .من تو ماشين بودم -

 کردم؟پس من بودم باالي تير برق داشتم تماشا مي -

 .جوري فهميده بود؟ به روي خودم نميارمهام گرد ميشه؛ چهچشم

 .دونم چي ميگيمن نمي -

 چرا زنگ زدي فرار کردي؟ -

 .تونم انکار کنمنميديگه 

 !کشتنتجاي تشکرته؟ داشتن مي -

تونستم از پس دوتا احمق مفنگي به تو چه؟ مگه نگفتم پياده نشو؟ فکر کردي خودم نمي -

 بربيام؟



ً ً من نگران خواهرمم؛ اگه مي کشتنت کي پيداش مي کرد؟ بعدشم اگه مي - تونستي از اوال

 پسشون بربياي چرا بسته بودنت به صندلي؟

 بايد روال کارم رو برات توضيح بدم؟ -

 خوردنه؟روال کارت کتک -

 .پياده شو -

 .من جايي نميرم -

 .پياده شو حوصله ندارم؛ خبري شد بهت خبر ميدم -

 خواي؟نه، مگه اون مدارک رو نمي -

 .کنهنگاهم مي

 .خوايشون من بايد باهات بياماگه مي -

 .با گندي که زدي يارو فرار کرد. حاال بايد بگردم تا پيداش کنم؛ البته اگه پيدا بشه -

 .کنهساکت شده؛ انگار داره فکر مي

 .راه بيفت -

 کجا؟ -

 .امخونه -

 خواي بري خونه؟مي -

 .جوري تو خيابونا قدم بزنم! فعالً نميشه کاري کردخوام هميننه مي -

 يعني چي؟ -

 .کردن باهات رو ندارم. فعالً بايد صبر کنيمي بحثه؛ حوصلهگفتم برو خون -



تونم برم بشينم تو وچهار ساعته نيست و من نميببين آقاي شاهي! خواهر من تقريباً بيست -

 .خونه تا تو هر وقت دلت خواست پيداش کني

ه. حاال هم خواستي بهش دزدگير ببندي گم نشجون! اين چيزا به من ربطي نداره. ميببين بچه -

 .خوام استراحت کنميا پياده شو يا برو خونه مي

 .باشه من هم اون مدارک رو ميدم به پليس -

 .هام گرد شده بوديه دفعه عصبي شد و بازوم رو گرفت و من رو کشيد سمت خودش. چشم

بار آخرت باشه من رو تهديد مي کني فهميدي؟ اون مدارک رو بدي به پليس فقط خودت ضرر  -

 !بينيکني؛ چون ديگه خواهرت رو نميمي 

 کار تو بود آره؟ -

 .بازوم رو ول کرد

 چرا نميري از باباجونت بپرسي؟ -

 .با بهت نگاش کردم. بازوم رو ول کرد

  کار کرده؟بابام چي -

زدي بيشتر دونم؛ فقط فهميدم اين موضوع به بابات مربوط ميشه. اگه گند نميمن نمي -

 .فهميدممي

 .رو باز کردم که پياده بشم. مچ دستم رو گرفتدر ماشين 

 کجا؟ -

 .دارم ميرم سراغ بابام -

 وقت بابات نميگه از کجا اطالعات آوردي؟خواي بازم گند بزني؟ اونمي -

 .جوري حرف بزنمدونم چهمن مي -



دونيم چي شده؛ ممکنه به ضرر خواهرت تموم بشه. درضمن گفتم هنوز چيزي ما هنوز نمي -

 .معلوم نيست

 .دونيمثل آدم بگو چي مي -

خوام دنبالم راه خاطر همين نميقدر رو اعصاب من نرو. بهدر رو ببند بشين سرجات! اين -

 .چيزني به همهدونم فوضولي و گند ميبيفتي؛ چون مي

 .فهمي من چي ميگموضول نيستم، نگرانم. تو نميمن ف -

 چون نگراني بايد مثل نينجا از تير برق باال بري؟ -

 .کنم. االنم درست بگو بابام چه ربطي به اين موضوع دارهمن براي نجات خواهرم هر کاري مي -

 .کنه؛ انگار از دستم کالفه شدهعطا پوفي مي

کنه؛ ست که بابات روش کار ميات داره. مال يه پروندهدونم؛ ولي يه ربطي به بابدقيق نمي -

 .جوري خواستن بابات رو تحت فشار بذارن. بازم مطمئن نيستماين

 ها کي هستن؟ هستي کجاست؟اون -

ً ً نمي -  .دونم. بايد به چند نفر زنگ بزنم. تو هم بهتره به اعصابت مسلط باشيفعال

 .رد. بهم خيره شده بودکداد مينگاهش کردم. خستگي تو صورتش بي

م کرده بود. يعني چه باليي سرش اشک تو چشمم جمع شده بود. خبرنداشتن از هستي کالفه

کرد. يه قطره اشک رو صورتم ريخت. عطا اومده بود؟ هر دو ساکت بوديم و عطا فقط نگاهم مي

ود و من آروم دستش رو سمت صورتم آورد؛ اشک رو با دستش پاک کرد. هنوز بهم خيره شده ب

هم خشکم زده بود. با بوق ماشيني که از کنار ماشين رد شد خودم رو ناخودآگاه عقب کشيدم. 

زد. اون هم انگار بهش شوک وارد شده بود دستش رو کشيد و چند ثانيه وار ميقلبم ديوانه

 .هاش رو بست و برگشت سمت پنجرهچشم

 .عطا: برو خونه



 .ي عطا رسيدمديگه حرفي نزدم. حرکت کردم. دم خونه

 .از ماشين پياده شد. من هم تو ماشين نشسته بودم

اش که فکر کنه خيلي باهاش صميمي شدم. هنوز تو شوک کارش بودم. با خواستم برم خونهنمي

 .تونست خودش رو بزنه به اون راهخونسردي نگاهم کرد. اين آدم از من هم بيشتر مي

 چرا نشستي؟ -

 .مونمجا ميمن همين -

 .خندي زدپوز 

 ترسي فرار کنم؟نمي -

 .تا وقتي مدارک رو بخواي نه -

 .با حرص نگاهم کرد

 .خوام کسي تو ماشين من ببينتتپياده شو! نمي -

کنم. از دستش عصبي با تعجب نگاهش کردم و از ماشين پياده شدم. سوئيچ رو سمتش پرت مي

شينم. عطا ي کناري ميهاي خونهش بايد به حرفش گوش کنم. ميرم روي پلهشدم. فکر کرده همه

 .سرش رو تکون ميده و بدون توجه بهم سمت ورودي آپارتمان ميره. هوا روشن شده

دونم هستي کجاست حس بدي دارم. فکر کنم خوابم مياد و سردم هم شده؛ ولي از اينکه نمي

زنگ  شيمزنم. گوهام داره بسته ميشه و از سرما دارم يخ ميساعت بود که گذشته چشمنيم

 .خورهمي

 بله؟ -

بازي رو تموم کن. فکر نکنم بتونم يه جنازه رو دنبال خودم بکشونم. مريض بشي بيا باال مسخره -

 خواي خواهرت رو پيدا کني؟جوري ميچه

 .جا راحتم. مشکلي ندارممن همين -



 !زنيمعلومه؛ داري يخ مي -

گفت؛ داشتم يخ کنم. روي بالکن وايساده. راست ميکنم و به آپارتمان نگاه ميسرم رو بلند مي

 .تونستم برم سراغ هستيزدم. با اين حال نميمي

 .ترسيبيا باال؛ اگه ازم نمي -

 چرا بايد ازت بترسم؟ -

 .جوري نشون ميدهدونم، رفتارت که ايننمي -

ن ميرم. در واحدش باز بود. ميرم تو. با خوردن باد گرم به از جام بلند ميشم و سمت آپارتما

 ً ً صورتم حس خوبي بهم دست ميده. عطا نبود. سمت يکي از مبال ميرم و روش ميشينم. حتما

 .رفته حموم که صداش در نمياد

قدر عصبي بودم که اصال ي شيکي داشت لعنتي! ديشب اينکنم. عجب خونهبه اطراف نگاه مي

هام رو ببندم؛ فقط خواستم چند ثانيه چشماومد. فقط ميم. خيلي خوابم ميهيچي رو نديد

 .هام رو بستمچند ثانيه! چشم

*** 

هام رو باز کردم. گيج بودم. يه دفعه يادم اومد کجا هستم. به اطراف نگاه کردم. با صدايي چشم

 .مهام رو تيز کردم؛ ولي چيزي نشنيداومد. گوشزدن با تلفن ميصداي حرف

خوابيدن درد گرفته بود. شالم رو باز کردم. موهام دور خاطر نشستهاز جام بلند شدم. گردنم به

گردنم گره خورده بود. با انگشتم بازشون کردم. همون موقع عطا از تو اتاق اومد بيرون و بهم 

 .نگاهي کرد

 چي شد؟ خبري نشد؟ -

 .برگردوندچند ثانيه با سکوت بهم نگاه کرد و بعد سريع سرش رو 

 .هنوز نه -



 .سمت آشپزخونه رفت. به ساعت نگاه کردم. هشت بود

فهميدم چه خبري شده؛ شايد يه چيزي ي بابا رو گرفتم. بايد ميگوشيم رو درآوردم و شماره

شد. چندتا بوق خورد و گوشي رو برداشت. صداي سرد بابا توي گوشي پيچيد. دستگيرم مي

 .رفت رو بلندگوش ميگوشيم خورده بود زمين و همهشد؛ چند روز پيش صداش اکو مي

 .سالم -

 سالم شما؟ -

 .هلنام -

 .سکوت کرده بود؛ انگار انتظار نداشت من زنگ بزنم

 از هستي خبري نشد؟ -

 .نه -

 يعني هيچي پيدا نکردي؟ -

 .نه -

 !به من دروغ نگيد سرهنگ سازگار -

 .هست، تو بدترش نکن ي کافي اعصابم به هم ريختههلنا من به اندازه -

 ت برات مهم شدن که اعصابت به هم بريزه سرهنگ؟از کي خانواده -

 .عصبي شده بود

 !ي مسائل مربوط به دخترم بايد به تو جواب پس بدمفکر نکنم درباره -

وقت داري دخترت؟ تو کي دخترت برات مهم بوده که االن مهم باشه؟ يه روزه خبري نيست اون -

ازش نداري؟ مگه پليس نيستي؟ چطور خبري نداري که دخترت کجاست؟  ميگي هيچ خبري

 نکنه اون هم مثل من برات ارزش نداره ولش کردي به امون خدا؟



 .ها نيست؛ هميشه شما برام مهم بوديدتمومش کن هلنا! االن وقت اين حرف -

 شناسمت! تو کي به ما اهميت دادي؟من رو نخندون سرهنگ؛ من خوب مي -

 :داد زد

 جوري حرف بزني؟کني باهام اينبسه ديگه! من بزرگت کردم؛ چطور جرئت مي -

 :فهميدم چي دارم ميگم و کجا هستم. داد زدملرزيد. ديگه نميهام ميدست

کنه. هنوز يادم نرفته مثل ش بزرگ ميآره فقط بزرگم کردي. آدم حيوون هم مياره تو خونه -

کار کنم؟ نگفتي کجا ميرم؟ نگفتي يه ختي بيرون. نگفتي قرار چيات انداآشغال من رو از خونه

 .خواد بره؟ هر چند از تو انتظار بيشتري نداشتمدختر تنها تو اين شهر که پر از گرگه کجا مي

 .صداش غمگين شد

 !متأسفم دخترم -

زرگم ب دلي تمامي يتيم بودم که با سنگبه من نگو دخترم! من دختر تو نيستم! من يه بچه -

وقت چيزي خوره؟ ببين سرهنگ من ازت هيچکردي. متأسفي؟ تأسفت به چه درد من مي

 .خوام خواهرم رو سالم برگردونينخواستم؛ ولي براي اولين بار ازت مي

گوشي رو قطع کردم و تلفن رو پرت کردم رو مبل. موهام رو چنگ زدم. يعني هستي االن کجا بود؟ 

رو بلند کردم. عطا به اپن آشپزخانه تکيه داده بود و با تعجب  چه باليي سرش اومده بود؟ سرم

 .کرد. با اخم نگاهش کردمبهم نگاه مي

 کني هان؟چيه؟ به چي نگاه مي -

 .اش دوباره برگشت تو آشپزخونهحرفي نزد. بدون تغيير تو چهره

صالً بودن من رنگي تنم بود. روي مبل نشستم. اگرمم شده بود. کاپشنم رو درآوردم. تيشرت آبي

 گشتم؛ اما کجا؟اي داشت؟ بايد خودم دنبالش مياينجا چه فايده



تونه پيداش کنه. گيج بودم. بايد از شناسه و زودتر ميهاي زيادي رو ميدونستم عطا آدممي

 .ي سيا رو گرفتم. سريع گوشي رو برداشتگرفتم. شمارهسياوش خبر مي

 الو هلنا چي شد؟ خبري نشد؟ -

 .يچيهنوز ه -

 !هلنا دارم ديوونه ميشم! از ديروز خبري ازش نيست -

 !دونم. آروم باش سيامي -

 جوري آروم باشم؟تونم. چهنمي -

 .کم نون و پنير از آشپزخونه اومد بيرون. نگاهش به من بودعطا با يه سيني چايي و يه

 .کنم؛ بهت قول ميدمسيا نگران نباش پيداش مي -

 جوري؟جوري؟ چهچه -

 !کنمگفتم پيداش مي -

 .باشه -

 .فعالً بايد برم. خداحافظ -

 .خوردسردي چايي ميگوشي رو قطع کردم. عطا داشت با خون

 جا بشيني تا خودش پيدا بشه؟خواي همينمي -

 ها دور بزنم؟کار کنم؟ برم تو خيابونچي -

 .از جام بلند شدم و کاپشنم رو برداشتم

 !خوري؟ري راحت صبحانه ميمن رو مسخره کردي؟ نشستي دا -

 .سرش رو بلند کرد و نگاهي بهم کرد



دادن کار کنم، بشينم گريه کنم؟ تو هم به جاي شاخ و شونه کشيدن براي ديگران و دلداريچي -

 .به بقيه بشين يه چيزي بخور که جون داشته باشي دنبال خواهرت بگردي

. حيف که کارم گيرش بود؛ وگرنه سرش رو هام بودهآورد که حواسش به حرفداشت به روم مي

 .قدر حرف مفت نزنهکوبوندم به ليوان چايي که اينمي

 .خورمشما بخور جون داشته باشي! من نمي -

 .با زنگ در هردو به طرف در نگاه کرديم

از جاش بلند شد و سمت در رفت. از توي به من اشاره کرد که ساکت باشم. من هم حرفي نزدم. 

 .کردچشمي به فردي که بيرون بود نگاه کرد. دوباره زنگ رو زدن؛ ولي عطا هيچ حرکتي نمي

 .ايدونم خونهدر رو باز کن عطا، مي -

 .کنم سرش رو برگردوندعطا بهم نگاهي کرد و وقتي ديد دارم با پوزخند نگاهش مي

 .اينهعطا باز کن. نگهبان گفت خو -

 .هاش رو مشت کرده بود. سمتم اومدعطا دست

 .عطا: برو تو اتاق بيرون نيا

 .از جام بلند شدم و بدون حرف سمت اتاق رفتم

 .زدن اومدکم بعد صداي حرفيه

 کني؟اينجا چه غلطي مي -

 .دادي و منشي گفت شرکتم نرفتينگران بودم. از ديروز گوشيت رو جواب نمي -

 گيري؟ بهت نگفتم تو کارام دخالت نکن؟آمارم رو ميبه تو چه؟ چرا  -

 !کني عزيزم؟ نگرانت شدمجوري ميچرا اين -

 .بهار بهت گفتم به پروپاي من نپيچ -



 جوري باهام رفتار کني؟خواي اينعطا تا کي مي -

 .تا هر وقت که دست از سرم برداري -

 !من دوستت دارم! مي فهمي؟ دوستت دارم -

 .برو بيرون حوصله ندارم فهمم.نه نمي -

 .جوري رفتار نکنکنم! باهام اينعطا خواهش مي -

 .دست از سرم بردار بهار؛ از دستت خسته شدم -

  ...کنم؛ حتي حاضرممن که هر کار بخواي برات مي -

 :دفعه داد زدعطا يه

 !برو بيرون همين االن -

 !عطا عزيزم -

 .کردجوري التماسش مياينخورد که حالم داشت از اين دختر به هم مي

 برو بيرون! کري؟ -

قدر روتختي رو تو مشتم فشار داده بودم که دونم چي شده بود؛ ولي وقتي به خودم اومدم ايننمي

خواستم اومد. از جام بلند شدم. نميمچ دستم درد گرفته بود. هنوز صداي التماس بهار مي

تا چيزي بشنوم. به بالکني که کنار اتاق بود نگاه کردم. سريع رفتم سمتش و رفتم تو بالکن هيچ

صداشون رو نشونم. هواي سرد به صورتم خورد. تنم از سرما چند ثانيه لرزيد؛ ولي با اون همه 

 .بودن بهم دست داده بود هنوز حس گرما داشتمخاطر عصبيگرمايي که به

 .هام رو چند ثانيه بستم. نفس عميقي کشيدمچشم

داشت؟ هنوز سرم برنميقدر حس بدي داشتم؟ اين حس کوفتي چي بود که دست از چرا اين

 .هام بسته بودچشم



هام رو باز کردم. سريع رفتم تو اتاق و همون موقع در اتاق باز شد. هر دو به هم با صداي داد چشم

 .خيره شده بوديم

 !داديخاطر اين هـ*ـرزه جوابم رو نميخاطر اين بود! بهبهار: پس به

 .با سيلي که به صورت بهار خورد به خودم اومدم

 !طا: گمشو بيرونع

 .بهار سمت هال رفت

کنم! بذار بابا بفهمه با زن پدرت رابـ ـطه داري؛ ات ميکار کنم! بيچارهدونم چيبهار: باشه عطا مي

 !وقت آدم ميشياون

کنه. من با هر کي دلم بخواد رابـ ـطه دارم به و تو هم زر نزن گمشو بيرون! من رو تهديد مي -

 .ربطي نداره

 .کشيد. من هنوز خشکم زده بودبانيت تندتند نفس ميعطا از عص

 ...ي باباتموندهاي که پسقدر بيچارهبرات متأسفم که اين -

 .اش رو گرفت و کوبيدش به ديوارعطا به بهار حمله کرد و يقه

 چه زري زدي هان؟ -

 .داد. رفتم طرفشگلوي بهار رو فشار مي

 !ولش کن ديوونه کشتيش -

 .ه بود. دستش رو چنگ زدم. تازه به خودش اومد. هلش دادمولي انگار کر شد

 !ولش کن -

کرد. رفتم سمتش. گردنش کم رفت عقب. صورتش سرخ شده بود. بهار مدام سرفه ميعطا يه

 .قرمز شده بود



 :عطا داد زد

 !گمشو بيرون تا نکشتمت-

 .بهار از جاش بلند شد و رفت سمت در

 !بهار: پشيمون ميشي! مطمئن باش

کدوم کار کنم. هيچدونستم چيت بيرون و در رو محکم بست. وسط هال ايستاده بودم و نميرف

 .زديمحرفي نمي

 .موقعيت بدي بود. روي دست عطا رد ناخنم مونده بود

 .گوشيش زنگ خورد و سمتش رفت و نگاهي بهش کرد

گيش. هر چند خاطر خودم گند زده بودم به زندوجدان داشتم. بهبعدش سمت اتاق رفت. عذاب

 .کردممقصر نبودم؛ ولي نبايد اون رو وارد مشکالت خودم مي

گذشت. سمت کاپشنم رفتم و جا اشتباه بود. اردالن به همين راحتي از کار عطا نمياومدنم به اين

 .پوشيدم

 .شالمم روي سرم انداختم. پول تو جيبم رو نگاه کردم

 .تونستم خودم برم دنبال هستي بگردم. سمت در رفتمقدر بود که تا خونه برم. بعدش مياون

 بريد؟جايي تشريف مي -

 .برگشتم

 .دارم ميرم خودم دنبال هستي بگردم -

 بعد از اين همه گندزدن داري ميري؟ -

خواستي مي دخترت اومد اينجا؟ من که تو اتاق بودم؛من چه گندي زدم؟ به من چه که دوست -

 .نذاري بياد تو اتاق



 چرا نرفتي يه گوشه قايم بشي؟ -

ً ً مي - ً ً کجا؟ انگار چقدر تو اون اتاق جا بود. حتما خواستي خودم رو از بالکن بندازم پايين که مثال

 .خواستي در رو باز نکنينفهمه من اينجام. تو که برات مهم بود مي

 اره؟دوني اردالن بفهمه چه باليي سرت ميمي -

ً ً چي -  خواد بکنه؟کار ميبه من چه؟ من کاري نکردم. مثال

فکر کردي االن بهار بره پيش باباش ميگه ما داشتيم فقط هشت صبح دونفري تو خونه  -

 خورديم؟صبحانه مي

 .هام رو ريز کردمچشم

 منظورت چيه؟ -

د هشت صبح با هم دونم فکر کنم خودت بفهمي. دو نفر که باهم نسبتي ندارن، چرا باينمي -

 صبحانه بخورن؟

 .آروم رفتم جلو

 اصالً بهار چرا بايد اين وقت صبح بياد اينجا؟ -

 .هاش بودپوزخندي رو لب

 کني عطا شاهي؟کار ميتو داري چي -

 .کنممن کاري نمي -

 از قصد من رو آوردي اينجا! خودت بهش خبر دادي؟ -

 .حرف مفت نزن! من کاري نکردم -

شد يل صبحانه براي دو نفر روي ميز رو جمع نکردي؟ چرا وسايلم جايي بود که ميپس چرا وسا -

 ت بود؟کردنش هم جز نقشهدفعه بياد تو اتاق؟ خفهراحت ديدشون؟ اصالً چرا بهار بايد يه



 .لبخندي زد

 .اي شدنه اون يه دفعه -

جوري بود؟ مثل دم ايندونستم داره راست ميگه يا دروغ. چرا اين آشدم. نميداشتم ديوونه مي

دونستم از قصد کاري کرده که بهار کرد. با عصبانيت نگاهش کردم. ميهاي ديوونه رفتار ميآدم

 .ريزي کرده بودچي رو برنامهي من بشه؛ انگار همهمتوجه

 !توني کثيف باشيچقدر مي -

 .پوزخندي زد

 .دونم؛ بستگي به شرايط دارهنمي -

 .دخترات مايه بذار ديوونهي دوستاين دفعه خواستي نقشه بکشي از بقيه -

خواستم اردالن باليي سر اونا بياره؛ ولي تو برام مهم اتفاقاً تو بهترين گزينه بودي؛ چون نمي -

 .نيستي که باليي سرت بياد

 .هام گرد شدچشم

 !ازت متنفرم عطا شاهي -

 .دونم؛ ولي برام مهم نيستمي -

سرد سريالي رفتار کردم. اين مرد زيادي مشکوک بود. مثل قاتالي خوند ازش دوري ميباي

 .کردمي

 .هام رو پوشيدمدوباره سمت در رفتم. سريع کفش

 داري ميري؟ -

 .هاي کثيفت کنيي ديگه بکشي و من رو قاطي نقشهنه پس وايميستم تا يه نقشه -

 ت کجاست؟خواي بدوني خواهر باشه ميل خودته؛ پس نمي -



 .با عصبانيت برگشتم سمتش

 !با اعصاب من بازي نکن ديوونه -

 .سرد اومد طرفمآروم و خون

 .خواممن فقط اون مدراک رو مي -

 !خواي؛ برو به درکبه جهنم که تو چي مي -

 .شد فهميدهاش خيره شدم؛ مثل هميشه هيچي ازش نميخونسرد بهم زل زده بود. به چشم

 .پس مدارک رو بده -

 مگه تو خواهرم رو پيدا کردي که من مدارک رو بهت بدم؟ -

 .خواي پيداش کنمخودت نمي -

 خبري ازش شده که نميگي؟ -

 .بايد يه سر برم جنوب تا مطمئن بشم -

 .باشه بريم -

 بريم؟ -

 انتظار نداري اينجا منتظر بمونم و برات آش پشت پا درست کنم؟ -

 !بد هم نيست درست کني -

هش کردم. برگشت و رفت سمت اتاقش و من هم دم در منتظر بودم. از اتاق با يه با اخم نگا

 .ساک و يه بلوز خاکستري و شلوار جين اومد بيرون

 ات همراهته؟شناسنامه -

 .هام گرد شدچشم



 براي چي؟ -

قدر بدبخت نشدم به زن ارسالن چشم داشته باشم. خوام عقدت کنم. هنور اوننترس نمي -

دونم آريا راجع به من بهت چي گفته. گفتم يه وقت دچار توهم نشي. من فقط اون مدارک رو مي

 .خواممي

کرد که من هاي بهار رو تاييد ميپس حقيقت داشت که پسر ارسالن نبود. داشت مثالً حرف

 .توهم نشم و خودم رو بهش قالب کنم دچار

قدر براي من مهم باشي که تو وقت تو زندگيم توهم نزدم. بعدم فکر نکنم اوننترس من هيچ -

 .روياهام باشي که توهم بزنم

 :با حرص برگشت و خشک گفت

 .بريم -

رسالن کردم اگه پسر ارسالن نبود چرا اخواست ديگه من حرفي بزنم. به اين فکر ميانگار نمي

 .قدر بهش عالقه داشت. با بازشدن در آسانسور از فکر اومدم بيروناين

زد. من هم حوصله نداشتم حرف بزنم. از سوار ماشين شديم. عطا بازم ساکت بود و حرفي نمي

کم سکوت حالم بهتر بشه؛ کاري که دادم با يهصبح استرس زيادي بهم وارد شده بود و ترجيح مي

رفتم يه جايي که کسي نباشه و فقط يشه وقتي خيلي تحت فشار بودم ميکردم. همهميشه مي

 .کم آروم بشم. با صداي عطا از تو فکر بيرون اومدمکردم تا يهسکوت مي

 .ات رو بيار يه دست لباسم بردار؛ البته اگه دوست داريبرو شناسنامه -

داشته بود. پوزخندي زدم و  کرد. سرم رو برگردوندم. دم خونه نگههام نگاه ميداشت به لباس

 .پياده شدم

گفتن عطا تعجب نکردم که آدرسم رو بلد باشه؛ از عطا هيچي بعيد نبود. حتي اگه بهم مي

 .شد. به طرف خونه رفتمست و وقتي ماه کامل بشه تغيير حالت ميده باورم ميگرگينه



مون پشت چشمي در کشيک هدونستم اون مردک همسايها باال رفتم. ميدر رو باز کردم و از پله

 .شون رسيدم اومد بيرونکشه. تا به دم خونهمي

 .سالم هلناخانم خوبيد؟ ديشب خونه نبوديد -

 .کردهاي گرد بهش نگاه کردم. اين مردک چقدر پررو بود که من رو چک ميبا چشم

 آمدم رو با شما هماهنگ کنم؟وببخشيد بايد رفت -

 .لبخند چندشي زد

 !ش پيشکشرو قابل بدون بهمون نگاه کن بقيهنه شما ما  -

 .کردن نيستيدوني قابل نگاهخوبه مي -

ً ً زنش خونه نبود که داشت بلبلتر. به در خونهاومد نزديک زبوني ش نگاه کردم که باز بود. حتما

 .کردمي

 کار کنم که باهام راه بياي؟چي -

 بله؟ -

 کار کنم قبولي کني؟گفتم چي -

ي زدم که دست خودم هم درد گرفت. چون توقع نداشت من همچين کاري جوري بهش سيل

هاي کنار راه پله. از بکنم، تعادلش رو از دست داد و افتاد روي زمين سرش محکم خورد به ميله

نفس اومد. نگاهي بهم کرد و يه دفعه از جاش بلند شد. از حرص نفسکنار سرش خون مي

 .رفت و من رو کشيد سمت خودشها مچ دستم رو گزد. مثل وحشيمي

 زني زنيکه هـ*ـر*زه؟چه غلطي کردي؟ من رو مي -

 .ششکست. من رو کشيد سمت خونهداد که داشت دستم ميقدر فشار ميمچ دستم رو اين

 !ولم کن رواني -



دونم ديشب کجا کردي نمي نه بايد ادب بشي! هرچقدر باهات راه اومدم بدتر شدي. فکري -

کم هم با پري فکر کردي کسي شدي؟ يهاون بچه سوسول رو ديدم. با پولدارا ميبودي؟ ماشين 

 .گذرهمن راه بيا بهت بد نمي

خواستم کرد. نميرفت مچم رو ول نميمثل خرس زور داشت و با اون همه خوني که از سرش مي

م که دستش وقت براي دفاع از خودم سروصدا راه ننداخته بودم. لگدي به پاش زدجيغ بزنم. هيچ

 .کم شل شديه

ها باال رفتم. خودم رو انداختم تو خونه و در رو بستم. نفسم باال دوباره هلش دادم و سريع از پله

 .اومد. سمت اتاق رفتم و بغضم رو طبق معمول قورت دادمنمي

اومد زد. ساکي رو از تو کمد کشيدم بيرون و هر چي دستم ميلعنتي! لعنتي! قلبم تندتند مي

 .م رو برداشتم. آروم در رو باز کردمريختم توش. شناسنامهمي

ها ايستادم و سرم رو خم کردم و پايين رو ي پلهرو بشم. کنار ميلهاهاش دوباره روبهخواستم بنمي

جا آروم بود و انگار اصالً تفاقي نيفتاده بود. با سرعت دويدم سمت در کوچه. نگاه کردم. همه

 .زدم. سريع سوار شدم. عطا نگاهي بهم کردنفس ميوقتي رسيدم به ماشين نفس

 ها عالقه داري نه؟ن لباسبه اي -

 .هام رو عوض نکردمتازه يادم اومد که لباس

تونستم حرف بزنم. عطا چيزي نگفت و حرکت کرد. لبم رو از حرص گاز جوابش رو ندادم. نمي

هام رو مشت کرده بودم. دلم هاي اون مرتيکه برام گرون تموم شده بود. دستگرفتم. حرفمي

ً ً ميدونستم ديگه نميزدمش. ميخواست بيشتر ميمي رفت پشت تونم اونجا زندگي کنم؛ حتما

ذاشت که بيرونم کنه. هر چند االن ديگه اونجا امنيت خونه صفحه ميسرم پيش صاحب

 .کردن خودم حاضر نبودم اونجا زندگي کنمنداشتم. بيرونم هم نمي

در کشيدم. عطا با  سرم درد گرفته بود. با دستي که به بازوم خورد خودم رو غيرارادي سمت

 .کردتعجب نگاهم مي



 !چيه؟ چي شده؟ -

 هيچي. معلومه حواست کجاست؟ -

 .جاهيچ -

رو خيره شدي؛ بعد هم مثل کنم به روبهپس چرا جوابم رو نميدي؟ هرچي صدات مي -

 .ورپري اونها ميمارگزيده

 چي ميگي حاال؟ -

 ي؟ات رو آوردي يا اون هم فراموش کردگفتم شناسنامه -

 .دست کردم تو کيفم و شناسنامه رو سمتش گرفتم

 .به دستم خيره شده بود. به مسير نگاهش نگاه کردم نگاهش روي مچ دستم بود

سريع شناسنامه رو گذاشتم رو داشبورد. کاپشنم رو درست کردم که مچم ديده نشه. اون هم 

 .خورد. سياوش بودبرگشت و به جلو نگاه کرد. دو ساعت بود تو راه بوديم. گوشيم زنگ 

 الو هلنا؟ -

 .خواستم از پنجره پرتش کنم بيرونشد. لعنت به اين گوشي! ميبازم صدا پخش مي

 .سالم -

 خبري نشد؟ -

 .کنمنه هنوز؛ ولي پيداش مي -

 تو کجايي؟ -

 .بيرون -

 .کردهاش رو تيز کرده؛ هرچند با جديت به جاده نگاه ميدونستم عطا گوشمي

 کجاي بيرون؟ -



 چيزي شده سيا؟ -

تون هرچي از دهنش در اومد بهم گفت. بعدم گفت ازت شکايت تون همسايهرفتم دم خونه -

 .هاي اون يارو سر درنياوردمکرده. هلنا چي شده؟ من که از حرف

دادم تا صدا کمتر پخش هول شده بودم. تا جايي که امکان داشت گوشي رو به گوشم فشار مي

 .بشه

 م؟کارم داشتي رفتي در خونهزنه. چي؛ اون حرف مفت زياد ميچيز مهمي نيست -

ً ً خونه - اي. ولي اون يارو با سر باندپيچي گوشيت در دسترس نبود. رفتم دم خونه گفتم حتما

 .گفت تو اين کار رو کردياومد دم در مي

 .کخواستم بحث رو عوض کنم باز گير داده بود به اون مردکن نبود. هرچي من ميسيا ول

 .سيا گفتم ولش کن! از هستي خبر شد بهم بگو -

هاي عوضي برات شاخ وشونه يعني چي ولش کن؟ هزاربار بهت گفتم از اينجا نرو تا اين آدم -

زد بزنم لهش کنم؛ ولي زنش خواستم مرتيکه رو با اون حرفايي که راجع بهت مينکشن. مي

 .بازي در آورد که تو شوهرش رو از راه به در کرديرسيد و کولي

 .زنميسيا بسه! من بايد برم. بهت زنگ م -

 .ش ببينمرخ عطا رو با همون پوزخند مسخرهتونستم نيمگوشي رو قطع کردم. مي

 مچ دستت کار اونه؟ -

 .هنوز صورتش سمت جاده بود. جوابش رو ندادم

 گفتم کار اونه؟ -

 .بينم بهت توضيح بدمالزم نمي -

 .اي رو گرفتگوشيش رو از جيبش درآورد و شماره



خوام کارت رو تميز انجام بدي؛ جوري که طرف زنم. ميهت اس ميسعيد برو به آدرسي که ب -

 .نتونه ديگه زبونش رو دراز کنه

 روي نکني فهميدي؟مالي! زيادهگفتم فقط گوش -

 .گوشي رو قطع کرد

 .کني؟ زندگي من به تو ربطي ندارهکار کردي؟ چرا تو دخالت ميچي -

 خواي مثالً بگي خيلي قوي هستي؟مي -

 .خوام بگم قوي هستم؛ البد تويبه کي م -

 .دونم شايدنمي -

 چرا بايد به تو چيزي رو بفهمونم؟ -

 !دوني چراخودت مي -

 .دونم، تو بگونه من نمي -

 .دونيتوني با من در بيفتي خودتم مينمي -

 .بازي نکنيتونم اگه تو کثيفمي -

ونستم از سر راه برت دارم. بعدم تو تخواستم راحت ميکار کردم؟ اگه ميفکر کردي تا االن چي -

 .جز مناي حق نداره باهات در بيفته بهکس ديگهفقط طرف حسابت با منه و هيچ

 کني؟فکر کردي کي هستي تو زندگيم دخالت مي -

کن باشه. عادت کنم بيشتر از دوتا بازياي که شرکت ميخواهم تو بازيتوهم برت نداره. نمي -

اي دست بذاره. بايد قبل از شهابي حساب دست گذاشتم روش کس ديگهندارم رو چيزي که من 

 .رسيدماون مردک رو مي

 .هام گرد شده بودچشم



 !کار کردي؟با دکتر شهابي چي -

 چيز خاصي نبود؛ خودت که دستت تو کاره. چرا عصبي ميشي؟-

 يعني چي دستم تو کاره؟ -

 .له پيش خورده افتاده سرش شکستهي يارو کار تو نبود و پاش از پنگو که سرشکسته -

ها. بعدم من به اون عوضي کاري نداشتم، فقط هلش دادم. خودش افتاد سرش خورد به ميله -

 .اومدبايد بدتر از اين سرش مي

 .عطا سرش رو تکون داد

ً ً پاکهشناسمت. سابقهدونم تو کاري نکردي. خوب ميباشه. مي -  !ت کامال

هام رو بستم. کرد. روم رو ازش برگردوندم. از صبح رو اعصابم بود. چشمام ميداشت مسخره

 .چقدر خسته بودم

*** 

ي جاده پارک بود. از ماشين پياده شدم. نزديک ظهر بود. به چشمم رو باز کردم. ماشين گوشه

بود غذا بخوره. چقدر هم اطراف نگاه کردم. يه رستوران و چند تا مغازه کنار جاده بود. حتماً رفته 

 .باادب بود! به خودش زحمت نداد من رو بيدار کنه. سمت رستوران رفتم

جوري نگاهم کنن. دستم ها طبيعي بود اينکردن. البته با اون لباسهمه يه جوري نگاهم مي

 .ناخودآگاه سمت شالم رفت و موهام رو کردم تو

دادم و رفتم سر يه ميز ديگه نشستم. داشتم عطا رو ديدم که سر يه ميز نشسته؛ بهش اهميت ن

رفتم سمتش؟ مردک زشت خوردم. حاال که من رو ناديد گرفته بود من چرا بايد ميحرص مي

ً ً براش افت داره من با اين وضعيت برم ي عبوسش فکر ميريخت با اون قيافهبي کنه کيه؛ حتما

کشه. اصالً خيلي هم خجالت مي هاسمتش. خودش شيک کرده حتماً از وجود من با اين لباس

جوري گيره! همينش براي من قيافه ميدلش بخواد مرتيکه ازخودراضيِ از دماغ فيل افتاده! همه

 .دادم که ديدم يه نفر کنارم ايستادداشتم زير لب بهش فحش مي



 ...آقا لطفاً يه جوجه با -

وهاش رو باال داده بود نگاه کردم. فکر کردم گارسونه. سرم رو بلند کردم. به عطا که يکي از ابر 

 .صندلي رو کشيد کنارم نشست

 .ريخت و عبوس و... ديگه چي بود؟ يادم رفتفرمودين! زشت و بيمي -

 .نگاهش کردم

 تعارف نکن! اين همه لطف براي چي شاملم شده؟ -

 .از جام بلند شدم. مچ دستم رو گرفت

 .بشين -

 .اش جدي شده بود. سر جام نشستمقيافه

 خواي بگو اين اداهات چيه؟کني! غذا ميبار آخرت باشه بهم توهين مي -

 خواي؟مگه خودم چالقم نتونم براي خودم غذا بگيرم که ميگي غذا مي -

 .هرچي که هستي به خودت مربوطه؛ من اجازه نميدم بهم توهين کني -

 .خواستي گوش واينستيمي -

 کشي؟هم خجالت نميکني از کارت چقدر پررويي! بهم توهين مي -

 .هام رو انداختم باالشونه

 .نه، هرچي گفتم حقيقت بود -

 .عصبي دستش رو تو موهاش برد. از جاش بلند شد

 .پنج دقيقه ديگه تو ماشين باش -

 .خوام غذا بخورممن مي -



 .هرجور ميلته، بشين غذا بخور؛ ولي من پنج دقيقه ديگه ميرم -

 .ستم اگه نرم ميرهدونسمت خروجي رستوران رفت. مي

ميوه گرفتم و سوار ماشين شدم. اون هم من هم رفتم بيرون. از سوپر بغـ*ـل رستوران کيک و آب

 .با سرعت حرکت کرد

رفتيم مسافرت جوري بودم. هر وقت ميهام رو بستم. هميشه همينکيکم رو خوردم. دوباره چشم

گذره آدم بره سفر. گفت هلنا با تو خوش ميگرفت. هستي هميشه ميتو ماشين خوابم مي

ش تو ماشين خوابي. اگه با شوهرت بري ماه عسل بدبخت تمام راه بايد توي خوابالو رو همه

 !ز ياد هستي افتادم. خدايا فقط سالم باشهتحمل کنه. با

 .هام رو باز کردمبا تکون کسي بلند شدم. چشم

 .اگه خواب زمستونيتون تموم شد، پياده شو -

دونستم کجاست. از ماشين پياده شديم. عطا رفت به اطراف نگاه کردم؛ تو يه شهر بوديم که نمي

 .دداخل يه کوچه. دنبالش رفتم. دم در يه خونه ايستا

 .زنيدونن ما چه نسبتي داريم؛ هرچي گفتن حرف نمياينجا که داريم ميريم نمي -

 مگه اللم؟ -

 .سعي کن الل باشي -

 .نميشه -

 .با اخم نگاهي بهم کرد

 .ها شدياول اون موهاي پريشونت رو درست کن؛ مثل جنگلي -

 .درست صحبت کن؛ ادب نداري؟ موهام خيلي هم خوبه -

 !نشين در من اثر کردجوري حرف بزنم؛ ميگن کمال همم ايناز تو ياد گرفت -



ي بزرگ شديم. به شالم دست نزدم. احمق کم بعد در باز شد. وارد يه خونهروم رو برگردوندم. يه

فکر کرده هرچي بگه من گوش ميدم. مردي اومد سمتمون. صورتش گندمي تيره بود با قدي 

ها اومد. هرچند من تو تشخيص ذات آدمنميدم بدي نظر آسن عطا بود. بهمتوسط. حدوداً هم

 .شناختمواقعا بد بودم؛ وگرنه زودتر اين عطا رو مي

 .ي من شدمرد عطا رو بغـ*ـل کرد و تازه متوجه

 !سالم خانم، خوش اومديد -

 .سالم. ممنون -

 .بفرماييد -

 .سمت خونه راهنماييتون کرد

سن من اومدن طرفمون. دختر صورت و يه دختري تقريباً همساله وارد شديم. يه زن حدود سي

هاي آبي داشت با کرد. زن کناريش هم چشماي داشت و با عصبانيت به من و عطا نگاه ميسبزه

 .قد کوتاه. سالم کردم

 .سالم عزيزم. من ماندانا، همسر عماد هستم اين هم خواهرم، حورا -

 .ي بهش کردمدختر سرش رو برام تکون داد. من هم سالم

 .ش رو کشتمکرد که انگار من خانوادهيه جوري نگاهم مي

گشتم. هر چي که بود حداقل آشنا بود و اومد. دنبال عطا ميهاي غريبه خوشم نميزياد از جمع

 .من معذب نبودم

 .ماندانا: عزيزم بشين؛ حتماً تو راه خسته شدي

 .لبخندي زدم



ها نشستم. عطا داشت با اون بيده بودم. روي يکي از مبلآره جون خودم! تمام راه مثل خرس خوا

زد. انگار نه انگار من هم اينجا بودم. ماندانا انگار فهميده بود من اونجا پسر عماد حرف مي

 .معذب هستم

 .ماندانا: آقايون تشريف بياريد اينجا

 .عماد: اومدم عزيزم

 .عطا و عماد اومدن طرف ما. عطا اومد کنارم نشست

اي بهش رفتم. اون هم خونسرد برگشت. خانمه با خواهرش رفتن تو آشپزخونه. خيلي غرهچشم

 .زدخواست بدونم اينجا کجاست. عماد داشت با گوشيش حرف ميدلم مي

 .سرم رو به عطا نزديک کردم

 اينجا کجاست و اينا کين؟ -

 يادت رفت تو اللي؟ -

ي عطا با خونسردي از جاش بلند شد و سمت هام گرد شد. با حرص نگاهي بهش کردم؛ ولچشم

 .عماد رفت

 !گفت اللمآوردم. احمق به من ميتالفي حرفش رو در مي

 .کم بعد ميز شام آماده بودسرم رو چرخوندم. يه

ً ً ميل به غذا نداشتم. مي دونستم تو درسته از صبح با همون کيک شکمم سير شده بود؛ ولي اصال

ً ً يه کيلو شد نتونم طور بودم. فشار عصبي باعث ميالغر شدم. هميشه همين اين دو روز حتما

 .خيلي غذا بخورم

 .ي خودتون نباشهدونم ممکنه مثل غذاهاي خونهخوريد؟ ميماندانا: بفرماييد هلناخانم. چرا نمي

 .لبخندي زدم

 .ممنون خيلي هم خوبه -



 .عطا بهم نگاهي کرد و بعد به حرفش با عماد ادامه داد

 .شدن دختر حورا يه لحظه از عطا برداشته نمينگاه او

حتي چندباري هم خواهرش با چشم و ابرو بهش اشاره کرده بود که نگاهش رو بگيره که مثالً ما 

 .متوجه نشيم

هاي عطاست. يعني چه رابـ تونست بفهمه که يکي از عاشقهاي دختره هر احمقي مياز نگاه

 اي بين اونا بود؟ـطه

ً ً به من چه که دارم عاشقبه غذام نگاه ک کم ديگه از غذام شمرم. يههاي عطا رو ميردم. اصال

 .خوردم

 عطا: عزيزم چي شده؟

هايي گرد به عطا يه جوري سرم رو بلند کردم که حس کردم استخون گردنم ترک خورد. با چشم

م رو عوض نگاه کردم. يعني خودش بود يا توهم زده بودم؟ با لگدي که به پام خورد حالت صورت

 .خواست بهم بفهمونه تابلوبازي درنيارم؛ ولي من هنوز شوکه بودمکردم. پام درد گرفته بود. مي

 :با حرص دوباره گفت

 خوري، حالت خوبه؟چي شده عزيزم؟ چرا غذا نمي -

کردن. حورا قاشق رو توي دستش فشار تا چشم به دهن من نگاه ميواقعاً الل شده بودم. شش

 .دادمي

 ً  . ً از اينکه عشقش به من مثالً توجه کرده عصباني بود. لبخندي مصنوعي زدمحتما

 .من خوبم عزيزم -

ها از روم عزيزم رو با حرص گفتم. حاال اين عطا بود که تعجب کرده بود. با همين يه کلمه چشم

 .برداشته شد



سر شب اين  شده قرار داده بود. ازخواست عطا رو نصف کنم که من رو تو عمل انجامدلم مي

 .گرفتمدومين بار بود که عصبيم کرده بود؛ البته اگه کار ظهرش رو فاکتور مي

*** 

ي من با عطا حرفي نزده به اتاقي که ماندانا راهنماييم کرده بود رفته بودم. کسي اصالً از رابـ ـطه

بودم از کدمشون کنجکاو نبودن که سؤالي بکنن؟ من اگه بود. جو يه جور خاصي بود. چرا هيچ

 .گفتندونم چرا هيچي نميفضولي مرده بودم؛ ولي اينا نمي

هاش بود. اومد داخل اتاق و من هم با بازشدن در سرم رو بلند کردم. عطا هنوز پوزخند روي لب

 .ورتفاوت نشسته بودم. رفت کنار اتاق بلوزش رو درآورد. روم رو کردم اونبي

 از هستي خبري نشد؟ -

 .نه -

با عصبانيت برگشتم سمتش. از خونسرديش عصبي شده بودم. شلوار ورزشيش رو پوشيده بود 

 .و تيشرتش دستش بود

يعني چي؟ اگه تا االن باليي سرش اومده باشه چي؟ تو که عرضه نداري چرا الکي من رو عالف  -

 کردي؟

 .تيشرتش رو پرت کرد روي زمين و با عصبانيت اومد سمتم

زني؟ مثال اگه من عرضه ان؟ فکر کردي آوردمت ماه عسل حرف مفت ميکي عرضه نداره ه -

خواستي بکني؟ تا االنم همين که خبر سالمتيش رو آوردم بايد کار ميعالي چينداشتم جناب

خدات رو شکر کني؛ وگرنه بابات با اون همه دم و دستگاه نتونسته هيچ غلطي بکنه؛ البته اگه 

 !بابات باشه

ت، به تو چه؟ نيست ارسالن باباي تو بود! پس به من تيکه ننداز که تو وضعت از آره بابام نيس -

 .من هم بدتره

 .هاش رو ريز کردچشم



 منظورت چيه؟ -

 .دونيخودت مي -

 .زدنفس ميمچ دستم رو يه دفعه گرفت کشيد. نفس

 !گفتم منظورت چيه؟ ارسالن بهت گفته آره؟ اون لعنتي بهم قول داده بود -

جوري يه چيزي گفته بودم. دستم درد گرفته بود. زنه. من همينونستم از چي داره حرف ميدنمي

 .هنوز از صبح دردش خوب نشده بود

 !ولم کن وحشي -

 .بگو ارسالن بهت چي راجع به من گفته تا دستت رو نشکوندم -

 !ولم کن ديوونه -

تونستم خفيف لبش رو مي قدر نزديکم بود که لرزشدستم رو بيشتر فشار داد. صورتش اين

 .ببينم

 .حرف بزن -

 .کردمفقط نگاهش مي

 !کنم؛ حيف که اينجا جاش نيستآدمت مي -

پرتم کرد روي تشک. از جاش بلند شد و چنگ زد تو موهاش. تيشرتش رو برداشت و پوشيد و از 

شکست. اتاق با سرعت رفت بيرون. دستم رو ماساژ دادم. احمق دستم رو داشت مي

قدر عصباني بشه. خب سرهنگ سازگارم پدر من نبود. علت اين همه هميدم چرا بايد اينفنمي

کرد. با شالم مچ گفت؟ مچ دستم درد ميعصبانيت چي بود؟ يعني ارسالن چي رو نبايد بهم مي

 .دستم رو بستم؛ شايد دردش بهتر بشه. توي تشک دراز کشيدم

 نکنه چي؟ يعني کجا رفته بود؟ اگه لج کنه هستي رو پيدا

 .برد. تمام راه رو خواب بودمهام رو بستم؛ ولي خوابم نميچشم



ي کنار اتاق ساعت نزديک دو بود و عطا هنوز برنگشته بود. آروم از جام بلند شدم. سمت پنجره

رفتم که رو به حياط پشتي بود. پنجره توري داشت؛ ولي حالت کشويي بود. توري رو کنار زدم. از 

خواستم از در برم که متوجه بشن من از اتاق اومدم بيرون. هواي اينجا ون. نميپنجره رفتم بير 

اومد. از پشت ديوار به صداها نزديک زدن ميسرد نبود. آروم سمت حياط رفتم. صداي حرف

 .شدم

 کني؟خاطرش ريسک ميفهمي؟ اين دختره کيه داري بهعماد: عطا اونا خطرناکن مي

 .عماد دخالت نکن -

 وني درافتادن با تيمور يعني چي؟دمي -

 .تيمور براي من عددي نيست -

 .خرابهآره اون عددي نيست؛ ولي کله -

 .من بايد اون دختر رو نجات بدم -

 .کم مشکوکنخوان بهشون بده. اينا يهباشه نجات بده. فقط چيزي رو که مي -

 .کس باج نميدمکنم؛ من به هيچنه من اين کار رو نمي -

بازي در گرفتي. چرا ديوونهجوري تصميم نميکاري اينکني؟ باج چيه؟ تو، توي هيچچرا لج مي -

 .ها باهات بيايممياري؟ حداقل بذار من يا بچه

 .اش با مننه تو کارت رو کردي ديگه بقيه -

کني؟ ذارم تو خودت رو به کشتن بدي. اين دختره باباش پليسه، چرا بهش کمک ميمن نمي -

 ... از کارات سر درنميارم. نکنه باز من

 .عماد برو بخواب. من هم بايد بخوابم فردا برم سراغ تيمور -

 .خواي بکن؛ فقط درست تصميم بگيرباشه هرکار مي -

 عماد؟ -



 جانم؟ -

خوام باهاش روم رو باز تونه باشه؟ خودم نميبهت نگفتم به حورا حالي کن چيزي بين ما نمي -

 .کنم

 .شناسي. اون به حرفم گوش نميدهها رو ميداش؛ ولي خودت که زنگفتم دا -

 .کنمدونم. بهش دوباره بگو؛ وگرنه خودم يه جور ديگه حاليش ميمن نمي -

 .زنمباشه، باهاش حرف مي -

خاطر اون دختر بود. عماد رفت و عطا توي حياط نشسته بود. پس اون همه ابراز احساساتش به

ر خودش باز کنه. عطا تو فکر بود. حال بدي داشتم. درسته عطا خيلي خواست اون رو از سمي

خاطر من تو دردسر بيفته. خودم بايد حلش خواست کسي بهبهم بدي کرده بود؛ ولي دلم نمي

  .کردم. سمتش رفتم. با صداي پام برگشتمي

 .ايبا تعجب نگاهم کرد. دوباره برگشت به طرف ديگه

 .ار باغچه نشستمبهش اهميت ندادم و رفتم کن

 اومدن رو تا حاال امتحان نکرده بودي نه؟باز از در و ديوار باال رفتي؟ از پنجره بيرون -

 .ارسالن چيزي به من نگفته -

 .بهم خيره شده بود

کردم جوري يه حرفي زدم. سرهنگ سازگار پدر واقعي من نيست. هميشه فکر ميمن همين -

زدم. تو جوري نبود. من داشتم خودم رو گول ميايناحساس؛ ولي ي پدرا خشکن و بيهمه

کرد اوضاعت از من بهتر بوده؛ حداقل ارسالن براي تو يه پدر واقعي بود. وقتي نگاهت مي

وقت تو چشم پدرم هاش ببينم. چيزي که من هيچتونستم عشقي که بهت داره رو تو چشممي

ي تو اي دربارهي همين؛ وگرنه چيز ديگهنيست نديدم. آريا اون روز تو هتل گفت تو پسر ارسالن

 .بينم بدونم. زندگي شخصي يه نفر مربوط به خودشهدونم؛ يعني الزم نمينمي



 .عطا تمام مدت به صورتم خيره شده بود. از نگاهش کالفه بودم. از جام بلند شدم

دارم مشکالتم خاطر من کاري بکني؛ اگه قراره کسي کاري بکنه اون خودمم. عادت نخوام بهنمي -

خوام باهاش حرف خواد؛ ولي خودم ميدونم تيمور کيه و چي ميرو بندازم گردن ديگران. من نمي

 .بزنم. شايد هستي رو آزاد کنه

 .روم واستادعطا بلند شد روبه

خواي بشيني تو با خودت چي فکر کردي؟ فکر کردي با يه مشت آدم باشخصيت طرفي که مي -

 ني؟باهاشون منطقي حرف بز 

 .کنممن شانسم رو امتحان مي -

 .پوزخندي زد

خندن که يه زن رو فرستادم جلو خودم حتماً انتظار داري من بشينم و ببينم دارن بهم مي -

 پشتش قايم شدم؟

 .روش ايستادمرفتم روبه

 my شناسم که از هر مردي مردترن. من مثلتو مشکلت با زنـ*ـا چيه؟ من زنايي رو مي -

friendستم که به اين فکر کنم که چي بپوشم که به چشمت بيان. من هميشه خودم ات ني

 .مشکالتم رو حل کردم؛ پس يه جوري حرف نزن که به شخصيتم توهين بشه

 .هاي عطا گرد شده بودچشم

ها چه طرز فکري درضمن هرجا بري منم باهات ميام و برامم مهم نيست که تو راجع به زن -

 .توني تو ذهنت تصور کني که من زن نيستم تا بتوني باهاش کنار بيايداري. مي

 .سمت حياط پشتي رفتم

 خب ميشه حاال که خيلي توهم مردبودن بهت دست داده بگي چي صدات کنم؟ -

 .برگشتم سمتش



توني باهاش کنار بياي هرکار جوري ميت گفتم مردبودن به جنسيت نيست؛ ولي اگه اينبه -

 .دوست داري بکن. هر چي هم دوست داري صدام کن برام مهم نيست

 .زدرنگي مياولين بار بود که لبخند کم

 کنه؟مچ دستت درد نمي -

 .با تعجب نگاهش کردم

 .چيز مهمي نيست -

ي پنجره. يه لحظه دستم ليز خورد. مچم هنوز ام رو گذاشتم رو لبهسمت پنجره اتاق رفتم. پاه

 .زدهاش توي نور ماه برق ميکرد. يکي از پشت، بازوم رو گرفت. برگشتم سمتش. چشمدرد مي

 قدر لجبازي؟کنه. چرا اينمچ دستت درد مي -

 .هول شده بودم

 .گفتم چيزي نيست؛ خوبم -

حرکت خودم رو کشيدم باالي پنجره. هنوز بهم خيره بود. رفتم  آروم خودم رو ازش جدا کردم. با يه

تونستم حداقل پيش خودم انکار تو اتاق و روي تشک دراز کشيدم. تپش قلبم نامنظم بود. نمي

کنم که حسي بهش ندارم؛ ولي اين حس رو توي خودم خفه کرده بودم. دنياي ما از هم جدا بود. 

ي رفت؛ مثل بقيهدلبسته بشم. اين حس بايد از بين ميمن آدمي نبودم که به کسي مثل عطا 

ي تونستم داشته باشمشون تو خودم خفه کرده بودم. دفعهخواستم؛ ولي چون نميچيزايي که مي

 .هام رو بستمکرد گذشته بودم. چشماولم نبود که از هر چي که ضعيفم مي

*** 

م نزديک هشت بود. عطا تو اتاق نبود. هوا روشن شده بود. از جام بلند شدم. به ساعت نگاه کرد

کردم که خودش تنها نرفته باشه. سريع يه مانتو شلوار سياه پوشيدم. شال فقط دعا مي

اومد. عطا داشت با عماد رنگم رو سرم کردم و از اتاق اومدم بيرون. از توي حال صدا ميايسرمه

 .زد. نفس راحتي کشيدم و آروم رفتم جلوحرف مي



 خواي تنها بري؟ا تيمور ساعت يازده شب قرار گذاشتم. مطمئني ميعماد: ب

 .آره -

 دختره چي؟ -

 کار کردي؟حرفشم نزن؛ نبايد چيزي بفهمه. اسلحه رو چي -

 .توني چيزي ببري توگردنت، نميبعدازظهر ميارم؛ ولي بري اونجا مي -

ًً  الزم شدمي -  .ذارم تو ماشين براي احتياط. شايد بعدا

 خواي بگي اين دختره کيه؟نمي -

 .الزم نيست بدوني -

 .باشه هرجور دوست داري -

خواست من رو ببره. سمت دستشويي رفتم. صورتم رو شستم و در رو جوري بستم که لعنتي نمي

بفهمن من تازه بيدار شدم. سمتشون رفتم و سالم کردم. عماد لبخندي زد و عطا طبق معمول 

جوري تونست رفتارش رو اينکردم عطا چطور ميبا خودم فکر ميسرش رو تکون داد. بعضي وقتا 

کرد که انگار اصالً چيزي نشده. مثل اون شب تو هتل و تغيير بده؛ خيلي راحت جوري رفتار مي

العملي نشون نداده بود. به رفتارش عادت هام نگاه کرده بود و عکسفرداش که خونسرد تو چشم

 .کرده بودم. رفتم کنارشون نشستم

 ريم؟کي مي -

 .عماد و عطا دو نفري بهم نگاه کردن

 عماد: کجا؟

 .سراغ تيمور -

هاش رو روي هم فشار داد. فکر کنم از ديشب تا عماد با بهت نگام کرد و عطا با حرص دندون

 .کرد من باهاش شوخي دارماالن فراموشي گرفته بود يا فکر مي



 شناسيد؟عماد: شما تيمور رو از کجا مي

  .عطا: خانم ديشب گوش واستاده بودن؛ البته کار هميشگيشه

 .بعدم زير لب فضولي نثارم کرد

 .عماد: خطرناکه؛ نميشه شما بريد

 .مهم نيست؛ اوني که اونجاست خواهر منه -

 .خواست من حرفي بزنمکرد. عطا خشکش زده بود؛ حتماً نميعماد با دهن باز نگام مي

 شما دختر سرهنگ سازگاريد؟ -

 آره، اشکالي داره؟ -

برگشت سمت عطا و نگاهش کرد. شايد منتظر بود عطا حرفم رو تکذيب کنه؛ ولي وقتي ديد عطا 

 .زنه و فقط فکش رو روي هم فشار ميده دوباره برگشت سمت منحرفي نمي

 ريم؟نگفتيد، کي مي -

 !عطا: شما جايي نمياي

 من ميام فهميدي؟ -

 .کرده ميعماد مثل گنگا به من و عطا نگا

 !برممن تو رو نمي -

 !ولي من ميام -

 .عطا سرش رو بهم نزديک کرد؛ ولي من خونسرد سر جام نشستم

 .تو نمياي -

 .از جام بلند شدم



 .خواي بايد من رو ببريمن ميام عطا شاهي؛ اگه اون چيزي که دستمه رو مي -

 .دهاش رو مشت کرده بود. صورتش قرمز شده بوعطا دست

 .خيز پيدا کرده بودرو گذاشت روي مچ عطا که حالت نيم عماد دستش

 کني؟جوري ميعماد: داداش بشين چرا اين

 !بببين اين يه الف بچه براي من شاخ شده -

 .هرچي که شدم من ميام -

 .روم ايستادعطا مچ دستش رو از تو دست عماد کشيد بيرون و اومد سمتم درست روبه

 کني؟کار ميمثالً اگه نبرمت چي -

 .هنوز بهش فکر نکردم -

 .عماد بلند شد و باز هم دست عطا رو گرفت

 .عماد برو بيرون من بايد با اين حرف بزنم -

 ...عماد: ولي داداش

 .گفتم برو بيرون -

 .عماد دستش رو ول کرد و از در هال رفت بيرون

 .گفتيخب مي -

 .همون که شنيدي -

 خواي بياي؟جوري مياگه نبرمت چه -

 .يه جوري ميام -

 بازيه؟آخه من به تو چي بگم؟ مگه بچه -



 .خوام بيامتراست من مينه اتفاقاً چون بازي بزرگ -

کردم. يه دفعه بازوم رو زد. من هم دست به سـ*ـينه نگاهش ميبهم خيره شده بود و حرفي نمي

. براي اينکه گرفت من رو سمت خودش کشيد. تعادلم رو از دست دادم و افتادم تو بـ*ـغلش

ش. کف دستم درست روي قلبش تعادلم رو حفظ کنم کف دستم رو گذاشته بودم روي سـ*ـينه

 .خواستم ازش فاصله بگيرم که محکم من رو گرفت. سرم رو بلند کردمبود. مي

 ...معلومه داري -

زد. کرد؟ قلبم تندتند ميکار داشت ميانگشتش رو روي لــ*ـبم گذاشت. . گيج شده بودم. چي

 .ي اعضاي بدنم فلج شده بودخشکم زده بود؛ انگار همه

 قدر چموشي؟آروم باش! تکون نخور. چرا اين -

 .مانگشتش رو کشيد روي گونه

 ...هات خيليچشم -

شدن در خونه يه دفعه ازم فاصله گرفت و يه قدم عقب رفت و خونسرد با صداي بلند بسته

 .نگاهم کرد

 گفتي؟خب مي -

 .ت در هال. نفهميدم چي شده بودبرگشتم سم

فهميدم چي شده. يه دفعه چيزي به ذهنم رسيد. فهميدم زد و گيج بودم. نميقلبم تندتند مي

 .کار رو کرده بود. عصبي شده بودم و دستم مي لرزيد. انگشتم رو سمتش گرفتمچرا اين

 !بار آخرت باشه اين کار رو کردي -

 کار؟چي -

خواي شرّ يه زن رو از سر خودت باز کني از من مايه نذار. بار دومت يمن احمق نيستم! اگه م -

 مونم. فهميدي؟ي ديگه ساکت نميبود اين کار رو کردي. مطمئن باش دفعه



 .خورد. باز ازم سوءاستفاده کرده بودهم مياز ضعف خودم حالم به

ار رو کردي! بهتره براي کني؟ بار آخرت باشه اين کفهمم داري چه غلطي ميفکر کردي من نمي -

ها مشکل داري ات از يکي ديگه کمک بگيري. تو که با زنخستههاي دلکردن شرّ عاشقکم

 .مجبور نيستي از اول بهشون رو بدي

 !ها بهم آويزون ميشنکار کنم؟ جذابم؛ زنچي -

 .پوزخندي زدم

رسم! اگه براي اونا جذابي براي من ي ديگه بهم نزديک بشي حسابت رو ميآقاي جذاب، دفعه -

 .نيستي، پس از من فاصله بگير

 .برگشتم

هات و تپش قلبت که تا چند دقيقه پيش يه چيز ديگه مطمئني برات جذاب نيستم؟ چشم -

 !گفتمي

 .برگشتم سمتش

دونم کنم؛ چون ميهر کي نگاه کنم به تو نگاه نمي فکر کنم تويي که دچار توهم شدي. من به -

 .واقعيتت چيه. من حاضر نيستم يه لحظه هم به آدمي مثل تو نزديک بشم

 .هاش مشت شد. حالت صورتش عوض شددست

کشي؟ يه جور دار نزن. تو خودت ختم روزگاري؛ داري براي من جانماز آب ميهاي خندهحرف -

کي هستي. البد ارسالن و مارتين و آريا و بقيه که حسابشون دستم دونم زني انگار نميحرف مي

 ...نيست مرد نبودن که باهاشو

دونم و تو، فهميدي؟ دليلي نداره من خفه شو! اگه يک کلمه ديگه حرف مفت بزني من مي -

بخوام براي تو يکي زندگيم رو توضيح بدم. زندگي من به خودم مربوطه؛ با هرکي که باشم به تو 

طي نداره، بهت اجازه نميدم بهم توهين کني. من بهت توهين نکردم فقط گفتم ازت خوشم رب

نمياد! برامم مهم نيست با کي بودي و هستي و خواهي بود. اگه االن اينجا با هم هستيم فقط 



گردوني من هم اون مدارک اي. تو خواهرم رو برميخاطر قراريه که با هم داريم نه چيز ديگهبه

 .ت هم بهتره از کس ديگه مايه بذاريو بهت ميدم. براي کاراي متفرقهلعنتي ر 

 .با حرص سمت اتاق رفتم

در رو محکم بستم. عوضي لعنتي! از اينکه براي بار دوم ازم سوءاستفاده کرده بود عصبي بودم. 

 هايي که بهش زدم واقعيت بود؛ واقعيت تلخي کهاون از بهار اين هم از اين دختر. هرچند حرف

گفت؛ تپش قلبم قابل انکار نبود. از اين داد؛ ولي راست ميمثل زهر ته قلبم بود و عذابم مي

هام رو توي ساک ريختم و از اتاق اومدم بيرون. بايد ضعفم براي بار هزارم بيزار شده بودم. لباس

 گرفتن از چيزهايي که من رو ضعيفکردم. فاصلهگرفتم. کاري که هميشه ميازش فاصله مي

 .کردمي

 .هاش تو موهاش بودعطا روي مبل نشسته بود و دست

هاش قرمز با صداي پام سرش رو بلند کرد. به من که ساک به دست آماده بودم نگاه کرد. چشم

 .بود. خيلي سرد نگاهش کردم

 کجا؟ -

 .دادن بهش سمت در رفتم. از جاش بلند شد و اومد سمتمبدون جواب

 گفتم کجا؟ -

 .کر نکنم ديگه اينجا به کمکم نياز باشه. داري ميري سراغ تيمور خبرم کنميرم هتل. ف -

 بازي رو تموم کن و برگرد تو اتاق. حق نداري جايي بري فهميدي؟مسخره -

برام مهم نيست تو چي ميگي، پس خودت رو خسته نکن؛ چون نه خودت نه حرفات برام مهم  -

 .نيست

 .خواي بروبه جهنم! هر گوري مي -



اتاق رفت و من هم رفتم تو حياط. حورا کنار حياط نشسته بود و زانوش رو بغـ*ـل کرده بود.  سمت

 .هاش از بس گريه گرده بود ورم کرده بودسرش رو با ديدنم باال آورد. چشم

خواستم بهش ريختيم. ميجوري اشک ميخاطر يه مرد اينها بيچاره بوديم که بهچقدر ما زن

داره؛ ولي ياد خودم افتادم که يه روزي تو يه اتاق تو يه کشور ديگه تا صبح بگم اون ارزشش رو ن

خواستم دختري رو دلداري بدم که با نفرت بهم نگاه خاطر حماقتم اشک ريخته بودم؛ حاال ميبه

ديد. پس ترجيح دادم سکوت کنم؛ چون زمان کرد و من رو مسبب خرابي کاخ آرزوهاش ميمي

 .برد. بدون توجه بهش سمت در رفتميچيز رو از يادش مهمه

 حورا: فکر کردي براش موندگاري؟

 .هاي خيسش نگاه کردمبرگشتم سمتش و به چشم

مونه. من حاضرم براش هرکاري بکنم؛ ولي کس اهميت نميده؛ قلبش مثل سنگ مياون به هيچ -

 ...اون

 .باز زد زير گريه. دلم براش سوخت

دوني چندساله دوستش دارم؟ حاضرم براش بميرم. ميديد که کاش يه لحظه من رو مي -

 .دونه؛ ولي بازم بهم اهميت نميدهچهارسال. اون مي

چقدر تو اين لحظه از عطا بيزار بودم که دل اين دختر رو شکسته بود؛ ولي باز ته قلبم از اينکه 

 .عطا دوستش نداشت حس خوبي داشتم. چقدر من بد شده بودم

وقت عشق رو گدايي نکن. کسي که بهت اهميت نميده تا ت بکنم؛ هيچخوام بهت يه نصيحمي -

کنه. کشه که ولت ميآخر عمر همينه. ممکنه االن تحت فشار قبولت کنه؛ ولي زياد طول نمي

کم دوستت داشته باشه. عشق سعي کن کسي رو دوست داشته باشي که حداقل اون هم يه

 .زوري نيست

 دوستش داري؟ -



خواستم بهش بگم؟ بگم اينا همه يه بازي بود براي هاي منتظرش نگاه کردم. چي ميبه چشم

 شدن از شر تو؟خالص

 .حرفي نزدم

 .خداحافظ -

 .عطا دوستت داره -

 .با حرفش سر جام ايستادم و دوباره برگشتم طرفش

جوري زني اينوقت نديدم به من چهارسال با عشق به عطا زندگي کردم. نگاهش رو حفظم؛ هيچ -

 .نگاه کنه

دونست واقعيت چيه و کسي که اون پوزخندي زدم و از اون خونه اومدم بيرون. اون دختر چه مي

زد و ي من با مردهاي ديگه حرف ميکرد من رو دوست داره، داشت چه راحت از رابـ ـطهاداعا مي

ام که هر دقيقه ه زن عوضيکرد. فقط مونده بود مستقيم بهم نگاه کنه و بگه که من يقضاوتم مي

 .با يه نفرم

*** 

دونستم عطا بهم خبر نميده که کي ميره سراغ شون منتظرم. مياز ساعت شش جلوي خونه

ي خودم رو داشتم. يه ماشين اجاره کردم. البته کلي پول براي يه روز ازم تيمور؛ ولي من هم نقشه

 .اي نداشتمگرفتن؛ ولي چاره

کشم که خونه باز ميشه و عطا با عماد ميان بيرون. خودم رو پايين مي ساعت نزديک نه شب در

 .من رو نبينن

کنم. زنه و سمت ماشينش ميره و سوار ميشه. من هم ماشين رو روشن ميعطا با عماد حرف مي

باالي عطا رسيد. حاال با ماشين مدلمجبور بودم يه پرايد کرايه کنم؛ چون پولم به بيشتر نمي

کنه و من هم دنبالش ميرم. خداروشکر آروم تونم بهش برسم يا نه. عطا حرکت ميميدونم نمي



هام قدر استرس دارم که دستکنم با فاصله ازش حرکت کنم تا من رو نبينه. اينميره. سعي مي

 .حس شدهبي

محکم فرمون رو توي دستم فشار ميدم. از شهر خارج ميشه و وارد جاده خاکي ميشه. مجبورم 

داره. سريع ا رو خاموش کنم که من رو نبينه. دنبالش ميرم. نزديک به يه باغ قديمي نگه ميچراغ

 .کنمماشين رو خاموش مي

کم بعد در باز ميشه و ميره کنه و در باغ رو مي زنه. يهسرم رو ميارم پايين. عطا به اطراف نگاه مي

ئيشرت و شلوار تنم کردم. شالم رو تو. آروم از ماشين پياده ميشم. مانتوم رو در ميارم؛ يه سو

 !خاطر هستيتونم! بهتونم، من ميکشم. من ميکنم. نفس عميق ميمحکم مي

دونستم که ممکنه اين اتفاقا بيفته و يه چيزايي با خودم آوردم. البته به طرف پشت باغ ميرم. مي

ندتا آمپول که تو جيبم دردبخور نباشن؛ ولي از هيچي بهتره. يه چاقو و شوکر و چممکنه خيلي به

پرم اي به ذهنم نرسيد. از ديوار ميدونم چرا اين چيزها رو آوردم؛ ولي چيز ديگهگذاشتم. نمي

 .جا تاريکهپايين. شوکر تو دستمه. همه

کنم. خوب به اطراف نگاه مي کنم. ها قايم ميصداي چند نفر تو باغ مياد. خودم رو پشت درخت

تونم عطا رو ببينم که داره با يکي حرف مي زنه. خودم رو سمتش. مي يه ساختمون ته باغه. ميرم

کنم. مردي که هام رو تيز ميخوام مثل اون دفعه عطا من رو ببينه. گوشکشم جلو. نميمي

 :پشتش به منه ميگه

ها نگاه بندازن. چي شده اين پايينخب خب خب! آقاي عطا شاهي افتخار دادن به اين پايين -

 يب ما شده؟ از اردالن چه خبر؟افتخار نص

 بازيت رو ندارم! دختره کجاست؟ي زبونمن حوصله -

قدر مهمه که خودت شخصاً اومدي سراغش؟ نکنه عاشقش شدي؟ چرا اون دختر برات اين -

 دوني باباش پليسه؟مي

 .فضوليش به تو نيومده؛ برو بيارش -



 .آخ آخ! مثل اينکه يادت رفته اينجا رئيس کيه -

تر از اون هستي که با من دربيفتي. حاال هم مثل آدم برو دوني کوچيکيس؟ خودت ميرئ -

 .دختره رو بيار

شرمنده اين موضوع شخصيه. اون يارو سرهنگه برادرم رو فرستاده باالي دار؛ حاال بايد دخترش  -

 .تاوان بده

 .يديت خيلي اهميت ممن رو نخندون تيمور! نگو که که به کانون گرم خانواده -

 مون رو دوست داشته باشيم؟چيه؟ به ما نمياد که خانواده -

 .نه -

خوايش دزديدمش؛ ولي حاال که ميدونستم اين دختره به چشمت اومده زودتر مياگه مي -

 !تونم بهت بدمش؛ البته به يه شرطمي

 .عطا از جاش بلند شد. يه دستش تو جيب شلوارش بود

 !براي من شرط نذار تيمور -

 .چيزي مجاني نميشهدوني هيچودت ميخ -

 .حرفت رو بزن -

 .هام بدون هيچ مشکلي برسه تهرانبايد جنس -

 .زنهعطا پوزخندي مي

 !کنهکم اين کار برات بزرگه؟ تو گلوت گيره ميکني يهفکر نمي -

 کم نيايم اون باالها؟ش شماها بايد اون باال باشيد؟ چرا ما يهچيه؟ همه -

 !چون حدت همين پايينه -



ها منتظر مرگتن؛ ولي دوني که خيليتونم همين االن بکشمت. ميزدنت باش! ميمواظب حرف -

 .بهت يه فرصت ميدم

 !جرئتش رو نداري کاري کني -

 .خوام بهت فرصت بدم؛ شايد نظرت عوض بشهدارم، فقط مي -

 .احدي باج نميدم؛ چه برسه به تو کنم. من بهکاري برات نميبهتره فراموشش کني. من هيچ -

 .باشه پس دختره رو فراموش کن. فکر کنم با همون باباش تسويه کنم بهتر باشه -

 !کنمبرو دختره رو بيار تيمور؛ وگرنه نابودت مي -

 .شرمنده، مجبورم بهت جواب رد بدم -

 .عطا اومد سمتش و مشتي به صورتش زد

 .و گرفتنهاش ر چندتا مرد اومدن سمت عطا و دست

 .دستم رو روي دهنم گذاشتم. مردِ خون دهنش رو تف کرد و از جاش بلند شد. زد زير خنده

دونم چرا دختره رو مي خواي؛ چون سلطان دوني چيه؟ فکر کردي من احمقم؟ من مياصالً مي -

 .خواستم با سلطان معامله کنمخوادش. من آوردمشون اينجا؛ چون ميمي

 .هاي عطا گرد شدچشم

خوادش؟ ولي بايد بگم خوايش آره؟ اين دختره چي داره که سلطان هم ميتو هم براي همين مي -

ها به کاهدون زدي! اون دختره هيچ ارزشي نداره؛ چون هدف اون نبوده، خواهرش بود؛ ولي بچه

دوني که قانون چيه؟ بايد حذف ست. ميي سوختهگند زدن و اشتباهي آوردنش. االنم اون مهره

 .تونم بذارم زنده از اينجا برهشه؛ چون ما رو شناخته. درضمن دختر يه پليسم هست؛ نميب

 طور. هدف من بودم. چرا من؟عطا خشکش زده؛ من هم همين

 .دادم قبل از اينکه دير بشههستي کجا بود؟ بايد نجاتش مي



 .نيااي ندارم تو رو هم با اون بفرستم اون دخب حاال که تو هم اينجايي چاره -

 .مونيمي دوني من کيم؟ اگه کاري کني زنده نمي -

خواستم چي رو از دست دادم. گروه عقرب دنبالمن و ميي قبلي همهدونم. من تو معاملهآره مي -

با تحويل اين دختره خودم رو نجات بدم که اون هم خراب شد. حاال هم چيزي براي از دست 

سراغم. پس چه بهتره قبلش يکي از آرزوهام رو انجام بدم. دادن ندارم؛ چون اونا دير يا زود ميان 

 تونه قبل از مرگم خوشحالم کنه؟چه چيز بهتر از کشتن تو مي

 .کرد خودش رو نجات بدهعطا تالش مي

 .بيخود تالش نکن! بهتره لحظات آخر عمرت استراحت کني. فرشيد برو دختره رو بيار -

رفت ته باغ. آروم ت. به در ورودي نگاه کردم؛ داشت مييکي از اون مردها از ساختمون بيرون رف

  .دنبالش رفتم

 .مرد در يه انباري ته باغ رو باز کرد و رفت تو. از پشت آروم بهش نزديک شدم

کم خوش بگذرونيم. قراره بکشنت. چرا قبل از خوايم يهسالم کوچولو چطوري؟ حاضر باش مي -

 مرگت بهت خوش نگذره؟

 .ستاز صداي هستي معلوم بود دهنش بسته

شد. شوکر تو دستم بود. دستم تونستم خوب ببينمش. مرد داشت بهش نزديک مينمي

لرزيد. آروم از پشت بهش نزديک شدم. هستي خودش رو به ديواره چسبونده بود. با ديدنم مي

 .هاش گرد شدپشت اون مرده چشم

 اي؟خب خوشگله آماده -

 .کردهاي بلوز رو باز ميمرده داشت دکمه

يه دفعه از پشت بهش حمله کردم و شوکر رو زدم به پشتش. افتاد روي زمين. فقط بهش شوک 

کرد خودش رو ش تقال ميهوش نشده بود. هول شده بودم. هستي هم همهوارد شده بود و بي



سلحه رو با پام پرت ش رو برداره که با لگد زدم تو پهلوش و بعد اخواست اسلحهآزاد کنه. مرد مي

کشيدم. يه دفعه مرد از جاش بلند شد و پرتم کرد ور. عرق کرده بودم و تندتند نفس ميکردم اون

شدم. دستم رو سمت جيبم روي زمين. شوکر از دستم افتاد و مرد گلوم رو گرفت. داشتم خفه مي

رو توي گردنش فرو  بردم و اولين چيزي که دستم اومد سرنگ بود. از جيبم درش آوردم و سرنگ

هاش از گردنم شل شد؛ من هم از فرصت استفاده کردم و هلش دادم و ازش فاصله کردم. دست

ً ً داشتم خفه مي  .کردمشدم! مدام سرفه ميگرفتم. واقعا

حال شده بود. خواستم هر چي هوا بود رو نفس بکشم. مرد سرنگ رو از گردنش درآورد. بيمي

کنه که من سريع شوکر رو از روي زمين برداشتم و زدم به گردنش.  خواست بهم حملهدوباره مي

 .هوش شد. سمت هستي رفتم و دهنش رو باز کردمبي

 بينم؟هلنا خودتي آره؟ دارم خواب مي -

 .کردبغلم کردم. داشت گريه مي

 !بينمتکنم دارم ميهلنا باور نمي -

 .حالم خوب نبود، هنوز تو شوک بودم

 .بايد بريم بيرون عزيزم آروم باش. -

کرد. به کرد. هنوز گردنم درد ميهاش رو باز کردم. هستي بازم داشت گريه ميپاهاش و دست

 .مردي که اونجا افتاده بود نگاه کردم

 هستي: مرده؟

 .هوش شدهنه، بي -

 .ي اون مرد رو برداشتم و از در انباري اومديم بيروناسلحه

 .و از جيبم در آوردمسمت ديوار کنار باغ رفتيم. سوئيچ ر 

 .گرفتم سمتش. هستي نگاهي بهم کرد



 اين چيه؟ -

زني راهي اول رسيدي، زنگ ميمداديه. وقتي از اينجا رفتي به سهبرو باال ته کوچه يه پرايد نوک -

به پليس. موبايلم تو ماشينه. بعدش هم تو داشبورد يه آدرسه. سريع ميري به اون آدرس. وقتي 

 .کننعطا فرستادتت. اونا بهت کمک ميرسيدي اونجا بگو 

 پس تو چي؟ -

 .برو من بايد برم سراغ عطا. بعداً ميام -

 !عطا کيه؟ من جايي نميرم؛ تو هم بايد بياي -

 !فهمن فرار کردي و دير ميشه. عطا جونش تو خطرهکنم برو. االن ميهستي خواهش مي -

 .من هم باهات ميام -

 !فهمي؟ خيلي مهمهکه گفتم رو انجام بده. ميبهم اعتماد کن. برو کارايي  -

 !هلنا -

 !کنم؛ قرار نيست اتفاقي بيفته. جون مامان برو من ميامبرو خواهش مي -

 ...ولي -

 .برو بهت ميگم -

 .هستي از ديوار باال رفت

 !هلنا -

 جانم؟ -

 .قول بده سالم مياي -

 .باشه برو دير شد -



تونستم عطا رو دونم ممکنه نتونم برگردم؛ ولي نمي. ميهستي رفت. منم سمت ساختمون رفتم

 .اينجا تنها بذارم

? نفر بربيام. تازه ممکن بود جون عطا به خطر -تونستم از پس اين ?به اطراف نگاه کردم. نمي

 .بيفته

 .گرفتمفکري به ذهنم رسيد. بايد رئيسشون رو مي

اي کم گنده بود؛ ولي چارهبم قايم کردم. شلوارم رو کشيدم روش. اسلحه يهاسلحه رو توي جورا

نداشتم. بايد ريسک مي کردم. از ديوار باال رفتم. جلوي در باغ ايستادم. نفس عميقي کشيدم. با 

 .کم بعد در باز شد و مرد قدبلندي اومد جلوي درمشت کوبيدم به در. يه

 عطا اينجاست؟ -

 .بهم انداخت روم نگاهيمرد روبه

 چي ميگي برو پي کارت! عطا کيه؟ -

 .دونم با يه زن اينجا قرار دارهتونه من رو دور بزنه. ميخودم ديدم اومد تو. برو بهش بگو نمي -

 .خودم رو زدم به مظلوميت

ش دنبالش رفتم تا مچش رو کنه. خسته شدم که همهکار ميآقا تو رو خدا بذار ببينم داره چي -

 !هاي جور واجورهش دنبال زنقدر همهدونم چي کم دارم اين اينگيرم. من نميبا يکي ب

 .مرد پوزخندي زد

 آقا بذار بيام تو. اينجا پارتيه؟ -

 .مرد ابروهايش باال رفت

 جوري اومدي اينجا؟چه -

دونم يه ريگي به کفششه. بذار بيام تو قول ميدم سروصدا تو صندوق عقب قايم شده بودم. مي -

 .منکن



 :مرد لبخند چندشي زد و گفت

 .بيا تو -

 .کردم جوري راه برم که اسلحه ديده نشه. مرده سمت ساختمون رفترفتم تو و سعي مي

 آقا چندتا زن هستن؟ چرا ساکته؟ مگه پارتي نيست؟ -

 .حرفي نزد. به در رسيد يه دفعه من رو هل داد تو

 .کردم. چشمم به پايين پام بوددونستم ممکنه اين کار رو بکنه، تعادلم رو حفظ مي

 چه خبرته ديوونه؟ -

کردن، نگاه کردم. عطا سرم رو برگردوندم و به چندتا چشمي که با تعجب داشتن بهم نگاه مي

اومد. دونفر بازوهاش رو گرفته بودن تا حرکت نکنه. بلوزش پاره بود و از کنار لبش خون مي

 .به تعجب چشمش تا به من افتاد خشکش زد. خودم رو زدم

 اينجا چه خبره؟ -

 کني؟عطا: اينجا چه غلطي مي

 .تيمور مشتي به پهلوي عطا زد و عطا از درد خم شد

 .من هم جيغي زدم مثال ترسيدم

 تيمور: اين کيه اسي؟

 .عطاست و تعقيبش کرده my friend اسي: ميگه

 .حس کردم که تيمور ترسيد

 جوري تعقيبش کرده؟تيمور: چه

 .اسي: ميگه تو صندوق عقب ماشينش بوده

 .کم خيالش راحت شده بود لبخندي زدتيمور که انگار يه



 خواي دخترخانم؟چي مي -

 .خودم رو زدم به ترس

 .اومدم... دنبال... عطا -

 .اي هم هستت هم عاليه؛ عجب تيکهآخي! عطا شاهي چه طرفداري داره. خوبه سليقه -

 دين؟چه باليي... سرش ... آور  -

 ادب بود تربيتش کرديم. تو چرا تعقيبش کردي؟کم بيچيزي نيست عزيزم! يه -

 .فکر کردم با يکي قرار داره و من رو پيچونده -

 .مرد زد زير خنده

 !هاي حسوداي زن -

تونستم اسلحه رو روم ايستاد. بازوم هنوز تو دست اون مرده اسي بود. نمياومد سمتم روبه

 .بردارم

 .جوره در خدمتمن ارزشش رو نداره. من خودم همهعزيزم اي -

دستش رو سمت صورتم آورد و انگشتش رو کشيد روي لـ*ـبم. سرم رو سريع عقب کشيدم. 

 .شکوندمحيف که دستم بند بود؛ وگرنه خودم دستش رو مي

 !ذارم تيمورات نميعطا: بهش دست بزني زنده

کردم عطا شاهي يه زن رو دنبال خودش کر نميت اومدي. فmy friend بهم خبر داده بودن با -

جور که معلومه برات خيلي مهمه. باشه حاال که برات مهمه چرا قبل از مرگت بازي راه بندازه. اين

 نکنيم؟

 .تيمور يه دفعه شالم رو کشيد و من هم دوباره جيغ زدم

 !عطا: ولش کن کثافت



 ؟چرا؟ تازه داره جالب ميشه! چيز خوبيه مگه نه اسي -

 .اسي لبخندي زد

 .خيلي عاليه آقا -

 .دستش رفت سمت سوئيشرتم

 .زنمآقا تو رو خدا ولم کن بذار برم! به کسي حرفي نمي -

 .انگيزيتونم ازت بگذرم؛ تو خيلي هـ*ـوسنه ديگه دير شده عزيزم! نمي -

 .هام رو مشت کردمدست

 .زنم نزديکش بشيعطا: تيمور آتيشت مي

 .خورد که خودش رو نجات بدهها تکون ميعطا داشت مثل ديوونه

 ت رو بهمون قرض بدي؟my friend کمآروم باش عطا شاهي! خسيس نباش. چي ميشه يه -

 .همه زدن زير خنده

 !ذارم عوضيت نميعطا: زنده

 .فکر نکنم در شرايطي باشي که تهديدم کني -

شد که با لگد زدم زير شت صورتش بهم نزديک ميام رو گرفت. دادوباره اومد سمتم و چونه

خواستم اسلحه رو ببينه ضربه خيلي محکم نبود فقط شکمش؛ ولي چون بازوم گير بود و نمي

 .چند ثانيه از درد خم شد

 !ي وحشيزنيکه -

 :بلند شد و سيلي به صورتم زد. کنار لبم سوخت. عطا داد زد

 !کشمت! آشغال ولش کنمي -

 بينمت عطا! راستي چرا فرشيد دير کرد؟قدر بيچاره ميقتي اينخوشم مياد و -



 .کردم که دستم آزاد بشهکردم. بايد کاري ميبايد حواسش رو پرت مي

 !فکر کردي خيلي مردي؟ اگه راست ميگي دستم رو ول کن تا حاليت کنم -

 .اي کردتيمور خنده

 خواي به من چيزي رو حالي کني، آره؟توي جوجه مي -

 .اي داشت و تقريباً دو برابر من بودر هيکل گندهتيمو

 .خواد بکنه! بعدم برو ببين فرشيد کجاستکار مياسي ولش کن ببينم پيشي کوچولو چي -

خواست نمايش اسي بازوم رو ول کرد. يک قدم رفت عقب؛ ولي هنوز بيرون نرفته بود؛ انگار مي

 .رو نگاه کنه

کم تظر فرصت بودم تا بياد نزديک تر. اومد جلو و من هم يهتيمور دوباره اومد سمتم و من هم من

 .رفتم عقب

 کني کوچولو؟داري فرار مي -

 .اش خيلي کم بودحاال ديگه فاصله

 .کردنپوزخندي زدم و سريع خم شدم. اسلحه رو برداشتم سمتش گرفتم. همه شوکه نگاه مي

 !هاشون رو بندازنهات بگو اسلحهبه نوچه -

 .جون عطا رو ببينمتونستم لبخند کمو شوک بود. ميتيمور هنوز ت

 !توني بکنيتيمور: تو هيچ غلطي نمي

 .کنمشون رو بندازن و عطا رو ول کنن؛ وگرنه شليک ميبگو همه اسلحه -

 تو اصالً بلدي با اسلحه کار کني؟ -

 .خواد شليک کنم؟ فقط ممکنه بعد شليک زنده نباشي مهارتم رو ببينيخيلي دلت مي -

 .رفت که دستش رو هدف گرفتماسي داشت دستش به اسلحه مي



اي که از پشتش درآورده بود از دستش افتاد. بازوش پر خون شده بود. داد اولين شليک. اسلحه

 :زدم

 !بعدي تويي هاشون رو بندازن؛ وگرنه نفربگو اسلحه -

 !توني از اينجا بريتيمور: مطمئن باش زنده نمي

 !حرف مفت نزن زود باش -

 .اسلحه رو به پشتش فشار دادم

دونستم اون چندتا مرد ديگه با صداي شليک االن ميان تو ساختمون. تيمور اشاره کرد مي

داشت. با اسلحه ي جلوي پاش رو بر هاشون رو بندازن. عطا خودش رو آزاد کرد و اسلحهاسلحه

 .کوبيد به دهن اون دوتا مرد کناريش

 .ديوونه شده بود. سمت تيمور اومد

 !عطا االن وقتش نيست بايد بريم؛ االن بقيه ميان -

 .رسمتو خفه شو! بعداً حساب تو رو هم مي -

 .عجب آدم احمقي بود! من رو بگو نجاتش داده بودم

 .مشتي تو دهن تيمور زد

 بکشي کثافت، آره؟خواستي من رو مي -

 .چندتا لگد بهش زد. منم حواسم به در ورودي بود که با تيراندازي سرم رو خم کردم

 !عطا ولش کن اومدن -

 .عطا بهم نگاه کرد و بازوم رو کشيد. قبل رفتن دوتا تير به پاهاي تيمور شليک کرد

 !کشمت تا هميشه يادت باشه من کيمنمي -

 .با هم سمت در پشتي رفتيم



 .رفتت سمت ته باغ ميداش

 کجا ميري؟ -

 !خفه شو حرف نزن -

 .رسه بايد بريماالن پليس مي -

 .خواهرت اينجاست بايد پيداش کنيم -

 .اون نيست رفته -

 کجا؟ -

 .فرستادمش رفت -

 .بهم خيره شده بود

 .کردن بايد زودتر بريمچيه؟ االن به جاي نگاه -

 .کردنچند نفر تو باغ بودن که به طرفمون شليک مي

ي آخر تيري سمت ديوار باغ رفتيم. خودم رو کشيدم باال و عطا هم اومد باالي ديوار. تو لحظه

 .شليک شد و خورد به پاش. کشيدمش از ديوار پايين. بازوش رو گرفتم تا سمت ماشين ببرمش

 !عطا: ولم کن لعنتي به کمکت احتياج ندارم

لنگون سمت ماشين رفت. سوئيچ تعجب نگاهش کردم. بازوش رو از دستم بيرون کشيد و لنگ با

 .رو پرت کرد سمتم

 .سوار شو -

اومد. يه چشمم به جاده بود و يکي رفتم. صداي آژير پليس ميسريع سوار شدم. با سرعت مي

 .به عطا. روي پيشونيش عرق نشسته بود

 .ه فرعي پيچيدم و نگه داشتمشلوار جينش پر خون شده بود. تو ي



 .هاش رو باز کردهاش رو بسته بود با توقف ماشين چشماز ماشين پياده شدم عطا که چشم

 .کتش عقب بود. برش داشتم و سمتش رفتم و در رو باز کردم

 .بايد پات رو ببندم تا برسيم؛ خون زيادي ازدست ميدي -

 !وربه تو ربطي نداره گمشو اون -

خواي از خونريزي زياد پات قطع بشه به من ربطي نداره؛ چون خودت بايد اگه ميببين وحشي  -

 .تا آخر عمر با يه پا زندگي کني

 .ديگه حرفي نزد. بازم تونسته بودم گولش بزنم

چقدر احمق بود! آخه کي از تيري که تو پاش خورده پاش قطع ميشه؟ اونم با گلوله کاليبر ?. 

 .هاش رو گرد کردچشم کتش رو خيلي سخت پاره کردم.

 .دارتون خراب شد؛ ولي االن چيزي تو دسترس نيستببخشيد کت مارک -

کنم. من هم پاش رو بستم و حرکت کردم. وارد شهر شديم. رنگ پوزخندي زد؛ يعني تالفي مي

 .رفتيم بيمارستانعطا پريده بود. بايد زودتر مي

 بيمارستان کجاست؟ -

 خواي من رو ببري بيمارستان؟مي ها افتادمفکر کردي از پله -

 .کار کنم؟ تير تو پاتهچي -

 .کنهي عماد؛ حورا پرستاره، يه کاري ميبرو خونه -

 .کردم تا بکشنش احمقهام رو روي هم فشار دادم. بايد ولش ميدندون

هاش رو بسته بود. معلوم بود درد زيادي داره. چون ي عماد حرفي نزدم. عطا چشمتا دم خونه

 .رفت، مجبور بودم کمکش کنم. سمتش رفتم و در رو باز کردماشين تو کوچه نميم

 .الي چشمش رو باز کرد. دستم رو سمتش دراز کردم



 .نترس! به کسي نميگم کمکت کردم. فکر نکنم لجبازي تو اين موقعيت برات خوب باشه -

ري ايستاده بود. جوبازوش رو گرفتم. دستش رو گذاشت روي سقف ماشين و پياده شد. همين

ي اينکه نازش رو بکشم نداشتم. دستش رو بلند کردم و انداختم روي گردنم. نگاهي بهم حوصله

نفس کرد به روي خودم نياوردم. به طرف ته کوچه رسيديم. نفسکرد. با اينکه گردنم درد مي

ستم خوب نفس تونزدم. اين هم انگار من چوب بودم وزنش رو جوري روم انداخته بود که نميمي

کنه. چقدر هم به خودش ادکلن زده بود. کردم از قصد داره اين کار رو ميبکشم. حس مي

 .المصب عجب بويي هم داشت! کالفه شده بودم. به در خونه رسيديم. زنگ رو زدم

سريع دستش رو از دور گردنم برداشت. نگاهي بهش کردم؛ مثل هميشه خونسرد بود. در باز شد 

 .ه دم در اومدن. هستي با ديدنم خودش رو انداخت تو بغلمو عماد و بقي

 !هلنا خوبي؟ خيلي نگرانت شدم -

 .هستي آروم باش! من خوبم -

 .کردنعماد و بقيه مثل مجسمه به عطا و من نگاه مي

 .عماد: داداش چي شد؟ بهت گفتم تنها نرو

 .آقا عماد کمک کنيد ببريمش تو؛ بايد گلوله رو در بياريم -

عماد سرش رو تکون داد و زير بغـ*ـل عطا رو گرفت. عطا هنوز ساکت بود. برديمش تو يکي از 

 .اتاقا و روي تخت خوابونديمش

 جوري دربياريم؟عماد: حاال گوله رو چه

 .فکر کنم حوراخانم بتونن کمک کنن -

 .حورا که رنگش پريده بود نگاهي به بقيه کرد

 ...تونم. مننه من نمي -

 .ها بود که جوابم رو بدهتر از اين حرفحالبه عطا زدم؛ ولي بيپوزخندي 



 .اشکال نداره خودم درميارمش؛ فقط بايد يه سري وسيله بياريد -

 .کردنهمه با تعجب نگام مي

 عماد: مگه شما بلدين؟

براي تونم از اين تجربه تا حاال که اين کار رو نکردم؛ ولي خب آدم بايد از يه جايي شروع کنه. مي -

 .تخصصم استفاده کنم

 حورا: يعني چي؟ مگه موش آزمايشگاهيه؟

 .دادمخواستم بزنم تو دهنش. بايد جوابش رو ميمي

 .توني بذار کارم رو بکنمتوني بفرما؛ اگه هم نمياگه خودت مي -

 توني؟هستي: هلنا تو مطمئني مي

 .اي ندارمچاره -

 .نليست وسايل رو دادم به عماد. همه رفتن بيرو

 .باز بود. آروم بهش نزديک شدمهاش نيمهعطا چشم

تونه تحمل کنه عشقش تير خورده. مجبورم خودم گلوله رو دربيارم. فکر کنم حوراخانم نمي -

 !لرزه طفلکيهاش ميدست

 .خواست انگار يه چيزي بهم بگهخواستم ازش فاصله بگيرم که مچ دستم رو گرفت. مي

 .سرم رو بهش نزديک کردم

کنم چه کارهايي کردي. تو اولين فرصت جوابت رو کر نکن االن حالم خوب نيست فراموش ميف -

 .ميدم

 .بردار نبود. ازش فاصله گرفتمهام گرد شد. تو اين موقعيتم دستچشم



موني، بعد شاخ و شونه بکش! کاري نکن مجبور شم پات رو قطع کنم. به اول بذار ببين زنده مي -

 .خيلي تجربه ندارم. حوراجونت هم که قبول نکرد برات کاري بکنه دوني که منهرحال مي

 .حالي بهم کرداي زدم. عطا نگاهي با بيلبخند موذيانه

 !کنم؛ مطمئن باشزبونت رو کوتاه مي -

*** 

 .ساعت سه بعدازظهر بود

از ديشب چشم روي هم نذاشته بودم. خيلي استرس داشتم. اون دختره حورا هم حتي حاضر 

ي خنگ مثالً پرستار بود. در اتاق باز شد و نشد بياد تو اتاق کمکم کنه. خوبه هستي بود. دختره

 .هستي اومد کنارم نشست

 .کم استراحت کن، من مواظبشمهلنا پاشو يه -

 .نه خوبم -

 .خوابي قرمز شده. حداقل يه چيزي بخورهات از بيمکجات خوبه؟ چش -

 .هستي ميل ندارم -

 جوري پيدام کردي؟هلنا هنوز باورم نميشه نجات پيدا کردم. چه -

 .عطا پيدات کرد؛ من فقط دنبالش اومدم -

کردم. وقتي اون مرده گردنت رو فشار خداروشکر سر موقع رسيدي. داشتم از ترس سکته مي -

 ...چي تموم شده؛ ولي وقتي سرنگ رو زدي تو گردنشهمه داد گفتممي

 .لرزيدهاي هستي ميدست

 .خواد چيزي بگي. آروم باشباشه. نمي -

 ...رسيدي اوناگه نمي -



 خواد حرفي بزني فراموش کن؛ هرچي که شده. به سيا زنگ زدي؟بسه ديگه، گفتم نمي -

به اين موضوع نگفتم. گفتم بعداً  يزي راجعخواست بياد اينجا؛ ولي من گفتم نياد. چآره مي -

 .خواي به بابا خبر بدي؟ مامان حتماً تا االن ديوونه شدهبهش ميگم چي شده. هلنا نمي

توني بري خونه. به سيا زنگ بزن بياد فعالً نميشه. گفتم بعدازظهر برات بليت بگيرن، مي -

 .ترمينال دنبالت

 گشتم؟پس تو چي؟ به بابا چي بگم چطوري بر  -

 .دوني؛ بگو خودشون آوردن تو شهر ولت کردنبگو هيچي نمي -

 !فهمهيعني چي؟ بابا مي -

 !زنيبگو چيزي يادت نيست؛ وقتي به هوش اومدي تو تهران بودي. حرفي از اينجا نمي -

 .خواي کسي چيزي بدونه؟ بذار بابا بفهمه تو نجاتم داديبراي چي نمي -

 .هر کاري رو که گفتم بکننه هستي به حرفم گوش کن.  -

 .کم استراحت کنباشه. بيا يه-

 .من خوبم. تو برو -

 ست؟کارهخواي بگي عطا اين وسط چيهلنا نمي -

 .بهش با کسي حرف نزن؛ حتي سيا فعالً نه. تو هم راجع -

 .باشه -

ود. هاش بسته بود. چقدر تو خواب آروم بهستي از اتاق بيرون رفت. سمت عطا رفتم هنوز چشم

وقت بهش توجه نکرده بودم. ناخودآگاه سرم رو بردم نزديکش. هاش چقدر بلند بود. هيچمژه

 .هاش رو باز کرد. از ترس يه قدم رفتم عقبدفعه چشميه

 کار کني؟خواستي چيمي -



 .اي يا نه؛ اونم که معلوم شدخواستم ببينم زندههيچي، مي -

 .نگاهي بهم کرد

 درد نداري؟ -

 .نه -

 .ادب تشکر هم نکرد که از ديشب عالفشمهاش رو دوباره بست. بيچشم

*** 

 .االن چهار روزه اينجام. هستي رو همون روز فرستادم رفت

ش رو گرفتن. حال عطا بهتر شده و خوشبختانه گلوله آسيب زيادي عماد گفت تيمور و دارودسته

هاي عطا از اتاق ميام بيرون. بايد قرص بهش نزده. شايد تا آخر ماه بتونه خوب بدون عصا راه بره.

زنه و عطا هم ذاره تو دهنش و لبخندي ميهاش رو ميبينيم که داره قرصرو بدم. حورا رو مي

تونه قرصاش رو بخوره. دستم رو مشت کنه. انگار دستش چالق شده و خودش نمينگاهش مي

 .ه که اينجا موندمگردم تو اتاق. تقصير خود احمقمکنم. حرصم گرفته و برميمي

بايد امروز برگردم. خاک تو سرم کنن که دلم براش سوخت! اون لياقت نداره؛ مخصوصاً با کارهاي 

خسته هاي دلکنه حورا مثل عاشقحورا دارم کالفه ميشم. اين چند روز تا عطا ابروش رو کج مي

خوايد؟ آقا عطا زهرمار نميميگه آقا عطا حالتون خوبه؟ آقا عطا چيزي الزم نداريد؟ آقا عطا کوفت 

ش کنم. اون موقع که بهش احتياج داشتم گورش رو گم کرده بود؛ خواد خفهميل نداريد؟ دلم مي

کنه؛ انگار خوشش ها ديگه بهش اخم نميکنه. عطا هم تازگيش داره خودشيريني مياالن همه

قدر حساس ته و ايندونم چرا اعصابم به هم ريخش نازش رو بکشه. نمياومده که يکي همه

شدن به عطا ضعيفم کرده. بايد ازش دور بشم. دارم به اون دختر حسادت شدم. باز هم نزديک

تونم تحمل کنم. اين چند روزم به زور خودم رو نگه داشتم. کنم. چقدر حقير شدم! ديگه نميمي

 .شکنمدونم اگه يه روز ديگه بمونم گردن حورا رو ميمي



ً ً چرا ينجا مستقيم ميرم ترمينال و برميريزم و از اميوسايلم رو توي ساک  گردم تهران. اصال

موندم؟ اون که ديگه حالش خوبه و تازه يه پرستار عاشقم داره. در اتاق باز ميشه و عطا تو 

بنده. به کارم ادامه خوام حتي بهش نگاه کنم. مياد تو و در رو ميچهارچوب در وايميسته. نمي

 .ميدم

 کني؟کار ميداري چي -

خواد بهش بگم برو پيش حوراجونت لعنتي؛ ولي خودم رو کنترل جوابش رو نميدم. دلم مي

 .کنم که حرف نزنممي

 کني؟کار ميبا توام! کري؟ ميگم داري چي -

 .گردم سمتشبرمي

 !بيني؟ تير که به چشمت نخورده به پات خوردهکوري نمي -

 .گيرهمياد سمتم و بازوم رو مي

 .چند وقته کاري بهت نداشتم زبونت دراز شده چيه؟ -

 خواي چه غلطي بکني؟جوريم. بعد مثالً ميمن هميشه همين -

 .جوري عصبي نديده بودهاش گرد شده. اين چند روز من رو اينچشم

 چت شده ديوونه شدي؟ کسي حرفي زده؟ -

دونم. بازوم رو از دستش گر خوام بگم، آره! دارم از دست تو فرار مي کنم؛ ولي روم رو برميمي

بندم. بلند ميشم و سمت مانتوم ميرم. عطا گيج بهم نگاه کشم بيرون. زيپ ساک رو ميمي

 .بره باالکنه. صداش رو ميمي

 !بازي رو تموم کن؛ مثل آدم بگو چي شدهاين مسخره -

 .هيچي فقط دارم ميرم -

 بريد؟کجا تشريف مي -



 بايد برات توضيح بدم؟ -

 !د توضيح بديآره باي -

بينم توضيح بدم. ما با هم يه قراري گذاشتيم؛ االن هم فکر نکنم ديگه دليلي من لزومي نمي -

کرد منتظر موندم که پات خوب خاطر اينکه شغلم ايجاب ميبراي اينجا بودنم باشه. تا االن هم به

ب شدي دليلي ديگه خاطر من اين اتفاق برات افتاده بود. ولي حاال خوبشه؛ چون يه جورايي به

ندارم اينجا بمونم. نگران اون مدارکم نباش؛ من رو حرفم هستم. برگردي تهران اون مدارک رو 

 .بهت ميدم

 .کنهبا حرص نگاهم مي

 ...اون مدارک لعنتي -

 .صداي حورا مياد

 ميوه آوردم کجاييد؟آقا عطا براتون آب -

 .بندم تا به اعصابم مسلط بشمچشمم رو چند ثانيه مي

 .در اتاق باز ميشه

 ...آقا عطا -

 :زنهگرده سمت در و داد ميعطا با عصبانيت برمي

 ست؟بهت ياد ندادن جايي که ميري در بزني؟ مگه اينجا طويله -

 .کنهحورا با ناراحتي به عطا نگاه مي

 ...ببخشيد من فکر -

 !برو بيرون -



کنه؛ حتماً فکر کرده من چيزي هاي حورا جمع شده. باز هم با نفرت به من نگاه ميتو چشماشک 

فهمم. شايد ي اون به عطا گفتم که عطا ديوونه شده. علت اين همه سروصداي عطا رو نميدرباره

فکر کرده من نوکرشم بايد تا وقتي حالش خوب بشه اينجا بمونم. شالم رو سرم مي کنم. ساکم رو 

 .دارم و سمت در ميرمروي زمين برمي از

 !دونم و توپات رو از اينجا بذاري بيرون من مي -

 .گردم سمتشبرمي

 .خداحافظ !يادت باشه تهديدکردن من فايده نداره -

 .زنم و از کنارش رد ميشماي به حورا ميتنه

ً ً احسماندانا و عماد نيستن. مي  .کنماس خفگي ميدونم زشته بدون خداحافظي برم؛ ولي واقعا

 .پوشمهام رو ميبا سرعت سمت در ميرم. کفش

 .عطا با عصا از اتاق مياد بيرون

دوني که من عصبي بشم برات گرون تموم هلنا داري دوباره شروع مي کني،يادت باشه! مي -

 !ميشه

 .پوزخندي ميزنم

 !خداحافظ جناب شاهي؛ خوش بگذره -

بندم گردم و سريع از خونه ميرم بيرون. وقتي در رو مييکنه. روم رو برمبا عصبانيت نگاهم مي

 !زنم. تمومش کن لعنتي! تمومش کنريزه. قلبم رو چنگ ميقطره اشکي رو صورتم مي

*** 

دونم عطا با چي تو خونه عادي شده. نمينزديک تعطيالت عيد شده. از روزي که برگشتم همه

کنه. اش؛ حتي نگاهم نميثل جت ميره تو خونهبينه مکار کرده که تا من رو ميام چيهمسايه



ها قدر هول شد که نزديک بود دوباره از پلهها ديدمش تا من رو ديد اينچند روز پيش تو پله

 .بيفته

از عطا خبر ندارم. هنوز نيومده دنبال مدارک. يه ماه هست برگشتم. حتماً با حورا سرگرمه که 

 .سراغم نيومده

هايي رو که من گفتم رو زده؛ ولي مطمئن بود بابا باور نکرده. چند حرف هستي گفت به بابا همون

گفت قرار بوده من رو افتم که ميکنه. ياد حرف تيمور ميکنم يکي داره تعقيبم ميروزه حس مي

ً ً گرده و با من چيدونم اين سلطان کيه که دنبالم ميترسم. نميکم ميبدزدن. يه کار داره. حتما

ال اون مدارکه. بايد زودتر بدمش به عطا و از شرشون خالص بشم. عمو رضا بازم اون هم دنب

ذاره بهش نزديک بشم. خودم تونم کاري بکنم و عطا نميباهام تماس گرفته؛ ولي من گفتم نمي

ها رو ندارم. خيلي خواست مجابم کنه که کمکشون کنم؛ ولي من بازيي اين پليسهم حوصله

 .قبول نکردم

قدر اصرار کرد که مجبور وستم، براي تولدش دعوتم کرده. اصالً حوصله ندارم برم؛ ولي اينسارا، د

گفت داييش با زنش رفتن مسافرت و اون شدم قبول کنم. تولدش رو تو ويالي داييش گرفته. مي

 .هم از فرصت استفاده کرده اونجا مهموني گرفته

*** 

کنم. خوب شدم. موهام رو اين دفعه پيچيدم؛ ه ميبه پيراهن گيپور قرمزي که تا روي زانومه نگا

ش صاف ميشه. به آژانس زنگ دونم تا برسم اونجا همهولي فقط حالت گرفته. از بس صافه مي

 .رسمزنم. به دم ويال ميمي

?? نفري باشن. ميرم -ويالي شيکيه. وارد ويال ميشم. توي سالن خيلي شلوغه و فکر کنم ??

 .طاليي خوشگل شده سمت سارا. با اون لباس

 !سالم عزيزم تولدت مبارک -

 !کندمت رو مياومدي کلهواي هلنا چقدر دير کردي؛ گفتم نمياي. اگه نمي -



 .بيني که اومدمباشه حاال جوش نزن؛ مي -

 !المصب چقدر خوشگل شدي؛ گند زدي به تيپ من -

 .حرف الکي نزن، تو که خيلي خوشگل شدي -

 راست ميگي؟ -

 .آره بابا -

 دکتر احدي رو ديدي؟ -

 نه، مگه اون هم دعوت کردي؟ -

 !کرد که کي مياي و چرا دير کردينه پس! تازه داشت از تو سؤال مي -

 خيلي احمقي! چرا بهم نگفتي اونم مياد؟ -

اومدي. جون تو مجبور شدم دعوتش کنم. آخه وقتي داشتم بقيه رو دعوت گفتم که نمياگه مي -

ها از تو تو بخش بود. بهش تعارف کردم و اون هم گفت ببينم چي ميشه؛ ولي بچه مي کردم

 دونستم اون پشتم ايستاده. حاال مگه چي شده؟پرسيدن و من هم گفتم دعوتت کردم. نمي

 .هيچي ولش کن، به مهمونات برس -

پرسي الشناختم سالم و احوها رفتم و نشستم. با بعضي از کسايي که ميسمت يکي از صندلي

 .کردم

 .اومد. روم رو برگردوندم مثال نديدمشدکتر احدي رو ديدم که داشت سمتم مي

 سالم خانم سازگار؛ حال شما؟ -

. حيف رنگي تنش بود و مثل هميشه مرتب و جذاب بودايسرم رو چرخوندم. کت و شلوار سرمه

 .ي جذابش يه آدم عوضي خوابيده بودکه پشت اون قيافه

 .تر خوبمممنون دک -



 .فکر کنم يه سالي هست نديدمتون -

 .بله فکر کنم -

 .اومد کنارم نشست

 کرديد؟کار ميخب تو اين يه سال چي -

 .کردمکار خاصي نمي -

 کار کرديد؟براي آزمون تخصصي چي -

 .هنوز نتونستم آماده بشم -

 .تونم کمکتون کنمچرا؟ اگه مشکلي هست مي -

 .ارمممنون فعالً شرايطش رو ند -

 ...تونمچرا؟ اگه مشکلي داريد من مي -

 .نه ممنون دکتر -

خواستم که اون اين ها چشمشون به ما بود. من نميدونم چه گيري داده بود به من. بعضينمي

ً ً بقيه فکر ميهمه نزديکم باشه. با اون سابقه کردن من باهاش رابـ ـطه دارم که اي که داشت حتما

 .قدر باهام صميمي شدهاين

 .هات تنگ شده بودامشب خيلي خوشگل شدي! دلم براي چشم -

 .دفعه خودموني شده بودهام گرد شد. چقدر يهمچش

 .از جام بلند شدم

 .ببخشيد دکتر من بايد برم پيش سارا -

 .دکتر احدي هم بلند شد

 کني؟هلنا چرا ازم فرار مي -



 .دکتر احدي راحتم بذاريد! من قبالً هم بهتون گفتم نظرم راجع بهتون چيه -

 نميدي؟ زني؟ چرا بهم فرصتجوري حرف ميچرا اين -

 .چون من همراهشم و اين فرصت رو به من دادن -

هاش برق اي سوخته. چشمبرگشتم. خشکم زده بود. پيراهن سفيدرنگي تنش بود با شلوار قهوه

 .خاصي داشت

 .م گذاشت و من رو سمت خودش کشيددستش رو روي شونه

 .ش رو سمت احدي برددست ديگه

 .هلنا my friendعطا شاهي هستم،  -

ي خشکش زده بود. با اکراه باهاش دست داد. من هنوز بهت زده بودم. احمق آبروم رو بـرده احد

پـ*ـسر دارم. احدي با کرد من دوسـ*ـتجا رو پر مي؛ االن احدي همهmy friend بود! گفت

ور. با عصبانيت نگاهش ام هل دادم اوناي رفت. دستش رو از روي شونهناراحتي سمت ديگه

 .کردم

 چيه؟عطا: 

مي هان؟ چي از زندگيم مي my friend کني؟ چرا به دکتر احدي گفتيکار ميتو اينجا چي -

 داري؟خواي؟ چرا دست از سرم برنمي

اومدم تنها نباشي؛ دومين سؤالت ت بايد ميmy friend جواب سؤال اولت. اوالً به عنوان -

 .ميmy friend خودت گفتي

 من؟ من کي گفتم؟ -

 يمور گفتي يادته که؟اون شب به ت -

 !ها رو بگموپرتمن اون شب مجبور بودم اون چرت -

 .خب من هم االن مجبور شدم بگم تا طرف دست از سرت برداره -



 به تو چه؟ مگه من گفتم تو کاري کني؟ -

 .اون شب هم مگه من بهت گفتم کاري کني؟ خودت اومدي اونجا -

 .چقدر پررويي! اگه نيومده بودم مرده بودي -

 .فکر نکنم به تو ربطي داشت -

 سارا: هلناجون چرا نگفتي با آقا اومدي؟

 ساکت شدم و با لبخندي مسخره به سارا نگاه کردم

 .عطا: تقصير من شد؛ من به هلنا نگفتم که صددرصد ميام

 .سارا: به هرحال خوش اومديد. من سارا هستم، دوست هلنا

 !من هم عطام. از آشنايي با شما خوشبختم خانم زيبا -

 !باز لعنتيسارا که از تعريف عطا خوشش اومده بود لبخندي زد. زبون

 .ممنون؛ ولي فکر نکنم به خوشگلي هلنا باشم -

 .ام گذاشتعطا بازم دستش رو دور شونه

 .ذارمها مياون که بله! من کال دست روي تک -

 .تر کردفشار دادم تا ازم فاصله بگيره؛ ولي دستش رو سفتآرنجم رو تو پهلوش 

 .حاال بفرماييد از خودتون پذيرايي کنيد -

 .ممنونم خانم -

 .ترکيدمسارا چشمکي بهم زد و ازم دور شد. از حرص داشتم مي

 .کننور! دست از سرم بردار همه دارن نگاه ميبرو اون -

 منظورت اون دکتره؟ -



 .مش به ما بود نگاه کردمبه دکتر احدي که چش

 .آره اصالً منظورم به اونه. همين االن برو -

 .شرمنده؛ هنوز تالفي کارهات رو نکردم -

 کار کردم؟مگه من چي -

کرد. ت ميخواي بهت بگم! يه آمپول زدي تو گردن يه نفر که داشت خفهکار نکردي! ميچي -

يمور اسلحه کشيدي. تير زدي تو م معرفي کردي. بعدش روي تmy friend بعدش خودت رو

ً ً کشته  دست يه نفر ديگه. تازه اگه جراحي غيرقانونيت رو فاکتور بگيريم. درضمن يکي رو هم قبال

 خواي بازم بگم يا نه؟ي درخشاني داري. حاال ميبودي، يادت که نرفته؟ کارنامه

 اينا به تو چه ربطي داره؟ وکيلشون شدي؟ -

 .رمي تو کتم نميرهmy friend اون قسمت که گفتيبه من ربطي نداره؛ ولي  -

 .هام گرد شده بودچشم

داري؟ بعدم تو خودت آخر خالفي، داري براي من نسخه بگم اشتباه کردم دست از سرم برمي -

کار بودن. کاش پيچي؟ من اگه کاري کردم براي نجات خواهرم بود و اونا هم يه مشت خالفمي

 !کار کنهخواد چيديدم حوراجونت ميآوردم؛ بعد ميات درنميشکست گلوله رو از پدستم مي

 .لبخند کم رنگي زد؛ از اون لبخنداي نادرش بود

ً ً حوراجون تو اين مدت خيلي مواظبم بود -  .اتفاقا

 .مونديبه جهنم که مواظبت بود! اگه بهت خوش گذشته چرا اومدي اينجا؟ پيشش مي -

تونه هام رو تسويه کنم. اون هم ميذارم؛ اومدم حسابيچيز رو بدون جواب نمگفتم من هيچ -

 .چند روز صبر کنه

 ...خواي؟ اگه اون مدارکاز من چي مي -

 !خوام نه مدارک روتو رو مي -



 .هام گرد شدچشم

 منظورت چيه؟ -

 !فهميفعال از مهمونيت لـ*ـذت ببر؛ بعداً مي -

کم گذشت. از جام بلند کردم. يهاش رو هضم ميعطا ازم فاصله گرفت و من هنوز داشتم جمله

اي جوري اومده بود اينجا؟ چه نقشهترکيد. چهشدم و سمت دستشويي رفتم. سرم داشت مي

دونه من ازدواج کردم. خواست؟ نکنه بخواد آبروريزي راه بندازه؟ کسي نميداشت؟ چي ازم مي

 .برم. از عطا هر کاري ساخته بود. از دستشويي اومدم بيرون بايد زودتر

 .هلنا صبرکن باهات کار دارم -

 !برگشتم به پشتم نگاه کردم. باز اون احدي لعنتي

 .بايد باهات حرف بزنم -

 .شنوم دکتربگيد مي -

 ته؟my friend اون واقعا -

 آره مشکليه؟ -

 .کنم! تو اهل اين چيزها نبوديباور نمي -

 .حاال که هستم -

خواي الکي من رو از سر خودت باز کني؟ من چيم کنم راستش رو بگو. چرا ميهلنا خواهش مي -

 از اون يارو کمتره؟

 .اي بهتون ندارمدکتر احدي تمومش کنيد؛ من نميگم شما مشکلي داري؛ ولي من عالقه -

 .عصباني شده بود

 االن به اون عالقه داري؟ -



 !ا ربطي ندارهزندگي شخصيم به شم -

 .برگشتم دوباره برم تو سالن. بازوم رو گرفت. با عصبانيت نگاش کردم

 .کنيدونم به اون هم عالقه نداري و داري نقش بازي ميمي -

 !احترام خودتون رو نگه داريد دکتر احدي -

 .بازوم رو از تو دستش بيرون کشيدم

 .بردارمن عطا رو دوست دارم فهميدي؟ حاال هم دست از سرم  -

هاي عوضيه! من از سرت واقعا که بي لياقتي! فکر کردي من اون رو نشناختم؟ حقت همون آدم -

دوني تو مهموني قبلي با يه نفر ديگه ديدمش؛ حاال مثل ام! قبالً چند بار ديدمش. ميزيادي

همين  گذرونه. لياقتتاش رو با يکي ميها بهش آويزون شو. يه بچه پولدار که هر دقيقهبدبخت

 ... آدم عوضيه نه من که

 !بهتره خفه شي دکتر احدي -

 .هام رو مشت کردم و با سرعت سمت سالن پذيرايي رفتمدست

چي رو يادم آورده بود؛ بازم اون تونستم اونجا رو تحمل کنم. حرف دکتر احدي همهديگه نمي

 .حقيقت تلخ که عطا واقعا کي بود. حالت تهوع داشت. سمت سارا رفتم

 .ساراجان من بايد برم -

 .چرا عزيزم چيزي شده؟ هنوز کيک رو نياوردن -

 .يه کاري برام پيش اومده بايد برم -

تيپي داري. بعداً به اين خوش my friend باشه هرجور دوست داري؛ ولي کلک نگفته بودي -

 .چي رو برام توضيح بديزنم بايد همهبهت زنگ مي

-  ً  .باشه فعال



 .خواستم برمسمت مانتوم رفتم و پوشيدمش. فقط مي

رفتم خونه. سريع از ساختمون اومدم بيرون. گوشيم رو درآوردم که به آژانس عطا نبود. بايد مي

 .زنگ بزنم

 بريد؟جايي تشريف مي -

 .بهش نگاه نکردم. مشغول گرفتن شماره شدم

اولين بار از اين بو نفرت پيدا کرده بودم.  داد. برايگوشيم رو از تو دستم چنگ زد. بوي الـ*کـل مي

کرد با الـ*کـل سرکار داشته باشم، تو اين لحظه تنفر خاصي به بوي مني که شغلم ايجاب مي

 .الـ*کـل داشتم

 ميگم کجا ميري؟ -

 .خوام برم خونهبه تو ربطي نداره. گوشيم رو بده مي -

 .خودم مي برمت -

 .من با تو جايي نميام -

 چرا؟ -

 .خوادچون دلم نمي -

 .بايد باهات حرف بزنم -

 .من با تو حرفي ندارم -

 .ولي من دارم -

 !خوايبرام مهم نيست تو چي مي -

 کني؟چرا بهم نگاه نمي -

 .دفعه اومد جلوم ايستادسمت در ويال رفتم. يه



 !تا من نگفتم حق نداري جايي بري -

 .پوزخندي زدم

 !يرمدونستم بايد از تو اجازه بگنمي -

 .بهم نگاه کن بگو چي شده -

 .برو کنار -

 ترسي بهم نگاه کني؟چيه مي -

هاش قرمز بود. با حرص سرم رو بلند کردم. مثل هميشه خونسرد بهم زل زده بود. چشم

جوري شده بود. چشمم به پيراهن سفيدش افتاد. دونم تاثير الـ*کـل بود يا از عصبانيت ايننمي

هاي دکتر احدي مثل خوره به جونم افتادن خورد. حرفم داشت بهم ميياد اون شب افتادم. حال

 .بود

 «.دوني تو مهموني قبلي با يه نفر ديگه ديدمشمي»

 .هلش دادم؛ ولي تکون نخورد

 .برو کنار -

 !تو با من مياي -

 :اعصابم به هم ريخته بود. داد زدم

 !ور من با توي عوضي جايي نميامگمشو اون -

صورتش عوض شد. يه دفعه بازوم رو چنگ زد و من رو سمت ماشينش که تو کوچه پارک  حالت

 .بود برد. هلم داد تو ماشين

 !ي روانيولم کن ديوونه -

 !کنم عوضي کيهکنم. بهت حالي ميهات رو تو دهنت خرد ميخفه شو؛ وگرنه دندون -



  .پاش رو گذاشت رو گاز و ماشين از جاش کنده شد

 !نگه دار -

 گفت که ديوونه شدي؟گفتم خفه شو حرف نزن! اون دکتره داشت تو گوشت چي مي -

 .به تو ربطي نداره -

 هات رو ازت دور کردم؟چيه؟ ناراحت شدي يکي از عاشق -

 آره ناراحتم. چي ميگي؟ -

 .پوزخندي زد

 !اشکال نداره؛ تو که خوب بلدي يکي ديگه رو براي خودت پيدا کني -

 ...ثل خودت آشغالن که هر دقيقه با يکي باشن؟ دکتر احدي گفت توفکر کردي همه م -

هاش بيشتر قرمز شده بود و تندتند نفس يه دفعه زد روي ترمز. کنار جاده نگه داشت. چشم

 .تر شده بودکشيد. چشمش رو روي هم فشار داد. عصبيمي

 اون عوضي چي گفت؟ -

 .ي بهم چه حرفي زدهخواستم بفهمه که دکتر احدروم رو برگردندم؛ نمي

 گفتم چي گفت؟ -

 .بازم سکوت کردم

 !گرديم؛ ببينم چي زري زدهباشه االن برمي -

ندازه؛ مخصوصاً که الکـل گرده و حتماً آبروريزي راه ميدونستم االن برميزد. ميداشت دور مي

هاش تونستم از حالت چشمروش اثر گذاشته بود. معلوم بود حال درستي نداره. اين رو مي

 .بفهمم



لياقتم چيزي نگفت که من ندونم؛ گفت چند وقت پيش تو رو با يکي ديگه ديده. بهم گفت بي -

 .جور آدمي هستيدونستم تو چهکه آدمي مثل تو رو انتخاب کردم. هرچند خودم مي

 جور آدمي هستم؟به تو چه من چه -

رده؟ گير افتاده بودم. بايد يه جوري کار کگفت؛ چرا بايد براي من مهم بود اون کيه و چيراست مي

 .کردم تا نفهمه چرا ناراحت شدممالي ميگندم رو ماست

مي؛ االن احدي ميره به همه ميگه من که به کسي نگاه my friend اومدي اونجا گفتي -

 .جور آدمي دوست شدمکردم با چهنمي

 .پوزخندي زد

 !به درک که ميره به همه ميگه -

 .د آبروم برهخوامن دلم نمي -

 آبروت آره؟ -

زد. به جاده هاش رو دور فرمون مشت کرده بود و حرفي نميبازم کنار جاده نگه داشت. دست

 .خيره شده بود

 !کارش کنمدونم چيمي -

 !توني همه رو براي گفتن حقيقت خفه کنياون هر چي که گفت راست بود؛ نمي -

 ي پيغمبره؟کني دکتر احدي نوهحقيقت! االن فکر مي -

 .نه -

 .برگشت سمتم

کار مي کنه. قبل از ارسالن دکتر احدي باهام نسبتي نداره و برام هم مهم نيست چي -

شناسمش. فکر کردي براي چي تا االن بهش جواب رد دادم؟ چون خواستگارم بود و خوب مي

 !وضي متنفرمجور آدميه. از مرداي عدونم چهمي



 .هاش بي روح شد. سکوت کرده بودچشم

پس چرا زن ارسالن شدي؟ تو که نگران آبروت بودي برات مهم نبود زن يه پيرمرد بشي؟ برات  -

 مهم نبود دوستات چي راجع بهت فکر کنن؟

ً ً ارسالن مرد خوبي بود و بعدش هم کسي نمي -  .دونه من زن ارسالن بودماوال

 ات مهم نبود زن يه پيرمرد بشي؟خودت چي؟ خودت بر  -

خواد با کشه ميبيراه گفتم که خجالت نميارسالن وقتي ازم خواستگاري کرد کلي بهش بدو -

ام از دست تو و اون اردالن سن دخترش ازدواج کنه؛ ولي اون گفت تنها راه نجات خانوادهيکي هم

ام تونه از خانوادهر اين صورت ميتون فقط داينه که باهاش ازدواج کنم. گفت اون قانون مسخره

ها رو فرستادي ديگه راهي برام نمونده بود. خيلي با خودم فکر محافظت کنه. وقتي تو اون عکس

 .اي نداشتم. مجبور شدم قبول کنمکردم؛ چاره

 ات زن ارسالن شدي؟ات و جوونيت گذشتي و براي نجات خانوادهتو به همين راحتي از آينده -

خواستم اتفاقي براشون بيفته. در ضمن و مادرم تنها کسايي بودن که داشتم و نمي آره. هستي -

جا رو پر کنه که من باهاش ازدواج کردم. کسي از ارسالن مرد خوبي بود؛ بعد هم مثل تو نبود همه

دونست تا اينکه ارسالن مرد. اين موضوع خبر نداشت و حتي هستي هم تا چند وقت پيش نمي

 .تو نيومدي مجبور شدم برم اداره پليساون شب وقتي 

 ي پدرت ازدواج کردي؟خواي بگي بدون اجازهمي -

گفتم کسي خبر نداشت. در ضمن به لطف تو پدرم من رو از خونه بيرون کرده بود. چرا بايد  -

 !کنم؟ بعدم من دختر واقعيش نبودم که براش مهم باشمکار دارم ميشد من چيبراش مهم مي

اش از خاطر خانوادهکنم کسي بهاينکه زن ارسالن شدي ناراحت نبودي؟ باور نمي واقعا از -

 .اش بگذرهآينده

 .پوزخندي زدم



باور تو برام مهم نيست. درسته ارسالن سنش باال بود؛ ولي کثيف نبود. چه فايده داره آدم با  -

ين دکتر احدي، به چي عاليه ازدواج کنه؛ ولي زندگيش تو لجن باشه؟ هميکي که از نظر همه

جور آدميه. يا محمد، پسرعموم که قرار بود دونم چهآله؛ ولي من ميظاهر براي هر دختري ايده

ترين کمک رو غيرمستقيم بهم کردي و عروسي به زنش بشم و تو با فرستادن اون عکسا بزرگ

 ...هم خورد. معلوم نبود تو کانادا چه گندايي به بار اورده بود. حتي تو

 .هاش گرد شدچشم

 من چي؟ -

ي بد خودش رو بهتر از دونن؛ حتي احدي با اون سابقهي درخشانت رو همه ميفکر کنم سابقه -

 .دونهتو مي

دونستي با صدف اگه نظرت اينه چرا سياوش رو فرستادي دنبال خواهرت، در حالي که مي -

 بوده؟

ً ً من بهش گفتم فقط مواظب هستي باشه؛ چون نمي - ستم تو به هستي نزديک بشي. خوااوال

شدنشون رو بگيرم. هستي تونستم جلوي عاشقبعد هم اونا عاشق هم شدن. من که نمي

 .خواد باهاش زندگي کنه و اونه که بايد باهاش کنار بياد نه منمي

 .پس براي حرفات تبصره هم داري -

 .نه گفتم که زندگي ديگران به خودشون مربوطه -

 ش خبر داشتي؟کردي وقتي از گذشتهي مثل سياوش رو انتخاب مياگه خودت بودي، يک -

 ها چه منظوري داشت؟بهش نگاهي کردم. از اين حرف

منظورت چيه؟ چرا معيارهاي من برات مهم شده؟ درضمن سياوش فقط با صدف بوده نه کسِ ِ  -

 .ايديگه

 مطمئني فقط با صدف بوده؟ -



 .نگاهي بهش کردم

جوري اش چههام اعتماد ندارم! بعدم گفتم به من ربطي نداره سياوش گذشتهمن به چشم -

اش مثل خودت جوري هستي حاضري با کسي باشي که گذشتهبوده. تو خودت با اينکه اين

 باشه؟

 ام هان؟جوريجوري که هستي؟ من مگه چهش ميگي اينچرا همه -

 .کشيدعصبي نفس مي

خوام برم خوام ديگه راجع بهش حرف بزنم. ميکني! نميجور زندگي ميو چهاصالً به من چه ت -

 .خونه

 ام؟جوريکني؟ گفتم من مگه چهچرا حرفت رو عوض مي -

 جوري هستي؟دوني که چهيعني خودت نمي دوني نه؟ خودت نمي -

 .نه به نظر خودم مشکلي ندارم -

 .امخوام برم خونم خستهباشه تو خوبي. من مي -

 .چند ثانيه سکوت کرد

زياد داشتم برام مهم نبودن؛ ولي اگه خودم کسي رو که  my friendهام خاصه، آره من اخالق -

 بخوام به دست ميارمش. کافيه ازش خوشم بياد؛ اين مشکلش کجاست؟

 .با تعجب نگاهش کردم

ً ً که! چه طرز فکر احمقانه -  لت چي؟اي. مگه با گوسفند طرفي؟ پس نظر طرف مقابواقعا

 .من همينم! خاصيتم اينه -

 .ست! تو يه آدم خودخواهي! بيچاره کسي که تو ازش خوشت بيادبه نظرم که خيلي مسخره-

 !پس مواظب خودت باش -



 .اش نبودهام براي چند ثانيه تو صورتش خشک شد. هيچ اثري از شوخي تو چهرهچشم

 منظورت... چيه؟ -

 .ست؛ ازت خوشم ميادخيلي ساده -

خواستم فقط برم. تندتند زد. يخ زده بودم. سريع از ماشين پياده شدم. ميبم چند ثانيه نميقل

 .رفتم که يه دفعه دستم از پشت کشيده شدمي

 کدوم گوري ميري؟ -

 .هر جا که تو نباشي -

 خواي ازم فرار کني؟تا کي مي-

ي به زن ارسالن چشم داشته قدر بيچاره نشدولم کن! برو گمشو و راحتم بذار! يادمه گفتي اون -

 !باشي

 نظرم عوض شد؛ ازت خوشم مياد فهميدي؟ -

 .چقدر طلبکار بود! انگار من نبايد حق هيچ اعتراضي داشته باشم

 فکر کردي کي هستي هان؟ نکنه فکر کردي من منتظر بودم بگي ازم خوشت مياد؟ -

 !نگو که منتظر نبودي -

 .عصبي شده بودم

 واقعا که آدم کثيفي هستي! چيه؟ حورا دلت رو زده اومدي سراغ من؟ -

  :داد زد

آره من کثيفم! گور باباي حورا. تو ميراث مني، فهميدي؟ تو مال مني! جز دارايي مني! تو چيزي  -

 .هستي که ارسالن برام گذاشته. تو هم جزوشوني



يه آدمم مي فهمي؟ نه! تو چي مي خفه شو! فکر کردي من پولم يا ماشين يا آپارتمان؟ من  -

ذارم بهم نزديک بشي. حتي اگه بين تو و احدي حق انتخاب داشته باشم فهمي؟ بميرم هم نمي

 .کنم؛ چون از تو وضعش بهترهاون رو انتخاب مي

 .تر و صورتش رو بهم نزديک کرداومد نزديک

هاي صوصاً با اون چشمشد ترسناک بود؛ مخهاي ماشين ديده ميصورتش تو نوري که از چراغ

 .قرمزش وحشتناک شده بود

کني، آره؟ فکر کردي من حرفات رو باور فکر کردي حق انتخاب داري؟ پس احدي رو انتخاب مي -

  کنم؟مي

 .کم ازم فاصله گرفتکرد. هلش دادم. يهبوي الـ*کـل داشت اذيتم مي

 !برو کنار. اصالً من با توي رواني حرفي ندارم -

 کني؟تو هم ازم خوشت مياد ازم فرار مي چرا؟ چون -

جوري آدمي هستي ازت خوشم دونم چهام وقتي ميمن از تو خوشم بياد؟ عمراً! مگه ديوونه -

 بياد؟

 .تردوباره اومد نزديک

کني؟ چرا کني؟ چرا هميشه ازم فرار ميزني بهم نگاه نميدروغ ميگي! چرا وقتي باهام حرف مي -

دادي؟ چرا با خواهرت نرفتي؟ فکر کردي نفهميدم به حورا حسودي کردي؟ از دست تيمور نجاتم 

تونم بفهمم تو اون مغز خوشگلت چي م نميبراي همين از اونجا رفتي! فکر کردي من بچه

 گذره؟مي

گير افتاده بودم. عطا کم کسي نبود. من احمق با رفتارم خودم رو لو داده بودم؛ ولي خودم رو 

 .شد حسم بهش چيهن مينباختم. نبايد مطمئ

دادم. تو هم برام اهميت نداري که بخوام رفتم نجاتش ميتوهم نزن! هر کي جاي تو بود من مي -

 .ازت فرار کنم



 .بهم نگاه کن -

 .نفسم رو حبس کردم و سرم رو بلند کردم

 .هاش رو ببينمتونستم برق چشمهاش شفاف بود. حتي تو اين تاريکي هم ميچشم

؛ ولي تو فرق داري. از اولم اومدن طرفمز کسي نخواستم باهام باشه. همه خودشون ميتا حاال ا -

 !فرق داشتي

 .هاش رو مشت کرده بود؛ انگار خيلي سخت بود حرفش رو بزنهدست

 .لرزيدهاش ميمردمک چشم

 تو مال مني فهميدي؟ به چه زبوني حاليت کنم مال مني؟ -

 .هاي اطرافت نيستمي زنوز نفهميدي که من مثل بقيهدست از سرم بردار! مثل اينکه هن -

 .خاطر همين برام خاص شديآره نيستي، از روز اول فهميدم مثل بقيه نيستي؛ به -

ي کافي خودم رو لو داده بودم. خواستم ديگه چيزي بشنوم؛ به اندازهسکوت کرده بود. نمي

 :برگشتم سمت ماشين که گفت

کردم و گفتم داره دروغ اومد سراغم و بهم گفت مادرمه. باور نمي ساله بودم که يه زنهيفده -

وقت نخواست من ميگه. ارسالن بهم گفته بود وقتي يه ساله بودم از مادرم جدا شده و اون هيچ

هاي خودخواهي که فقط به فکر خودشون بودن متنفر رو ببينه. ازش متنفر بودم! از اون و تمام زن

 .راغم؛ ولي بهش اهميت ندادمبودم! چند باري اومد س

کردم؛ حتي حاضر نبودم باهاش حرف بزنم. يه روز وقتي برگشتم خونه ش باهاش دعوا ميهمه

گفت اگه کرد. ميديدم سروصدا مياد. وقتي رفتم تو اون اونجا بود. داشت با ارسالن دعوا مي

کنه و گفت اين کار رو نميباهاش ازدواج نکنه به من ميگه که پسر ارسالن نيستم. ارسالن هم مي

 .کشيداالن زندگي خوبي داره؛ ولي اون زن بيشتر داد مي



ساله بودم. سخته بفهمي مادرت زن يه مرد ديگه بوده و خشکم زده بود. من يه پسر هيفده

عاشق دوست شوهرش شده. سخته بفهمي که مادرت تو رو ول کرده و رفته؛ چون ارسالن که 

ه. سخته بفهمي پدرت قبل از مرگ چون کسي رو نداشته تو رو دوست شوهرش بوده پسش زد

 .سپرده به همون دوست که مادرت عاشقش بوده

کرد من خاطر عشق ارسالن از من گذشته بود؛ چون فکر ميمادرم عاشق ارسالن شده بود و به

 خاطرگفت بهکرد و ميباعث جدايي اون و ارسالن شدم. وقتي اون زن ارسالن رو تهديد مي

خواست فقط ارسالن رو داشته باشه داغون شدم. حتي از ارسالن ارسالن از من گذشته؛ چون مي

چي هم بدم اومد که تمام مدت بهم دروغ گفته بود. وقتي رفتم تو خونه و اونا فهميدن که من همه

رو شنيدم، اون زن رفت و ارسالن خيلي سعي کرد آرومم کنه؛ ولي من نابود شده بودم. ارسالن 

دونسته مادرم عاشقش بوده؛ چون گفت پدرم قبل از مرگش من رو به اون سپرده. با اينکه مي

خاطر اون زن دق کرد و مرد. بعد اون اتفاق بازم اون زن به هردليل کسي رو نداشته، گفت پدرم به

 ...اومد سراغم؛ ولي من حاضر نبودم ببينمش. تا اينکه اون شبمي

 .عطا ساکت شد و من منتظر بودم ببينم آخر اين استان چي ميشه

تونم حتي بهش بگم مادر، اون شب اومده بود سراغ ارسالن. از پنجره نگاهش اون زن که نمي -

خاطر عشق به ارسالن به هم خورده. گفت که زندگيش بهکرد و ميش گريه ميکردم. همهمي

کشه؛ ولي ارسالن از خونه پرتش کرد بيرون و خودش رو مي گفت بايد باهاش ازدواج کنه وگرنهمي

تونست ببينه زنش عاشق بهترين خاطر کارهاي اون دق کرد و مرد چون نميگفت پدرم به

هاش تو گوشمه. وقتي از اونجا رفت براي آخرين بار نگاش کردم. دوستش شده. هنوز صداي گريه

 .چي تموم شده بودفرداش همه

خاطر عشق ارسالن از من گذشته بود. ديگه خودخواه بود که براي بار دوم بهقدر اون زن اين

 !ها بدم اومد. از عشق، نفرت پيدا کردمنتونستم تحمل کنم؛ از ارسالن متنفر شدم! از همه ي زن

عطا باز هم ساکت شده بود. دلم براش سوخت. حتما از اين که مادرش اون کار رو کرده بود خيلي 

 .د. نگاهش کردم. نگاهش به سياهي جاده بود؛ انگار اصالً اينجا نبودعذاب کشيده بو



قدر تو زن سرسختي بودي. روز اولي که ديدمت وقتي با تمام تهديدهايي که کردمت بازم اين -

جرئت داشتي که چاقو رو گذاشتي رو پهلوم و روم اسلحه کشيدي برام جالب بود. براي اولين بار 

ها رو د. تو تمام معادالتم رو به هم ريختي. تا اون روز من که زنيه زن برام جالب شده بو

دونستم، فکرم با تو مشغول شده بود؛ ولي وقتي فهميدم زن ارسالن نخور ميدردموجوداتي به

طلب و ها؛ فرصتهام به هم ريخت. با خودم گفتم تو هم يه زني مثل بقيه زني باورمشدي همه

ابودت کنم؛ چون از دست خودم کالفه بودم که بهت حسي پيدا خواست نپرست. دلم ميپول

 .تونستم بهت ضربه بزنمشدم بازم نميکرده بودم. ولي هر وقت که بهت نزديک مي

يه مدت ازت فاصله گرفتم. وقتي ارسالن مرد و تو اون نامه ازم خواست مراقبت باشم بيشتر 

 .عصبي شدم

 بش باشم؟سپرد که مواظچرا بايد زنش رو به من مي

ولي خب اين بهترين فرصت براي خالي کردن حرصي بود که بهت داشتم. تمام خواستگارهات رو 

کردم تو هم يکي هستي مثل بقيه. وقتي بدون اينکه بهت بگم رد کردم. بايد به خودم ثابت مي

ريختي، تعجب کرده اون شب براي نجات من گلوله خوردي، وقتي با اينکه درد داشتي اشک نمي

گيره تا درد ريزه و لبش رو گاز ميبودم. تو خاص بودي؛ يه زن که با تمام دردي که داره اشک نمي

تونه شد يه زن ميگذره. باورم نمياش از خودش ميرو تو خودش خفه کنه. زني که بخاطر خانواده

 .اين همه مقاوم باشه. دوباره اون حس اومد سراغم

 .کردجذبت ميهات من رو تو متفاوت بودي؛ تفاوت

با خودم گفتم حاال که ارسالن نيست چرا تو مال من نباشي؛ تو ميراث من بودي و حقم بودي و 

خواستم داشته شدي. اصال مخالفت يا موافقت تو برام مهم نبود؛ فقط ميبايد مال من مي

ي چيزايي که داشتم. اون شب تو هتل وقتي بوسيدمت از دست خودم عصبي باشمت، مثل بقيه

خواستم تو هم مثل بقيه بياي طرفم نه من بيام طرف تو. کشش بودم که چرا اون کار رو کردم. مي

خواستم تو سمتم خواستم من بهت نزديک بشم. ميعجيبي بهت داشتم؛ ولي خب بازم نمي

بياي. ولي بعد گفتم تو سکوت کرده بودي پس مخالف نبودي؛ پس تو هم بهم بي ميل نيستي. با 

گرفت حاال بهم چيزي نگفته بود؛ پس حتما راضي بوده؛ کسي که جلوي همه گارد ميخودم گفتم 



تفاوتت فرداي اون روز بازم به شکم انداخت. وقتي مارتين گفت ازت خوشش اومده ولي رفتار بي

 .ش بهش چسبيده بوديخواد باهات آشنا بشه اعصابم بهم ريخت. تو هم که همهو مي

خاطر نزديک بودن مارتين بهت عصبي اده روي کرده بود و منم بهاون شب بهار طبق معمول زي

 .بودم و حال درستي نداشتم

 ...دونم چي شد. وقتي اومدي تو اتاقنمي

 .هام رو مشت کردمعطا ساکت شد. ياد اون شب لعنتي افتادم. سرمو برگردوندم و دست

ميل رابـ ـطه داشته باشم. من خواستم با کسي تو فاباور کن من هيچ وقت با بهار نبودم. نمي -

 .وقت خودم طرف کسي نرفتمنداشتم؛ ولي هيچ my friend نميگم

نزديک شدن به صدف فقط يه نقشه بود براي ضربه زدن به سياوش؛ چون ارسالن اون رو 

جايگزين من کرده بود. هر چند صدف خودش چند باري بهم نخ داده بود؛ ولي من بازم بهش 

کنه و از قصد صدف رو کشيدم تو ستم اون روز سياوش داره تعقيبم ميدوننزديک نشدم. مي

 .م ولي بهش نزديک نشدمخونه

 .پوزخندي زدم

 کني که با بهار و صدف نبودي؟االن به خودت افتخار مي -

جوريه. بهم فرصت بده؛ من مثل بقيه نيستم. دونم ذهنيتت نسبت به من چههلنا مي -

همونم و تا حاال از کسي نخواستم من رو قبول کنه؛ ولي از تو تونم منظورم رو بهت بفنمي

خوام من رو قبول کنه. باور کن تو برام مثل هيچ کس نيستي. خوام. براي اولين بار از يه زن ميمي

کشوني. هلنا تونم نخوامت. تو يه چيزي داري که من رو سمت خودت مييه چيزي داري که نمي

 ...من

 .رد. چند ثانيه خشکم زده بوددستش رو سمت صورتم آو

قلبم تند تند مي زد. چشمم به بلوزش افتاد. يک دفعه ياد اون شب افتادم. خودم رو کشيدم 

 .عقب. دستش رو هوا خشک شد. سرم رو تکون دادم و يه قدم رفتم عقب



 !نميشه! امکان نداره؛ من و تو اصال نميشه -

ت تاثير الـ*کـل هست. عصبي شده بود. داد دفعه حالت نگاش عوض شد. يادم نبود هنوز تحيه

 :زد

ذارم کنار شون رو ميداشتم؟ گفتم همه my friend م خرابه؟ چونچرا؟ چرا؟ چون سابقه -

 !لعنتي

 :منم داد زدم

تونم اون شب تو هتل رو فراموش کنم! چون از بلوز سفيدت متنفرم؛ چون از رژ تونم، نمينمي -

ي زندگيت جوري زندگي کردن! چون تو هر دقيقهعادت کردي به اينصورتي بهار متنفرم! چون تو 

تونم اعتماد کنم! چون خودت ميگي بهم عالقه داشتي؛ ولي با حورا با يکي بوده. چون بهت نمي

خوام که فقط مال خودم باشه! من گرم گرفتي! من زني نيستم بتونم تحمل کنم. من يه مرد مي

هستم؛ تمام زندگيم سعي کردم رو پاي خودم واستم. تمام  تونم لعنتي! آره من زن قوينمي

 دوني چرا گريه نمي کنم؟وقت بهم اهميت نداد! ميزندگيم همين کار رو کردم. پدرم هيچ

گاه داره که بهش تکيه کنه و اشک بريزه! وقتي دونه يه تکيهکنه ميچون کسي که گريه مي

خوام گاه بودم. نميت. من تمام زندگيم بدون تکيهگاه براي خودگاه نداري خودت ميشي تکيهتکيه

فهمي وقتي تمام دونم آينده چي ميشه! تو نميبعد اين همه سال به کسي تيکه کنم که مي

گاه باشي و بعد به يکي تيکه کني و اون پشتت رو خالي کنه يعني چي! خرد ميشي! عمرت تيکه

 !نابود ميشي

 !خوامت المصبولي من مي -

يه حس زودگذره. شايد يه هيجان يا هرچي. تو به قول خودت هميشه به چيزي  اين فقط -

خواستي رسيدي؛ به منم برسي چند وقت ديگه ازم خسته ميشي. ولي من نابود ميشم 

فهمي؟ عطا فراموش کن! بودن ما باهم ممکن نيست! ما از دوتا دنياي متفاوتيم؛ تو مردي مي

دي و من زني هستم که همه چي رو با چنگ و دندون دست آور هستي که همه چي رو راحت به

 !بيني؟ ما از دوتا دنياي متفاوتيمدست آوردم. ميبه



 .لرزيدروم واستاد. صداش مياومد روبه

ترسي که نيومده؛ من فقط اي ميخوب گوش کن هلنا سازگار! برام مهم نيست که تو از آينده -

 ...خوام قبولم کني وگرنهدونم که تو بايد مال من باشي. من ازت براي آخرين بار مياين رو مي

ديدي گفتم؟ تو حتي تحمل جواب منفي شنيدن نداري! اين عشق نيست! تو فقط من رو  -

ام و فراموش کن که امشب چي چون برات دست نيافتني هستم. من رو برسون خونهخواي؛ مي

 .شده

 .کشيد؛ موهاش رو چنگ زدها نفس ميعطا مثل ديوونه

 !تو جايي نميري تا تکليف روشن بشه -

 .تونم قبولت کنمتکليف چي؟ من بهت حرفم رو زدم؛ نمي -

 خواي قبول کني؟يعني نمي -

 .نه -

 حرف آخرته؟ -

 .هش خيره شدمب

 .آره -

 .باشه خودت خواستي؛ برو سوار شو -

 :کرد. يه دفعه داد زدجوري نگاهم مي نگاهي بهش کردم؛ حالت طبيعي نداشت. يه

 برو سوار شو! کري؟ -

از دادش جا خوردم. سمت ماشين رفتم و سوار ماشين شدم. اون هم سوار شد و حرکت کرد. 

 .سکوت کرده بود

 .ردم. کالفه و عصبي بودبه نيم رخش نگاه ک



هام رو بستم. من دوستت دارم عطا شاهي؛ ولي حس خوبي به اين سکوتش نداشتم. چشم

 .تونم تو رو با کسي قسمت کنمتونم با خودم کنار بيام. نمينمي

ترسم ولم کني و بري من ترسم يه روزي از نداشتنت! اون روز زندگي برام جهنم ميشه. ميمي

دونم تو هم بهم حسي داري زندگي برام تونم تحمل کنم. حاال که ميونم نميدنابود ميشم. مي

وقت به هيچ مردي دارم؛ مطمئنم هيچشه. من عشقت رو توي قلبم تا ابد نگه ميتر ميسخت

شه. کاش قدري که به تو عالقه داشتم عالقه نخواهم داشت؛ ولي اين عشق ته قلبم دفن مياون

 !مونياقل يکم اميد داشتم که هميشه بهم وفادار ميجوري نبودي! کاش حداين

هام سرم رو سمت پنجره چرخوندم. يه قطره اشک روي صورتم ريخت. لبم رو گاز گرفتم تا اشک

 .رو کنترل کنم

 .گوشيش زنگ خورد. نگاهي بهش کرد و جواب داد

 بله؟ -

 :داد زد

 تو مطمئني؟ -

و شکست. با تعجب نگاهش کردم.  گوشي رو پرت کرد. گوشي محکم خورد به داشبورد

تر شده بود. چند بار دونم چي بهش گفته بودن که ديوونهجوري شده. نميفهميدم چرا ايننمي

 .مشت زد به فرمون؛ صورتش قرمز شده بود

 ؟چي شده -

 .هاش هم قرمز شده بود. حرفي نزدبهم نگاه کرد. چشم

رفت. نفسم رو حبس کرده ا سرعت ميدوباره برگشت سمت جاده. پاش رو گذاشت روي گاز ب

تر ترسيدم ديوونهکرد ولي من جرئت نداشتم حرفي بزنم. ميها رانندگي ميبودم مثل ديوونه

 .ش نگه داشتبشه. دم خونه

 جا؟چرا اومدي اين -



 .برمت خونتپياده شو باهات کار دارم. بعدا مي -

 .جا حرفت رو بزنکار داري؟ همينچي -

 .بايد يه چيزي رو بهت نشون بدم؛ مربوط به ارسالنه -

 .بدون اينکه من قبول کنم بوق زد و در باز شد رفت تو. تو حياط نگه داشت

 .پياده شو -

روح شده بود؛ مثل روز اول که ديده بودمش. خودش پياده شد و رفت سمت هاش بيچشم

جا شدم که اومده بودم اين نگهبان چيزي بهش گفت و برگشت. حس خوبي نداشتم. پشيمون

ها رفت و منم دنبالش رفتم و وارد ها؛ ولي ديگه دير شده بود. عطا سمت پلهاونم بعد اون حرف

 . خونه شدم. به نظرم رو راه رفتن تعادل نداشت

 .بشين تا بيام -

ها نشستم. استرس داشتم. بازم حس بازم انگار تو صورتش روحي نبود. رفتم روي يکي از مبل

رار کردن بهم غلبه کرده بود. يکم بعد عطا از اتاق اومد بيرون. کرواتش رو باز کرده بود. دوتا از ف

هاي باالي بليزش هم باز بود؛ انگار گرمش شده بود. يه عکس دستش بود. کنارم نشست و دکمه

 .عکس رو سمتم گرفت

عکس نگاه کردم. يه زن و يه  اي که برام نوشته بود گذاشته بود. بهارسالن اين عکس رو تو نامه -

 .شدمرد کنار هم بودن؛ ولي عکس يکم تار بود تصاويرخوب ديده نمي

 خب که چي؟ -

 .َمرده عمومه که خيلي سال پيش مرده؛ اونم فکر کنم زنشه -

هاي زنه شباهت زيادي به من داشت. مادر و پدرم بودن. بيشتر به عکس توجه کردم. چشم

خواستم بزنم که چيزي بفهمه. به عکس چشم دوخته بودم و نميخواستم حرفي به عطا نمي

 .خواستم خوب ببينمشونازش چشم بردارم. مي



 خب نظرت چيه؟ -

 .تفاوت نشون دادمخودم رو بي

 نظر من؟ اين عکس چه ربطي به من داره؟ -

 !دونم، اين رو تو بايد بگي؛ ارسالن نوشته بود اين رو بدم به تونمي -

 .ودمدستپاچه شده ب

 اگه مربوط به منه چرا خودش به من نداده بود؟ بعدم عموي تو به من چه ربطي داره؟ -

 .دونمنمي -

جا برم و به عکس خوب نگاه کنم تا دلتنگي که داشتم رفع خواستم از اوناز جام بلند شدم. مي

 .بشه

 .من بايد برم -

 .عکس هنوز تو دستم بود

 .عکس رو بده -

 ين مال منه؟مگه ارسالن نگفت ا -

 .چرا؛ ولي فکر کنم اشتباه کرده -

 .مجبور شدم عکس رو بهش بدم. سمت در رفتم

 .خواي دوباره به پيشنهادم فکر کني؟ براي آخرين بار دارم بهت فرصت ميدممطمئني نمي -

 .برگشتم سمتش

 .نه -

 .باشه هر جور دوست داري -



 .سمت در رفتم و دستگيره رو فشار دادم

 .در قفل بود. برگشتم سمت عطا که رفت روي مبل نشست و با پوزخند نگام کرد

 ها چيه؟ چرا در قفله؟اين مسخره بازي -

دوني يه عوضيه؟ نبايد ميومدي ي کسي که ميمسخره بازي؟ تو با چه جرئتي اومدي خونه -

 !جا، اشتباه کردي کوچولواين

 .اش يه جوري بودازش ترسيده بودم. قيافه

 !عطا -

ي جوري مياي خونهمگه خودت نگفتي بهم اعتماد نداري؟ مگه نگفتي زندگيم پر از لجنه؟ چه -

 کسي که بهش اعتماد نداري و لجنه؟

 .عطا ما مثل دوتا آدم حرفمون رو زديم پس تمومش کن -

 .چي رو تموم کنم؟ تو حرف زدي من قبول نکردم -

 !جوري نباشعطا اين -

 .روم وايسادتعادل نداره. درست روبه اومد سمتم. معلوم بود

 .ام. حس بدي داشتمدستش رو سمت صورتم اورد. انگشتش رو کشيد روي گونه

 .جوري نباشم عزيزم؟ من هميشه همين بودمچه -

 .هلش دادم عقب

 !عطا نذار همه چي خراب بشه -

 .دوباره بهم نزديک شد

 اب بشه؟چي بايد خراب بشه؟ مگه چيزي هم مونده که بايد خر  -

 .برو کنار بذار برم -



 .بري. فقط بايد يه چيزايي مشخص بشه؛ برو بشين ذارمباشه مي -

 .سرجام واستادم

 !در رو باز کن لعنتي -

 :داد زد

 اي حاليت کنم؟ميري بشيني يا جور ديگه -

ذاشتم؛ چون ممکن بود بدتر بشه. سمت نبايد با اين حالي که داشت زياد سر به سرش مي

ا رفتم و نشستم. عطا رفت تو اتاق و يکم بعد با يه اسلحه اومد بيرون. خيلي خونسرد اومد همبل

 .روم نشست. اسلحه رو گذاشت روي ميز. چشمم به اسلحه بودروبه

 دست هست؟نظرت راجع به اين مدل چيه؟ خوبه؟ خوش -

 .هاش يه جوري بود؛ گنگ و نامفهوممات و مبهوت نگاش کردم. چشم

 ها يعني چي؟اين کار  -

 خواي بدوني، آره؟ ارسالن بهت گفته قانون ما درباره ي کسايي که جاسوسن چيه؟مي -

 .هام گرد شد. شوکه شده بودمچشم

کنه رو کشت. عکسي نگفته نه؟ باشه خودم ميگم. قانون ما اينه که بايد کسي که جاسوسي مي -

 که بهت نشون دادم يادته؟

 .فقط بهش خيره شده بودم

وقت عموم من چيزي يادم نمياد؛ ولي ميگن عموم عاشق زنش بوده؛ ولي اونم جاسوس بود. اون -

خودش با دست خودش کسي که عاشقش بود رو راحت کشت. اردالن گفته نبايد به هيچ 

 .جاسوسي رحم کرد

 .خشکم زده بود. عرق کرده بودم وموهام به پيشونيم چسبيده بود



 .جوري عرق کرديي که اينراحت باش تو که کاري نکرد -

يه دفعه اسلحه رو از روي ميز برداشت گذاشت روي پيشونيم. قلبم تند تند ميزد. گيج شده 

 .بودم

کردي؟ خيلي سخته آدم کسي رو که دوست داره بکشه نه؟ نظر تو چيه؟ تو اگه بودي چيکار مي -

 کشتي؟کسي رو که دوست داشتي رو مي

 .هنوز بهش خيره شده بودم

 .جوري بهم نگاه نکن جواب بدهناو -

 :بازم ساکت بودم. داد زد

 آره يا نه؟ -

 خواي؟دونم لعنتي! راحت بذار! چي از جونم مينمي -

 .ها شده بود خيلي وقت بود نديده بودممن اين عطا رو که مثل ديوونه

يک کني که بميره؟ جواب بده تا شلاگه تو باشي بين عشقت و خودت کدوم رو انتخاب مي -

 .نکردم

 !عطا -

 !کنمجواب بده وگرنه شليک مي -

 !خودم، دست از سرم بردار -

 .حال عشقتبهآفرين! انتخاب بدي نبود؛ خوش -

 .اسلحه رو از روي پيشونيم برداشت

 .اي داريخب حاال مثل آدم بگو با سرگرد سينا اميني چه رابـ ـطه -

 .ده بودهام تا آخرين حد ممکن گشاد شالل شده بودم. چشم



 :دوباره داد زد

 کري؟ نشنيدي چي گفتم؟ -

 !دونم چي ميگينمي -

 شناسيش؟يعني نمي -

  !نه -

هاي خوشگلت وقتي دروغ ميگي حالتش عوض ميشه. دروغگوي خوبي نيستي هلنا! اون چشم -

 کني؟پرسم از کي با اون سرگرد همکاري ميدوباره ازت مي

 .ا از همه چي خبر داشتفايده بود؛ عطا مطمعنانکار کردن بي

 .از سفر دبي -

 .کنيآفرين فکر کردم بيشتر مقاومت مي -

من چيزي بهش نگفتم يعني چيز خاصي نفهميدم؛ فقط چند بار باهاش تلفني حرف زدم. من  -

 .جاسوسي نکردم

 !جالبه پس قبول داري جاسوسي -

 !گفتم من جاسوسي نکردم -

 !جاسوسي، جاسوسيه؛ چه يک روز چه چند سال -

 کار کنم؟ بهت التماس کنم من رو نکشي؟خواي چياالن مي -

 طوره يه بازي با هم بکنيم؟فکر نکنم پيشنهاد جالبي باشه؛ چه -

 .استرس گرفته بودم. اسلحه رو خالي کرد؛ فقط يه تير گذاشت توش

کني. زود باش ذروني يا بازي مرگ رو انتخاب ميگتو دو تا راه داري. يا امشب رو با من مي -

 !انتخاب کن



 !تو يه عوضي هستي عطا شاهي -

خوام به دست ميارم؛ حتي به قيمت مرگم. زود دونم! بهت قبلش گفتم من چيزي رو که ميمي -

 .انتخاب کن که زياد وقت نداري

 !خواي برسيذارم به اون چيزي که ميوقت نميمن هيچ -

جايي که فقط يکي از ما بايد از اين در زنده بره بيرون، مرگ رو انتخاب کردي؛ از اونپس بازي  -

 .طوره ببينيم کي شانسش بهترهچه

 .اسلحه رو سمتم گرفت

 اي؟آماده -

 !اين کارا چيه؟ عطا تمومش کن تو حالت خوب نيست -

 اتفاقا خيلي هم خوبم؛ بعدم تو که بازي دوست داري، مگه نه؟ -

 .لند شدم. مچ دستم رو گرفتاز جام ب

 .بشين وگرنه مجبورم راه اول رو انتخاب کنم -

دوباره پرتم کرد رو مبل. اسلحه رو سمتم گرفت. گذاشت روي پيشونيم و شليک کرد. چشمام رو 

 .ناخوداگاه بستم

 !شانس آوردي -

 .اسلحه رو سمتم گرفت

 .بگيرش -

 !کنماي من اين کار رو نميتو ديوونه -

و به زور گذاشت توي دستم. با دستش اسلحه رو سمت خودش نشونه گرفت. دست اسلحه ر 

 .لرزيدهام ميهردومون روي ماشه بود. دست



ي ده متري تير رو درست لرزه؟ کسي که از فاصلهزود باش! تو که ازم متنفري، چرا دستت مي -

! فقط يه شليک زنه وسط قلب يه نفر از اين فاصله که چيزي نيست! ترس نداره عزيزممي

 .ستساده

 .قلبم داشت از هيجان وايميستاد. اشک تو چشمم جمع شده بود

 !اين کار رو نکن عطا -

 چرا؟ مگه چي ميشه؟ فوقش يه عوضي لجن از روي زمين کم ميشه، مگه نه خانم دکتر؟ -

 .لرزيدماشه رو فشار داد. با تيکي که کرد جيغي زدم. حاال تمام تنم مي

 .خب فکر کنم منم شانس آوردم -

 .دوباره اسلحه رو سمت من گرفت و با سرعت شليک کرد. حتي فرصت پلک زدن نداشتم

 !شانسي هلنا سازگارنه خدايش خوش -

 .اسلحه رو دوباره گذاشت تو دستم

 .زود باش -

 !عطا -

 .خفه شو شليک کن -

 !کنمعطا خواهش مي -

 :داد زد

 !شليک کن -

هام باعث شده بود تار ببينم. عطا اسلحه رو از شد. اشک تو چشمامال ديده ميهام کلرزش دست

 .تو دستم چنگ زد

 .سمتم گرفت. بهش خيره شده بودم. انگار ديگه برام مهم نبود بميرم



 !خوام بازي قشنگمون خراب بشهکني يا شليک کنم؟ نميشليک مي -

 .دستمکردم. اسلحه رو بازم گذاشت تو جور نگاهش ميهمين

ها سپردم هر اتفاقي افتاد بهت کاري نداشته باشن. نگران نباش. اين زود باش، منتظرم! به بچه -

 !قول عطا شاهيه

 !عطا اين کار رو نکن -

 .نگاهش يه جوري شد

بهت نگفتم؛ ولي از چشمات خيلي خوشم مياد. هرچند وقتي مثل االن ترسيدي حالتشون  -

 !کاري رو که گفتم بکن مثل هميشه نيستن. حاال زود باش

ام قلبم تحمل اين همه اضطراب رو نداشت. نمي تونستم اين کار رو بکنم. لعنتي داشت ديوونه

 !کردمي

 .داد زدم

 .کنمبسه تمومش کن لعنتي! من راه اول رو انتخاب مي -

 .چند ثانيه خشکش زد

 .قدر بيچاره شدم که حرفت رو قبول کنم؟ ديگه دير شدهفکر کردي اين -

 .تونم انتخاب کنمتو خودت گفتي من مي -

 .اون مال وقتي بود که حق انتخاب داشتي نه االن که آخر بازيه -

 .ولي تو اين بازي رو انتخاب کردي من حرفي نزدم -

 .تو مخالفت نکردي؛ االن ديگه نميشه -

 :داد زدم

 !ميشه لعنتي! ميشه -



 .سکوت کرده بود

 مطمئني؟ پشيمون نميشي؟ -

 .سرم رو به معني نه تکون دادم

ام ي درخشاني دارم؟ يادته خودت گفتي من يه عوضيدوني چه سابقهاَم؟ ميدوني من کيمي -

کني؟ چرا شليک تر رو انتخاب نميدوني شغلم چيه؟ چرا راه سادهها تو کثافت بودم. ميکه سال

 !کني هردومون راحت بشيم؟ اينجور از شر من خالص ميشينمي

 .من انتخابم رو کردم -

تره! درضمن، اين شرطم فقط براي يه شبه؛ چون کني! کشتن من برات راحتداري اشتباه مي -

فرصتي رو که بهت دادم رو از دست دادي. تو پسم زدي و بايد تاوان بدي. فردا تو ميري دنبال 

سوس باشم. تونم با يه جادوني نميکني چيزي بين ما بوده؛ خودت ميکارت و فراموش مي

 !درضمن کسي که درخواستم رو دوبار رد کرده ديگه برام قابل تحمل نيست

 .تو سکوت بهش خيره شده بودم

 فهميدي يا نه؟ -

 .شدم. با حرفي که بهم زده بود نابودم کرده بودبازم سرم رو تکون دادم. زير بار فشار داشتم له مي

 .قول بده بعد امشب ديگه هيچ وقت سراغم نمياي -

بيخود توهم نزن. ديگه برام مهم نيستي؛ مثل اينکه نشنيدي چي گفتم! من با يه جاسوس  -

 .کاري ندارم

 .قول بده -

 .باشه قول ميدم؛ بهت گفتم قرار نيست باهات بمونم -

دونم تو اعتقادي به اين چيزها خوام همه چي قانوني باشه؛ حتي براي چند ساعت. ميمي -

 .هنداري؛ ولي اين خواست من



 .عطا از جاش بلند شد. به اسلحه ي روي ميز نگاه کردم

بازي کثيفي باهام کردي عطا شاهي. تو امشب همه چي رو نابود کردي. من رو تا مرز مرگ بردي. 

تمام باورهام، هر چي که تو اين مدت براي خودم ساخته بودم رو خراب کردي. قلبي که ازم گرفته 

برام تموم شدي؛ حتي اون عاشقانه يواشکي با دلم رو هم  گيرم. توبودي رو امشب ازت پس مي

 !خوامديگه نمي

*** 

اصال نفهميدم صيغه چه مدت خونده شد. تمام مدت مثل آدمي بودم که روحي تو بدنش 

 .نيست

خواستش. خودشم گفته بود براي رسيدن به خواست به چيزي برسه که ميعطا فقط مي

خورده رو داشتم. مني لين بار تو زندگيم حس يه آدم شکستکنه. براي اواش هرکاري ميخواسته

خاطر دوستم ريسک هاي بابا رو تحمل کرده بودم، مني که بهمهريهاي عمرم بيکه تمام سال

خاطر خانوادم ازدواج کرده بودم، مني که عذاب کشيدم و بازم دست از کرده بودم، مني که به

 .بودم مقاومت برنداشته بودم االن شکست خورده

تونستم ازش بگذرم. اون عطا شاهي شکستم داده بود. دست روي چيزي گذاشته بود که نمي

دست رو خودش گذاشته بود. مجبور بودم بين عشق بهش و مرگش، خودم رو فدا کنم. من 

 !خاطر عشقش از خودم، از روحم و از جسمم گذشتم؛ فردا اين عشق هم مرده بودبه

 !بود؛ هلنا سازگار مرده بود من مرده بودم. روحم مرده

*** 

رفت. پاهام تحمل نگه داشتن وزنم رو از اتاق اومدم بيرون. حالت تهوع داشتم و سرم گيج مي

 .نداشت



تونستم قورت بدم. درد داشتم؛ ولي داد. بغض تو گلوم رو نميانگار يکي داشت گلوم رو فشار مي

ي زد! چشمم به اسلحهشت جگرم رو آتيش مياز دردي که توي قلبم بود بيشتر نبود؛ دردي که دا

 .روي ميز افتاد

هام تار بود. چند بار پلکم رو روي هم فشار دادم. سمت اسلحه رفتم. از روي ميز برش چشم

 .داشتم. پوزخندي بهش زدم

دستم رو روي قلبم گذاشتم، انگار اونم فهميده بود چه اتفاقي افتاده. غم مثل بختک روم آوار 

 .شده بود

مت شالم رفتم و سرم کردم. آخرين نگاه رو به جايي انداختم که همه چي رو توش دفن کرده س

 .بودم

ها رو گرفتم که ي کنار پلهام بيشتر شده بود. ميلهها پايين رفتم. سرگيجهدر رو باز کردم از پله

 .نيفتم

 .به اطراف نگاه کردم. هوا يکم روشن شده بود

ي صورتم باعث تعجبش شده بود. بدون توجه نگهبان جلوي در نگاهي بهم کرد. حتما رنگ پريده

 .روم وايسادبهش سمت در رفتم. دستم رو به طرف در بردم. اومد روبه

 .جا بريد بيرونخانم ببخشيد آقا گفتن حق نداريد از اين -

 .نگاهي بهش کردم

ون حرف فقط بهم زل زده بود و من رو تو اون حال منظورش از آقا اون بود. اون که نصف شب بد

 .خورد آقا بودن بودول کرده بود و از خونه زده بود بيرون. تنها چيزي که بهش نمي

 .برو کنار -

 .گردننميشه خانم؛ بريد تو خونه استراحت کنيد. االن آقا برمي -

 .هاش گرد شداسلحه رو در آوردم و سمتش گرفتم. چشم



 .لرزيدميهام بازم دست

کنم! خوب نگاهم کن؛ من االن چيزي براي از دست دادن ندارم، پس برو کنار وگرنه شليک مي -

 !اگه جونت رو دوست داري برو کنار

 .دونم چي تو صورتم ديده بود که رفت عقبنمي

 .در رو باز کردم. درحالي که هنوز اسلحه رو طرفش گرفته بودم از خونه بيرون رفتم

 .گو ديگه حسابي با هم نداريم. من بيشتر از اوني که بايد بهش پرداخت کردمبه رئيست ب -

با تمام توانم سمت کوچه رفتم. اسلحه رو زير مانتوم قايم کردم. براي اولين ماشين دست تکون 

 .دادم و سوار شدم. به ساعت تو ماشين نگاه کردم شش صبح بود

خصوصا که حاال فهميده بود بين من و ارسالن خواستم برم خونه. به عطا اعتماد نداشتم؛ منمي

 .اي داشتمچيزي نبوده حتما ميومد دنبالم که بفهمه من با ارسالن چه رابـ ـطه

هنوز نگاه گيجش رو يادمه که با ناباوري بهم زل زده بود و بعد از کوبوندن چراغ خواب به ديوار از 

رفتن نداشتم؛ چيزي هم همراهم نبود. خواستم کجا برم؟ جايي براي اتاق رفته بود بيرون. مي

 .کردراننده هر از گاهي از آينه بهم نگاه مي

 .آقا ببخشيد ميشه گوشيتون رو بديد يه زنگ بزنم؟ پولش رو بهتون ميدم -

ي زد. شمارهمرده بازم از تو آينه نگاه بهم کرد و گوشيش رو سمتم گرفت. خداروشکر حرف نمي

 .آلودش تو گوشي پيچيدرد. صداي خوابسيا رو گرفتم. چند تا بوق خو

 بله؟ -

 .الو سيا -

 هلنا تويي؟ -

 آره. کجايي سيا؟ -

 ام. چيزي شده؟خونه -



 جا؟ميشه بيام اون -

 .هلنا بگو چي شده -

 فقط بگو بيام يا نه؟ -

 .آره بيا -

رسم. ميشه بياي پايين پول ماشين رو بدي؟ کيف همراهم فقط من تا ده دقيقه ديگه مي -

 .نيست

 .باشه -

دم آپارتمان سيا رسيدم. سيا دم آپارتمان وايساده بود و تا من رو ديد اومد سمتم. از ماشين پياده 

 .شدم. نگاهي بهم کرد

 !هلنا -

 .پولش رو بده -

 .سمت ورودي آپارتمان رفتم. سيا پول رو داد و دنبالم اومد

 هلنا چي شده؟ -

 .هيچي نگو -

خاطر ريختن آرايش هاي سياهم که حاال بهسمت آسانسور رفتم. به صورت رنگ پريده و چشم

زد. حتما خيلي دلش کرد و حرفي نميوحشتناک شده بود نگاه کردم. سيا فقط بهم نگاه مي

کنم؛ ولي من اصال حال حرف کار ميجا چيوقت صبح با اين حال اونخواست بدونه من اينمي

خواستم بخوابم تا آروم بشم. سيا در خونه رو باز کرد و رفتم تو. قط ميزدن نداشتم. ف

تونستم رو پام وايسم. دستم رو گرفتم به ديوار که نيفتم. اسلحه از دستم افتاد. سيا نگاهي نمي

 .به اسلحه کرد

 اين چيه؟ چه باليي سرت اومده؟ هلنا چي شده؟ -



 .چيزي نيست يه نفر رو کشتم -

 .خيره شده بود سيا با بهت بهم

 کار کردي؟چي -

 .ها خنديدممثل ديوانه

 شوخي کردم؛ شوخي سرت نميشه؟ -

 .گفت من ديوونه شدمکرد؛ حتما باخودش ميسيا گيج شده بود. هي بهم نگاه مي

 .به هستي زنگ بزن بگو برام لباس بياره -

 نمي خواي حرفي بزني؟ -

 .نه -

خواست کمکم کنه که خودم رو کشيدم وردم. سيا ميخها رفتم. تلو تلو ميسمت يکي از اتاق

 .عقب

 .بهم نزديک نشو -

 .سر جاش وايساد. دم اتاق رسيدم و برگشتم سمتش

 تو هستي رو دوست داري؟ -

 :مات بهم نگاه کرد. داد زدم

 شنوي؟نمي -

 .خواي به دکتر زنگ بزنم؟ حالت خوب نيستکني؟ ميجوري ميآره دوستش دارم. چرا اين -

 !کشمتاگه بهش صدمه بزني خودم مي -

 هلنا زنگ بزنم دکتر بياد؟ -



م. تا حاال يه آدم خسته نديدي؟ نترس ديوونه نشدم! به مگه من مريضم؟ من فقط خسته -

 . هستي زنگ بزن

 .رفتم تو اتاق و در رو بستم. سمت حموم کنار اتاق رفتم

دونم هام رو بستم. نميآب و چشمآب سرد رو باز کردم. همين جوري با لباس رفتم زير دوش 

 .خواستم همه چي رو فراموش کنمحس شده بود. ميقدر گذشته بود. بدنم بيچه

 شنوي؟کني؟ هلنا صدام رو ميکار داري ميهلنا در رو باز کن، چي -

 .هستي بود. پاهام توان حرکت نداشت

 !کنمهلنا در رو باز کن وگرنه ميگم سيا در رو بشکنه؛ هلنا خواهش مي -

ي در بردم و در رو باز کردم. هستي با ديدنم جيغ کشيد. به سختي دستم رو سمت دستگيره

 .لرزيدم. تنم يخ زده بودمي

 .زني؟... من...خوبمچرا... داد... مي -

 !هلنا -

 .من... خوبم -

 .هام بسته شد و ديگه چيزي نفهميدمديگه تحمل نداشتم. چشم

*** 

 .پلکم رو تکون دادم

 .قدر سرم سنگين بود. دستم رو سمت سرم آوردمچه

 هستي: هلنا خوبي؟

 .هايي که از گريه پف کرده بود نگاه کردمبه هستي با چشم

 .آره خوبم -



 .باز زد زير گريه

 کني؟جوري ميکني ديوونه؟ مگه مردم اينچرا گريه مي -

مردي! فشارت رو هفت بود. دکتر گفت اگه ديرتر زنگ زده بوديم بهش مرده بودي! اشتي ميد -

 .بهت سرم زد؛ تازه کشيدمش

 ميرم. ساعت چنده؟ام! من به اين آسوني نمينترس حاال که زنده -

 . دوازده -

 سيا کجاست؟ -

 !سيده بودقدر تر دوني وقتي از حموم کشيدمت بيرون چهبيرون تو حال نشسته. نمي -

جا گريه کردي؛ اونم که اونجوري. واقعا که خدا شما رو براي هم خلق کرده! تو که نشستي اين -

 .کنيدخوبه شما بريد تو بيمارستان کار کنيد؛ روز اول سکته مي

 جا؟ چه باليي سرت اومده؟هلنا چي شده؟ چرا اون موقع صبح با اون وضع اومدي اين -

 !بزنم ش حرفخوام دربارهنمي -

 !مرديخواي حرف بزني؟ داشتي ميچرا نمي -

هستي بزرگش نکن؛ من فقط فشارم پايين بود. رفتم مهموني کيفم رو جا گذاشتم اومدم  -

 .جااين

خواي بگي نگو ولي الکي دروغ بهم نگو؛ من احمق نيستم! تو آدمي نيستي که به اگه نمي -

 .فاق مهمي افتادهجوري بشه. مطمئنم يه اتهمين راحتي حالت اين

 .زنم از جاش بلند شدساکت بودم و حرفي نزدم. هستي که ديد حرف نمي

 .ميرم برات يه چيزي بيارم بخوري -

 !ات به خوردم نديهاي بدمزهخواهشا از اون سوپ -



 !کردم احمقهمونم از سرت زياده؛ داشتم از دستت سکته مي -

 .هستي از اتاق رفت بيرون

 .کردآروم از جام بلند شدم. سرگيجه داشتم و تمام تنم درد مي

ام رفتم زير دوش آب سرد. رفتم جلوي آينه. رنگم پريده بود. واقعا قيافهها مينبايد مثل ديوونه

 .افتضاح بود. تيشرت و شلوار قرمز هستي تنم بود. با ديدن خودم اشک تو چشمم جمع شده بود

 !يه قطره اشک بريز خفه شو هلنا! جرات داري -

 .قبل از اينکه اشکم بريزه پاکش کردم. لبخندي مصنوعي تو آينه به خودم زدم

 .ام مثل آدميزاد بشهموهام رو بستم تا يکم قيافه

 .اومداز اتاق اومدم بيرون؛ صداي سيا و هستي از تو آشپزخونه مي

 .سيا تو دخالت نکن؛ هلنا خوشش نمياد کسي تو کارش دخالت کنه -

جا! تازه اون اسلحه چي؟ شايد دوني با چه وضعي اومد اينيعني چي خوشش نمياد؟ نمي -

 .اتفاقي افتاده باشه

 .هلنا اگه بخواد خودش ميگه چي شده -

 تفاوتي؟ اون اسلحه رو نديدي؟تو چرا اينقدر بي-

 خب که چي؟ -

 .ي مافيا هستيزني انگار که برات اين چيزا طبيعيه و جز خانوادهيه جوري حرف مي -

 .کاريمآره اصال ما خالف -

 .هستي عزيزم چرا ناراحت ميشي؟ من فقط نگران هلنام -

 .توني بهش فکر کنيکنه که تو حتي نميشناسي؛ کارايي مينگران نباش! تو خوب هلنا رو نمي -

 !يعني چه؟ -



 .تونم االن تو رو هم بکشميعني مي -

 .هر دو برگشتن سمتم

 ...سيا: هلنا من

ي اسلحه کردم. نگران نباش آدم نکشتم. دربارهدونم؛ منم اگه جات بودم همين فکرها رو ميمي -

 .تونم فعال حرفي بزنم پس سوال نپرسنمي

 هستي: چرا از جات بلند شدي؟

 .من خوبم هستي -

 آره معلومه! خودت رو تو آينه ديدي؟ -

جوري ه نکردم. سيا راست بگو من رو اونآره همين االن ديدم؛ ولي از ترس زياد به خودم نگا -

 قدر ازم ترسيدي؟ديدي چه

 !برو بابا مسخره -

قدر ازم ترسيدي؛ مخصوصا وقتي اسلحه رو ات معلوم بود چهچرا راستش رو نميگي؟ از قيافه -

 .ديدي و من گفتم آدم کشتم

 اي؟االن فکر کردي خيلي بامزه -

 !جنبه بازي درمياري؟ يک کالم بگو ترسيدي ديگهچرا بي -

 کني همه چي شوخيه؟واقعا که! فکر مي -

 بيني حوصله نداره؟هستي: ولش کن هلنا! نمي

 .ميرمخيلي خب بابا! هستي غذا چي داريم دارم از گشنگي مي -

 .سوپ -

 خوايد چي بخوريد؟مگه سرما خوردم؟ خودتون مي -



 .ا سفارش ميدمسيا: از بيرون غذ

 .پس برو بده گشنمه -

سيا سمت تلفن رفت. منم روي صندلي آشپزخونه نشستم؛ هستي هم اومد کنارم نشست. آروم 

 :گفت

 ست نه؟دونم خوشت نمياد تو کارت دخالت کنم؛ ولي اين حالت مربوط به اون پسرههلنا مي -

 کدوم پسر؟ -

 .همون پسره عطا -

 .نه -

 گشت؟بود دنبال تو ميپس چرا بهم زنگ زده  -

 .هام مشت شددست

 کي زنگ زد؟ سيا فهميد؟ -

 .دونم کجايييه ساعت پيش زنگ زد. سيا نبود رفته بود داروهات رو بگيره. من بهش نگفتم مي -

اي ازم خوب کاري کردي. هر وقت بهت زنگ زد جوابش رو نده؛ اگه هم ديديش بگو شماره -

 .مگير نداري و خودم باهات تماس مي

 خواي همه چي رو تو خودت بريزي؟خواي به من حرفي بزني؟ تا کي مينمي -

 .هستي چيز مهمي نبود؛ فقط يه مشکلي داشتم که اونم حل شد -

 گرده؟پس چرا اون دنبالت مي -

کرد من نتونم اون رو ولش کن! يه بدهي بهش داشتم پرداخت کردم. از اين ناراحته که فکر مي -

 .بدهيش رو بدم

 ترسه. آدم خطرناکي نيست؟ولي يه جوريه! يه جورايي خشکه و آدم ازش مي -



 .نه حداقل براي من نيست -

 .با اومدن سيا تو آشپزخونه هر دو ساکت شديم

*** 

گيره پس بايد يه چيزايي رو بهش دونستم عطا حتما با سيا هم تماس ميبعدازظهر بود. مي

 .گفتممي

 .سيا مي خوام برگردم خونه -

 واقعا؟ -

 .جا تا يه جاي ديگه براي خودم پيدا کنمآره يه چند وقتي ميام اون -

 موني؟کني؟ چرا همون جا پيش ما نميهلنا چرا لج مي -

 .اي باشم که بيشترش مال عطاستخوام تو خونهنمي -

 .دونستم اون يه کاري کرده؛ حسابش رو ميرسماز اولم مي -

جوري جلوي عطا واستم. ها رو نزدم که سرو صدا کني؛ بعدم من بلدم چهسيا بهت اين حرف -

 .زنيي من چيزي ازت پرسيد حرفي نميفقط اگه درباره

 .سيا پوزخندي زد

 دونم؟خوام چي بگم؟ مگه چيزي هم ميمثال مي -

اي تم رو کسِ ديگهسيا درک کن! من عادت کردم به اين جور زندگي کردن. عادت ندارم مشکال -

 .حل کنه

فهمم چه فشاري روته و گاه نياز داري. فکر کردي نميفهمي تو يه زني؟ به يه تکيههلنا چرا نمي -

 .تونه من رو گول بزنهداري داغون ميشي ولي حرفي نمي زني؟ اون لبخند مسخره روي لبات نمي



گاه خودم بودم. عادت کردم وقتي ودم تکيهگاه نياز دارم؛ ولي از بچگي خآره من يه زنم و به تيکه -

 .وقت کسي نبود دستم رو بگيرهزمين خوردم خودم از جام بلند شم؛ چون هيچ

دونم خيلي سختي کشيدي؛ ولي االن من هستم. اگه بخواي و من رو در حد يه آره نبود. مي -

 .برادر بدوني هم هميشه هستم

تونم حرف بزنم؛ ولي مطمئن باش اگه م؟ فعال نميجاکني براي چي ايندونم سيا. فکر ميمي -

 .مشکلم رو بخوام به کسي بگم حتما تو اولين نفر هستي

 .طورسيا لبخندي زد؛ منم همين

***  

هاش براي تعطيالت رفته يه هفته هست برگشتم به خونه و حالم خوب شده. عسل با دوست

ست که بخوام به اونم جواب بدم. عطا شمال و قراره براي شب عيد برگرده. خوشحالم که اون ني

 .کنه من برگشته باشم خونهحتي فکرشم نمي

وقت چيزي که جلوي چشمش گرده که جلوي چشمش نيست؛ هيچمعموال آدم جاهايي رو مي

جام؛ ولي من ديگه با خودم کنار دونم عطا همين روزاست که بفهمه من اينبينه. ميباشه رو نمي

کنم. دوباره شدم همون آدم هميشگي. من خودم اين ي که ندارم فکر نمياومدم. ديگه به چيزهاي

خاطر قلبِ خودم خاطر عطا نه، بهراه رو انتخاب کرده بودم؛ پس بايد عواقبشم قبول کنم. من به

وارد اين بازي شده بودم. حاال که قلبم فهميده بود همه چي تموم شده با خودش بيشتر کنار 

دست آوردن بعضي چيزها بالخره يه چيزهايي رو از دست ميدن؛ منم جز بهها براي اومد. آدممي

 .ها هستم. هر چند تاوانش براي من سنگين بودهمون آدم

خوام يکم ي هفت سين بچينم. ميخوام برم بيرون يکم خريد کنم. شايد سفرهفردا عيده و مي

 .م عوض بشهروحيه

پوشم. يه مانتوي خاکستري و شلوار مشکي. شال يمانتو شلواري که هستي برام خريده بود رو م

خوام امروز مال خودم باشم. رژ قرمزي به لبم کنم. ميکنم و يکمم آرايش ميمشکيم رو سرم مي

کنم؛ بهتر مي زنم. اصال از اين رنگ خوشم نمياد و به نظرم خيلي تابلو شدم. کم رنگش مي



زنم. از خونه ميام بيرون. بوي بهار مياد. تو ميشه. تو آينه بعد يه هفته لبخندي به خودم مي

بخش شده. سمت برام امروز لـ*ـذت ي تهرانکشم. هواي آلودهزنم و نفس ميها قدم ميخيابون

ها شلوغه. همه انگار مثل من کارشون رو کنم. همه خيابونها نگاه ميبازار ميرم. به ويترين مغازه

 .گذاشتن براي روز آخر

خرم و يکي براي خرم. يه بلوز براي سيا ميي هفت سين رو ميم و وسايل سفرهکنيکم خريد مي

خرم. پول زيادي ندارم؛ ولي خب مهم نيست که از کجا اين روسري هم براي هستي مي عسل. يه

دار نيستن؛ مهم اينکه به يادشون بودم. حاال اونا هرجور دوست دارن چيزها رو خريدم و يا مادرک

 .خواد بهشون عيدي بدم هرچند که يه چيز معمولي باشهنن. دلم ميتونن فکر کمي

ي ترسم. وقتي عطا اسلحهکنه. از اون شب ديگه از هيچي نميکنم يکي داره تعقيبم ميحس مي

خالي رو روي پيشونيم گذاشت و من رو به بدترين شکل ممکن بازي داد، وقتي فهميدم تو اسلحه 

خواست ديگه ترس توي مه يه بازي بود براي رسيدن به چيزي که ميها هاي نبود و اينهيچ گلوله

من مرد؛ ديگه برام مهم نيست که سلطان بياد سراغم يا عطا پيدام کنه. بالخره بايد باهاشون 

رو بشم. ميرم سمت خيابون. براي تاکسي دست تکون ميدم؛ ولي خب اينقدر شلوغه که روبه

 .دارهکسي نگه نمي

ي چيزهايي که خريدم رو کنارم داره. سوار ميشم و همهقديمي جلوم نگه مي بالخره يه پرايد

 .ذارممي

دونم برنامش کنم. بايد به هستي زنگ بزنم. امسال نميآدرس رو بهش ميدم. به اطراف نگاه مي

 .کنم مرده داره يه مسير ديگه ميرهکنم. حس ميبراي عيد چيه. حواسم رو جمع مي

 .ور نيستدرس از اينآقا کجا ميريد؟ آ -

 !بشين سرجات تکون نخور -

 .کنم. اخم کردههام گرد ميشه و از آينه بهش نگاه ميچشم

 .نگه دار ببينم -



 .بينيگفتم بشين سرجات وگرنه بد مي -

 .کنمزنه نگاه ميهاي مشکي خاصش که برق مياش و چشمبه ابروي شکسته

 خواي؟تو کي هستي؟ چي مي -

 بيني؟پشت سرت رو نگاه کن يه ون مشکي رو مي -

 .کنم. يه ماشين ون مشکي پشتمونهگرم به پشتم نگاه ميبرمي

 .فرستمت تو اون ماشين تا اونا به روش خودشون ساکتت کننسروصدا کني مي -

 .کنم. هل ميشهخودم رو به صندليش نزديک مي

 بتمرک سرجات! فهميدي؟ -

 .بينمهست رو مياي که کنار پهلوش اسلحه

ش مدلش مربوط به پليس نيست. بعدم معموال پليسا به نظر پليس نمياد؛ چون اسلحه

خواد اداي کنم ميشون تو غالفه؛ نه مثل اين، ناشيانه کنار پهلوشون باشه. حس مياسلحه

 .هاي خالف رو دربياره که من رو بترسونه؛ وگرنه از حالت نگاهش معلومه دستپاچه شدهآدم

 گفتم کي هستي؟ -

 .زود ميفهمي! درست بشين تا نگه نداشتم بفرستمت تو اون ماشين -

کشم. چاقوي که تو کيفمه و هميشه همراهم هست رو آروم در ميارم و سريع خودم رو عقب مي

 .اي ميره که کنار پهلوشهذارم روي گردنش. انگار انتظار اين کار رو نداره. دستش سمت اسلحهمي

کنم! بگو از طرف کي ات روي فرمون باشه. بخواي تکون بخوري کارت رو تموم ميهدوتا دست -

 اومدي؟

 خواي فرار کني؟جوري ميآخه بچه جون مثال وقتي من رو بکشي چه -

 .خواد ترسش رو قايم کنهلرزش کمي تو صداشه؛ انگار مي



 .دارم. دستپاچه شدهاسلحه رو از کنار پهلوش برمي

 جون؟تونم بکنم بچهاَم و چه کارايي ميفرستاده سراغم بهت نگفته من کياون کسي که تو رو  -

 !اتفاقاً تعريفت رو خيلي شنيدم -

 ام؛ بگو از طرف کي اومدي؟پس بايد بدوني من کي -

 .چاقو رو روي گردنش فشار ميدم

 قدر طول ميکشه بميره؟دوني وقتي شاهرگ يه نفر رو بزني چهمي -

 .هاش تغيير کرده؛ انگار خوب ترسوندمشساکته؛ ولي صداي نفس

تونم جايي که رانندگيم بد نيست ميکمتر از پنج دقيقه فکر کنم بيشتر طول نکشه. از اون -

تونم فرار کنم. البته جوري ميسريع خودم رو برسونم به فرمون و از ماشين پرتت کنم بيرون. اين

لي خب گفتم شايد قبل از مردن بخواب ي کارم رو براي کسي بگم؛ ومن عادت ندارم که نحوه

 .کنمجوري فرار ميبدوني چه

 .آب دهنش رو قورت ميده

 .اي ندارمالبته خيلي جووني براي مردن؛ ولي چاره -

 .فکر کنم ترسيده؛ رنگش پريده

 .از طرف سلطان اومدم -

 .زنمپوزخندي مي

 !مقاومتت قابل تحسينه -

کنه. صندلي تکيه ميدم. با تعجب از تو آينه بهم نگاه ميدارم. به چاقو رو از روي گردنش برمي

 .حتما انتظار اين کار رو ازم نداشت که به همين راحتي سرجام بشينم

 .تو آينه بهم خيره شده



هايي که ازش شنيدم آدمي مثل تو دونستم سلطان با اون تعريفچيه؟ رانندگيت رو بکن. نمي -

 .فرستهرو براي بردن من مي

ش حواسش از تو آينه به هاش رو روي هم فشار ميده. همهکنه و دندونبا حرص بهم نگاه مي

 .منه

ش خواي قبل از رسيدن هردومون رو به کشتن بدي؟ به جلوت نگاه کن عوض اينکه همهمي -

ات رو هم رسيديم پست ميدم حواست از تو آينه به من باشه. نترس کاري باهات ندارم. اسلحه

 .ترهشم بمونه خيالم راحتفعال پي

 .زنهپوزخندي مي

 !کنيلطف مي -

 قدر براي پيدا کردن من بهت داده؟چه -

 خواي بهم پيشنهاد بيشتر بدي؟چيه؟ مي -

ام؟ چرا بايد پولم رو خرج تو کنم؟ زياد به درد بخور نيستي. فقط پرسيدم چون يه نه مگه ديوونه -

 .قدر براي پيدا کردنم پول خرج کردهواستم ببينم چهخگروه رو بسيج کرده دنبالم بگردن مي

 .پسره دهنش باز مونده

 تو ديگه کي هستي؟ -

ها که ام رو ببيني که خودمم و اشتباه نگرفتي و مثل اون قبليخواي شناسنامههلنا سازگار. مي -

داريم، هم ندونم ما هيچ شباهتي بهاحمق بودن خواهرم رو اشتباهي جاي من ندزديدي؟ من نمي

 !تونه احمق باشهقدر يه آدم ميچه

 .از خونسرديم تعجب کرده

 برمت پيش سلطان؟ترسي دارم مينمي -



زد خودم ها نبود کلي آدم رو بفرسته دنبالم. زنگ ميچرا بايد بترسم؟ نيازي به اين مسخره بازي -

 .اومدممي

 .ته که داره دور ميزنهسرش رو تکون ميده. انگار از حرف زدن با من گيج شده. نيم ساع

 !خواي بچرخي؟ سرم گيج رفت! برو ديگهتا کي مي -

 !کنن خانم زرنگدارن تعقيبمون مي -

 .عرضگي تو! جاشون بذاراز بي -

 ...يدهنت رو ببند دختره -

 .هاهي مواظب حرف زدنت باش! هنوز چاقو و اسلحه دستمه -

 .انگار تازه يادش اومده بود

 .بدشون به من -

 ي رو؟چ -

 .ها که دستته. خطرناکه ممکنه اشتباهي خودت رو زخمي کنيهمون -

 .تو نگران نباش زود برو. من بيکار نيستم بايد برگردم خونه -

 برمت تعطيالت که ميگي بايد زود برگردي؟فکر کردي دارم مي -

من  تو حواست به رانندگيت باشه تا کسي تعقيبت نکنه. من با تو طرف نيستم؛ پس براي -

 .سخنراني نکن

 !عجب پررويي هستي -

 .ام کرديتازه هنوز پررويم رو نديدي. زودتر برو خسته -

ي ديگه حرفي نزد. بالخره بعدِ يه ساعت جلوي يه خونه باغ قديمي نگه داشت. با تعجب به خونه

جا خيلي کهنه ي اردالن؛ ولي ايناي مثل خونهکردم االن ميريم يه خونهقديمي نگاه کردم. فکر مي



من جا قشنگ بود قدر به نظرم اينو قديمي بود. بوق زد و در باز شد و رفت داخل باغ. چه

هاي ترسناک افتادم هميشه عاشق چيزاي قديمي بودم. به ساختمون قديمي نگاه کردم. ياد فيلم

ي ديوارها رو هايي که همهشد؛ مخصوصا با اون پيچکهايي ساخته ميکه توي همچين خونه

 .دارهموند. ماشين رو نگه ميي دراکوال ميپوشونده درست مثل خونه

 .کنم. چند تا نگهبان توي باغ بودنبه اطراف نگاه مياز ماشين پياده ميشم. هنوز 

 .اگه نگاه کردنت تموم شد راه بيفت -

 .تونستم ببينمشکنم. حاال خوب ميبهش نگاه مي

هاي مشکي قشنگي داشت با پوستي سفيد. روي ابروي چپش يه شکستگي کوچيک بود. چشم

 .قدش بلند بود و به نظر ميومد ورزشکاره. هيکل خوبي داشت

 .ها ميرهبدون توجه بهم سمت پله

 !هي آقا -

 .کنمگرده سمتم. اسلحه رو سمتش پرت ميبرمي

 .اسلحه رو ميگيره و پوزخندي مي زنه

 .جا زنده نري بيرون که اسلحه رو پس داديدوني ممکنه از اينمي -

اول  خواست همونخواد. اگه مينترس آدمي که چند ماهه دنبالمه مطمئنم من رو سالم مي -

 .رسيد؛ پس چيزي براي نگراني نيستحسابم رو مي

 .هاش گرد شدچشم

 .باهوشي بددرديه نه؟ سعي کن يکم از مغزت بيشتر استفاده کني -

  .ها باال ميره. منم دنبالش ميرمگردونه و از پلهباحرص سرش رو برمي

 .وارد عمارت ميشيم



 .جا بمون تا برگردمهمين -

جا شدم که نفهميدم که پسره چي گفت و کدوم سمت يل قديمي اينقدر محو تماشاي وسااين

 .رفت

ها گرفته تا جا خاص بود. از قاب عکسقدر اينچرخيد. چههام به همه جاي عمارت ميچشم

 .گذشتوسايل عتيقه و چيزهايي که حداقل صد سالي از عمرشون مي

 جا خوشت مياد؟از اين -

 .هاي نافذش بهم خيره شده بودموهاي خاکستريش و چشم برگشتم و به مردي نگاه کردم که با

ي لنگ زدن پاش شدم. انگار يکي چشمم به عصاي دستش افتاد، وقتي يه قدم جلو اومد متوجه

هاش براق شده؛ ولي کرد. حس کردم چشماز پاهاش مصنوعي بود. با حالت خاصي نگاهم مي

 .کنه. به نظر خطرناک نميومدداره خودش رو کنترل مي

جوري باشن؟ زشتن يا يه چشم دارن. عطا هاي خطرناک قراره بود چهقدر احمق بودم! مثال آدمچه

 ...هم

 کرد؟بازم عطا! چرا فکر اون لعنتي ولم نمي

 جا خوشت اومده يا نه؟نگفتي، از اين -

 قشنگه و شما کي هستيد؟ -

 :رو کرد به همون پسره و گفت

 .ماني ما رو تنها بذار -

 ...ي پدرماني: ول

 .تنهامون بذار پسر -

 .به پسره پوزخندي زدم



 .بابا بذار حداقل بگردمش اين دختره خطرناکه -

 .مرد لبخندي زد

 .دونم با کي طرفمبرو بچه، من مي -

دوباره پوزخندي به پسره زدم. از اينکه پدرش بهش گفته بود بچه خوشم اومده بود. پسر دستش 

 .جا رفت بيرونرو مشت کرد و از اون

 .بيا بشين -

زد؛ روم نشست. بهم خيره شده بود و حرفي نميرفتم روي اولين مبل نشستم. اونم اومد روبه

 .کردفقط با حسرت نگاهم مي

 کار داريد؟شما کي هستيد و با من چيخوايد بگيد نمي -

 .انگار به خودش اومده بود

 .بينيمن سلطانم؛ البته تو فکر کنم جز کمتر کسايي باشي که مستقيم داري من رو مي -

 چي شده اين افتخار نصيب من شده؟ -

 .مثل مادرت جسوري، با همون نگاه -

 .هام گرد شدچشم

 مادرم؟ -

 .بودآره نيلوفرم درست مثل تو  -

 .از جام بلند شدم. عصبي شده بودم

 دونيد؟دونه مادر من کيه! اسمش رو از کجا ميشناسي؟ کسي نميمادرم رو از کجا مي -

 .رنگش پريد

 .بشين بايد باهات حرف بزنم -



 .من حرفي با شما ندارم -

 .بازم حتما عطا برام نقشه کشيده بود. حتما هنوز دلش خنک نشده بود

 .گفتم بشين -

 .برو به عطا بگو ديگه کارهات روي من اثر نداره -

 .سمت در خروجي چرخيدم

 !من پدرتم -

هاش جمع شده بود. شوکه بهش نگاه خشک شده بودم. برگشتم سمتش. اشک تو چشم

 .کردممي

 فکر کردي من احمقم؟ پدر من مرده! اين بازي جديد عطاست نه؟ -

 .با ترديد نگاهش کردم

 .هاي لرزون گرفتمش و نگاهي بهش کردمت. با دستاي سمتم گرفشناسنامه

 از کجا معلوم واقعي باشه؟ -

 .ديدهام تار ميعکسي رو سمتم گرفت. خودش بود با زني کنارش. چشم

 .من پدرتم آراد شاهي -

 .گرفتمعکس و شناسنامه رو پرت کردم روي ميز. از حرص لبم رو گاز مي

 تا االن کجا بودي به اصطالح پدر؟ -

جا ديدم. خيلي شبيه نيلوفر بودي. وقتي ارسالن مرد براي مراسمش اومدم ايران و تو رو اون -

چند نفر رو فرستادم تحقيق کنن. تازه چند ماهي هست که فهميدم تو دخترمي. بعدشم که عطا 

تونستيم بهت نزديک ذاشت بهت نزديک بشم و همه جا برات مراقب گذاشته بود. نمينمي

 .د نفر سپردم تا بتونن بيارنتبشيم. به چن



خاطر اينکه دوني بهجا؟ ميمنظورت تيموره نه؟ به اون عوضي سپرده بودي من رو بياره اين -

 خواهرم رو به جاي من دزديده بود من چه تاواني دادم؟

 .بهم خيره شده بود

 .خواستم اتفاق بدي برات بيوفتهمن نمي -

م چه انتظاري ازشون داري؟ هرچند خودتم يکي از فرستي سراغوقتي يه مشت قاچاقچي مي -

کردي؛ حداقل آدم اونايي! اصال چرا بايد برات چيزي مهم باشه؟ تو اگه پدرم بودي اين کار رو نمي

 .کنهجور رفتار نمياش اينبا خانواده

 .اش غمگين شدچهره

 .جاباور کن من خيلي نگرانت بودم. خيلي تالش کردم بدون دردسر بيارمت اين -

ي بيمارستان مرد و کني يکم دير نگرانم شدي؟ اون موقع که مادرم تنها گوشهنگران! فکر نمي -

خاطر از دست دادن عشقش من رو سپرد به مردي که يه روزي عاشقش بود و اون مرد هم به

 مثل يه موجود اضافي باهام رفتار کرد کجا بودي هان؟

بودم. وقتي هم به هوش اومدم دنبال نيلوفر گشتم. من تصادف کرده بودم و يه سال تو کما  -

 .تونستم زياد ايران بمونم و رفتم فرانسهخاطر اردالن نميگفتن تو و نيلوفر مرديد. منم به

 .اشک تو چشمم جمع شده بود

 .ات رو ديدهفيلم هنديش نکن جناب شاهي! ارسالن بهم گفت که جنازه -

هام بودم. وقتي بهمون حمله کردن از ماشين ي از دوستمن تو اون ماشين تنها نبودم؛ با يک -

هام نجاتم داد. مدارکم رو گذاشت تو ماشين که فکر کنن من پرت شدم بيرون. يکي از دوست

 .مردم. بعدشم که يه سال تو کما بودم

 چرا وقتي بهوش اومدي دنبالم نگشتي؟ -



هم گفتن تو هم بخاطر مريضي باور کن گشتم؛ ولي تو بيمارستاني که مادرت بستري بود ب -

 .مردي

گرفتم که اشکام لرزيد. دستام رو مشت کردم که لرزشش کمتر بشه. لبم رو گاز ميهام ميدست

 .نريزه

خاطر تو تو هم از خدا خواسته و زود براي نجات جون خودت فرار کردي! بيچاره مادرم که به -

 .زندگيش نابود شد

 .زدچشمم به پايي بود که لنگ مي عصباني شده بود. از جاش بلند شد.

دوني وقتي فهميدم شماها رو ازدست من عاشق مادرت بودم. اون تمام زندگيم بود! تو چه مي -

 ...دادم چي کشيدم؟ باور کن دخترم من

 :داد زدم

وقت پدر کس نيستم، فهميدي؟ من هيچبه من نگو دخترم! من دختر تو نيستم! من دختر هيچ -

 .کس رو نداشتم. من تنهام! هميشه تو تمام عمرم تنها بودميچنداشتم؛ اصال ه

 .در باز شد و اون پسره ماني اومد تو

 ماني: چي شده؟

 .زدم. مثل ماهي شده بودم که از آب بيرون افتادهنفس نفس مي

 ...دونم خيلي سختي کشيدي وليآراد: آروم باش! مي

کس توني بفهمي. هيچدوني! تو اصال نميدوني سختي يعني چي! تو هيچي نميتو چي مي -

 وقت! فهميدي؟تونه بفهمه چه باليي سرم اومده! ديگه سعي نکن بياي سراغم. هيچنمي

 .به پسره نگاه کردم. پوزخندي زدم

ر دنيا راحت وکشيدم با پسرت و زن جديدت داشتي اونتمام مدتي که من داشتم عذاب مي -

 کردي نه؟زندگي مي



 .آراد با ناراحتي نگاهم کرد

نيلوفر فقط زنم نبود، نفسم بود! وقتي مرد ديگه هيچ زني برام مهم نبود. ماني برادر بزرگته.  -

دوسال ازت بزرگتره. اون روز من براي گرفتن يک سري مدارک رفته بودم شيراز، قرار بود با هم 

کرد، تازه دو ساله شده بود. نيلوفر مريض بود. تو هم کوچيک گريه ميش بريم فرانسه. ماني همه

خواستم برم سر قرار ماني رو گذاشتم بودي و مجبور شدم ماني رو باخودم ببرم؛ ولي وقتي مي

پيش دوستم همون که نجاتم داد. بعدم که اون اتفاق افتاد. دخترم من ولت نکردم. من 

داد تو زنده بودي رو ي مدارک رو که نشون ميحسين سازگار همهاي باور کن! دونستم تو زندهنمي

 اي؟فهميدم زندهاز بين بـرده بود. من از کجا بايد مي

 .دونستم برادرمهبه ماني نگاه کردم که اونم با بهت بهم خيره شده بود. پسري که االن مي

ستم هيچ چيز رو درک تونقدر شبيه خودمه. اصال نميهاي مشکيش چهفهميدم که چشمتازه مي

 !کنم

جا خواستم از اينکردم؛تمام ذهنم بهم ريخته بود. نفسم باال نميومد ميگيج بودم. بايد فکر مي

 .برم

 .يک قدم رفتم عقب

هاست کنم که پدر و مادرم سالجور که من فرض مياز اين به بعدم فرض کن من مُردم. همون -

 .جايي که بودي و فراموش کن من وجود دارمار! برو همونمردن. ديگه دنبالم نيا. دست از سرم برد

 .شدم. با سرعت رفتم سمت حياطتونستم خوب نفس بکشم؛ داشتم خفه مينمي

 .زدنگهبان جلوي در داشت با يکي حرف مي

 .ريختهام روي صورتم ميدويدم. اشکدر رو باز کردم و با سرعت دويدم تو کوچه. فقط مي

*** 

 !شد! همه چي مسخره بودنشسته بودم. هوا تاريک شده بود. هنوز باورم نميروي نيمکت پارک 



زندگيم شده بود مثل فيلماي هندي؛ فقط مونده بود يکي هم پيدا بشه بگه من مادرتم. داشتم 

کس رو تونست اين قضيه رو هضم کنه. من که تا يه سال پيش هيچشدم. مغزم نميديوونه مي

ي درخشان! چه افتخاري نصبيم شده بود. دورم رو کلي اشتم با گذشتهنداشتم االن يه خانواده د

 .ام بودن گرفته بود. از جام بلند شدم و دوباره راه افتادمکار که از قضا خانوادهآدم خالف

خواستم تنها باشم و برم يه ها همچنان شلوغ بود. ميها روشن شده بود و خيابونچراغ مغازه

 .که تمام دردهام رو بريزم دورقدر جيغ بکشم جايي اين

خواست م ديدم. دلم نميخواستم فقط تنها باشم. نفهميدم چي شد که خودم رو جلوي خونهمي

قدر راه رفته بودم ورم کرده بود. کليد نداشتم؛ يعني کسي رو ببينم. سمت در رفتم. پاهام اين

زانوم. حالم واقعا بد بود؛ هاي جلوي در نشستم. سرم رو گذاشتم روي هيچي نداشتم. روي پله

 !خيلي بد بود

 .تر شده بودمکرد؛ ولي يکم آرومسرم درد مي

دونستم برادرمه ازش پياده ماشيني جلوي پام نگه داشت سرم رو بلند کردم. مردي که االن مي

 .شد. بهش اهميت ندادم. اومد سمتم. اخم کرده بود

 .پاشو بريم، بابا حالش خوب نيست -

 .ه کردمعصبي بهش نگا

 !به جهنم -

 .اومد کنارم و بازوم رو گرفت که بلندم کنه. با لگد زدم تو پاش، بازوم رو ول کرد

 دار شدي؟چته وحشي؟ ناراحتي خانواده -

 .بلند شدم واستادم

سال  27ام هستن. خوشحالم که بعد کار خانوادهنه اتفاقا خيلي خوشحالم که يه مشت خالف -

ها من رو ول کرد و رفت. خوشحالم از اينکه تمام پدرمه. پدري که ساليکي پيدا شده بهم ميگه 

دادي من هاي فرانسه غذا سفارش ميمدتي که تو پيش باباجونت بودي و داشتي تو رستوران



اش نفرت به من کار کنم به چشم آدمي بيام که هميشه ته چهرهکردم که چيداشتم فکر مي

وقتي تو داشتي آخر هفته رو با باباجونت کنار ساحل قدم کرد. خوشحالم از اينکه داد ميبي

کشيدم که چرا بابام وقتي دانشگاه قبول شدم حتي بهم لبخند نزد. زدي من داشتم عذاب ميمي

 !کني چون باعث حال بد پدرت شدمخوشحالم که توئي که مثال برادرمي با عصبانيت نگاهم مي

 :داد زدم

گناهم چي بود هان؟ ولم کنيد بذاريد زندگيم رو بکنم! برو پدرت  مگه من گفتم ولم کنه بره؟ من -

بگو تا االن هرجور زندگي کرده، بعدِ اينم همون جور زندگي کنه. بگو هلنا تا االن روي پاي خودش 

 !خواد زندگي کنهجور ميبوده و بدون نياز به کسي زندگي کرده؛ از اين به بعدم همين

 .حالت نگاهش عوض شد

دونم سخته خيلي خب آروم باش! منم از اينکه يه دفعه فهميدم يه خواهر دارم شوکه شدم. مي -

جور دختري هستي! وقتي بهم دونم تو چهدونم درد کشيدي، ميبخواي ما رو قبول کني، مي

گفت که بايد تو رو ش ميخواست ببينمت. بابا همهگفتن سر تيمور چه باليي آوردي دلم مي

دونم به بابا و من نيازي نداري؛ ولي دونم دختر قوي هستي و ميدونستم چرا. ميي نميببينه؛ ول

ها با حسرت به عکس تو و مامان هاست ازت دور بوده. سالبابا حالش خوب نيست. اون سال

اي نداشتي از خاطر لجبازي باهاش بعدا پشيمون بشي. تو تا االن خانوادهخوام بهخيره شده. نمي

توني داشته باشي؛ کافيه خودت بخواي. االنم بيا بريم بهم گفتن عطا داره مياد بعد مياين به 

 .خوام بهت فشار بيارم ما رو قبول کني؛ ولي حداقل يکم فکر کن. بيا بريمجا. نمياين

 .خوام فعال ببينمشمن با تو نميام؛ نمي -

 .برمت يه جاي ديگه خوب فکرهات رو بکنيباشه بيا مي -

 .زنگ خورد گوشيش

 .باشه، باشه -

 .تونن زياد عطا رو معطل کنن. زود باش سوار شوها نميبچه -



ترديد داشتم. ماشيني پيچيد تو کوچه و دوتا ماشينم پيچيدن جلوش. ماني دستم رو کشيد و 

 .من رو سمت ماشينش برد

 .سوار شو -

ش حواسش به اني همهسوار شدم. ماني با سرعت حرکت کرد. از دور ماشين عطا رو ديدم. م

 آينه بود و پشتش رو نگاه مي کرد

 بري؟منو کجا مي -

 .دونمفعال نمي -

 .بايد به سيا خبر بدم -

 سيا؟ -

 .دايي عسل. عسل رو که مي شناسي؟ دختر عموت -

 .ي سيا رو گرفتمماني گوشيش رو سمتم گرفت. شماره

 .با اولين بوق برداشت

 بله؟ -

 .سالم -

 هلنا تويي؟ -

 .آره -

کار کردي که ديوونه شده بود؟ هلنا جا سراغت؛ باز چيباز کجا رفتي هلنا؟ عطا اومده بود اين -

 !ترسم بااليي سرت بيارهعطا خيلي عصباني بود؛ مي

 خواد چه غلطي بکنه؟مثال عطا مي -

 .رنگي روي لبش بودماني لبخند کم



 .دونم نگرانت شدمنمي -

 .وستم بمونمخوام پيش دسيا من امشب مي -

 دوستت کيه؟ -

 .شناسيش؛ قابل اعتمادهتو نمي -

 .به ماني نگاه کردم هنوز لبخند روي لبش بود

 باشه مواظب خودت باش! فردا براي سال تحويل مياي؟ -

 .ميام -

 .باشه خداحافظ -

 .گوشي رو سمتش گرفتم

خاطر اينه ش مراقبت بود گفتم بهقدر عصبيه؟ قبلش که همهکار کردي که عطا شاهي اينچي -

گرده. امروز ها همه جا رو دنبالت ميباباش بودي؛ ولي االن چند وقته شنيدم مثل ديوونهکه زن

 شانس آوردم من زودتر از اون پيدات کردم. اين مدت کجا بودي که پيدات نکرده بود؟

 .ي ارسالنشمش بودم؛ تو خونهجلوي چ -

 کار کردي؟نگفتي باهاش چي -

 .دونم چرا شاکيهيه خرده حسابي داشتيم که باهاش تسويه کردم؛ نمي-

 خرده حساب؟ -

 .آره -

 .لبخندي زد

 !دونم وقتي تو بگي خرده حساب يعني چيمي -

 قدر خطرناکم؟يعني من اين -



 .فکر کنم -

 .هاشن شبيه بود؛ مخصوصا چشمقدر ماني به ملبخندي زدم. چه

 تو مامان رو يادته؟ -

زد. گاهي هاي زندگيش از اون و تو حرف مينه زياد؛ منم فقط دوسالم بود. ولي بابا تمام لحظه -

 .شدوقتي بچه بودم بهت حسوديم مي

زد مامان براي بابا فقط زنش نبود؛ عشقش بود، يه عشق واقعي! وقتي از مامان حرف مي

تونن اسمش ترسن و حتي نميدونه کسي که همه ازش ميکس نميزد. هيچبرق ميهاش چشم

 .قدر عاشق باشهرو بيارن يه روزي اين

 اون هنوز تو کاره خالفه؟ -

دونه من پسرشم. خودش دونم. بابا من رو تو کارهاش دخالت نميده؛ حتي کمتر کسي مينمي -

هاش کارهاش رو ي رابطوسيلهتازه خودشم بهکنه. ميگه براي محافظت از من اين کار رو مي

 .کنهمي

 کني؟کار ميتو چي -

اي که بابا من تا چند ماه پيش تو فرانسه دفتر بازرگاني داشتم؛ ولي وقتي اومديم ايران کارخونه -

 .چرخونمخريده رو مي

 .زدمبايد حدس مي -

 طور؟چه -

 .ر بياري معلوم بود ناشي هستيخواستي اسلحه رو دآخه امروز تو ماشين وقتي مي -

 کار کنم؟وقتي يه نفر چاقو گذاشته رو گلوت انتظار داري چي -

گردتش ببينه چيزي همراهش دزده اول مياي وقتي يه نفر رو ميخوب همين ديگه! يه حرفه -

 .هست يا نه



  اي هستي؟آهان! االن تو حرفه -

اي شدم؛ يعني مجبور بودم. وقتي بين يه ه حرفهقدر اتفاق افتاده کنبودم. تو اين يه سال اين -

کني و کسي رو نداري ازت مراقبت کنه، مجبوري خودت ياد بگيري از کار زندگي ميعده خالف

 ...خودت مراقبت کني. تا موقعي که ارسالن زنده بود همه چي خوب بود؛ ولي بعدش

 دونست تو کي هستي؟ارسالن مي -

م خواد کمکم کنه و از خانوادهست. منم فکر کردم ميآره قبل از عقد بهم گفت عقد فرماليته -

محافظت کنه؛ ولي وقتي مرد يه نامه نوشته بود که حقيقت رو توش گفته بود. اون از اول 

 .خواست ازم محافظت کنهدونست من دختر آراد هستم؛ ميمي

 چرا زن ارسالن شدي؟ -

 دوني؟تو نمي -

 .نه -

خاطر قانون سازمان م. مجبور شدم بهخاطر دوستم تو دردسر افتادم، بعدم که خانوادهاول به -

 .کاران عزيز زن ارسالن بشمخالف

 اي دارن. خب بعدش چي شد؟هاي مسخرهآره از بابا شنيدم چه قانون -

نگو از اولم هيچي ديگه، ارسالن بهم گفت همه چي الکيه و فقط نبايد کسي چيزي بدونه؛  -

 !خواست کمکم کنهدونست من دختر آراد هستم و ميمي

 .پس عمو ارسالن خيلي بهت کمک کرد -

 .آره -

 جوري نفهميدي من کيم؟تو چه -

خاطر ترس ازش خيلي دهنشون هاي عطا بهت تحقيق کردم؛ ولي آدمتو اين مدت خيلي درباره -

ر همين بابا غيرمستقيم گفته بود که هر کس قرص بود. نتونستم زياد ازشون حرف بکشيم. بخاط



کاري که کرد بابا پشيمون شد و گفت گيره؛ ولي تيمور با خرابتو رو براش بياره پاداش خوبي مي

دونستم بالخره عطا يه روزي ازت غافل خودمون پيدات کنيم. ممکنه بود زمان ببره؛ ولي مي

قدر کردم بابا عاشقت شده که اينمي خاطر همين آوردنت يکم طول کشيد. من فکرميشه. به

 .خواست دنبالت باشمخاطر همين خودم خيلي دلم نميدنبالته. يه جورايي ازت بدم ميومد. به

 .با تعجب نگاهش کردم

کرد. تو عکساي مامان رو نديدي خيلي اي هم بود همين فکر رو ميچيه؟ خب هر کس ديگه -

 .مامان عاشقت شده خاطر شباهت تو باشبيهته. گفتم بابا به

 .هاش شبيه منهنيست؛ فقط چشم قدرهام شبيهولي من يه عکس ازش ديدم؛ اون -

 .چرا به نظرم که خيلي شبيه هستيد -

 .دونم شايدنمي -

 طور شد نظرت عوض شد و خودت اومدي دنبالم؟چه -

ها رو ز نگهبانيه دفعه شد. صبح بهم زنگ زدن گفتن تو رو تو بازار ديدن. منم ماشين يکي ا -

 .گرفتم که تو مشکوک نشي و زود خودم رو رسوندم

 کني؟هميشه يه دفعه اسلحه با خودت حمل مي -

 .نگاهي بهم کرد

ذاشت تا اتفاقي نيفته؛ ولي وقتي برگشتيم تو فرانسه که بوديم بابا هميشه برام مراقب مي -

اينکه خودم رو قاطي اين کارها  تونم از خودم مراقبت کنم؛ ولي بابا گفت حقبهش گفتم که مي

ي از يکي از کنم رو ندارم. امروز که بهم خبر دادن تو رو ديدن، يواشکي که بابا نفهمه اسلحه

خواستم فقط وقتي الزم شد ازش استفاده کنم. وقتي بهم زنگ زدن و از ها رو گرفتم. مينگهبان

 .سلحه رو با خودم آوردمجايي که شنيده بودم تو رو آسون نميشه گيرت انداخت ااون

 .خواستي با من دربيفتيپس مي -



کردم زير اين صورت آروم و مظلوم يه زن زرنگ هست. وقتي راحت سوار شدي با خودم فکر نمي -

 ...قدرها هم که ميگن زرنگ نيستي؛ ولي وقتي چاقو رو گذاشتي روي گردنمگفتم اون

 ترسيده بودي نه؟ -

 .اخم کرد

 من چرا بايد از يه زن بترسم؟نخير، کي گفته؟  -

ها بترسي؛ چون اگه گاهي وقتي آدم از يه زن بترسه اشکال نداره. بعدم به نظرم کال بايد از زن -

 .تونه زندگي شما مردها رو جهنم کنههر زني بخواد مي

 .برو بابا! من ازت نترسيدم -

 باشه، چرا عصباني ميشي؟ -

 .کردم. ماني ساکت بودها نگاه ميبه خيابون

 !خدايش اون موقع ازت ترسيدم -

 .برگشتم سمتش و لبخندي زدم

 خواي تو خيابون دور بزني؟هات معلوم بود. حاال تا کي ميدونم از چشممي -

 هلنا نمياي خونه؟ -

 .رادرم بودقدر وقتي اسمم رو صدا کرد حس خوبي بهم دست داده بود. اين مرد واقعا بچه

کردم بهم فرصت بده خودم رو پيدا کنم. هنوز چند ساعت نيست که فهميدم پدري که فکر مي -

دونستم وجود داره. هنوز با خودم درگيرم و فکرم بهم ست و برادري دارم که اصال نميمرده زنده

 .ريخته

نه اشکال نداره تنها جا فکر کني؛ ولي من بايد برم خوتوني اونبرمت آپارتمانم. ميباشه مي -

 باشي؟



 .ترسمهاست تنهام ماني؛ از تنهايي نميمن سال -

 .دم يه آپارتمان نگه داشت

 .کليدي سمتم گرفت

 .تونم تنهاش بذارمي ? واحد ???. ببخشيد من بايد برم، بابا ممکنه حالش بد بشه نميطبقه -

 .از ماشين پياده شدم

 !هلنا -

 بله؟ -

 .دارم! ببخش اگه اول باهات بد حرف زدم خوشحالم که يه خواهر -

 .خاطر آپارتمانم ممنونمون به زمان نياز داريم. بهاشکال نداره! ما همه -

 !خواهش مي کنم. مواظب خودت باش -

 .ماني بوق زد و رفت و منم رفتم داخل آپارتمان

*** 

ي شيک. رفتم روي هآپارتمان شيکي بود. يه هال پذيرايي بزرگ و چند تا اتاق با يه سري وسيل

راحتي کنار هال نشستم. شالم رو از سرم برداشتم و مانتومم در آوردم. به خونه ي تاريک نگاه 

هايي که پيدا کرده بودم بازم تنها بودم. سوزش غريبي ته قلبم حس قدر با اين همه آدمکردم. چه

 .گذاشتمهام رو بستم و روي راحتي دراز کشيدم. دستم روي قبلم کردم. چشممي

چي ميگي هان؟ من از تپشي که داري سر در نميارم! چرا ساکت نميشي ديوونه؟ االن دردت 

 خواي؟دوني چي ميخواي؟ اصال خودتم ميديگه چيه؟ چي مي

کردم. زندگيم مثل يه داالن تو در تو شده بود. وقت تو توهماتم هم اين زندگي رو تصور نميهيچ

 خواي؟ اون مدراک رو؟گردي؟ چي ميتي! چرا دنبالم ميپدرم و برادرم، عطا. عطاي لعن



دونم ولي حتما مدارک رو خواد؛ شايد نه. نميها رو مياز جام بلند شدم و نشستم. شايد اون

قدر زود وارد قلبم کار داره؟ بايد با ماني برم مدارک رو بردارم. ماني چهخواد وگرنه با من چيمي

کردم هاي خودم. پسري که وقتي بهش نگاه ميت شبيه چشمهاي درسشده بود. پسري با چشم

 .تونستم حمايت رو تو صورتش ببينممي

 .انگار اون هم من رو دوست داشت. دوباره دراز کشيدم

 کار کنم؟هام رو دوباره بستم. آراد شاهي با تو چيچشم

بايد فکر  دونم داري راست ميگي يا نه. اين جماعت شاهي بهشون نميشه اعتماد کرد.نمي

 .کردمکردم؛ خيلي فکر ميمي

*** 

 .قدر صورتم الغر شده بودهام رو باز کردم. ساعت نه بود. دست و صورتم رو شستم. چهچشم

دادم. من آدم شکست نبودم. با زنگ تلفن سمت پذيرايي بايد خودم رو با اين ماجراها وقف مي

 .دونستم جواب بدم يا نهرفتم نمي

 .گيري من که نبود. اينقدر زنگ خورد که رفت روي پيغامبرنداشتم، خونه

 .خواستم ببينم خوبيهلنا خوبي؟ گوشي رو بردار منم ماني؛ فقط مي -

 .سمت گوشي رفتم برش داشتم

 .سالم -

 .سالم خوبي؟ فکر کردم رفتي -

 .ات بيرون کنيز خونهي برادرمه؛ مگه اينکه بخواي خودت من رو اخوبم بعدم کجا برم، خونه -

 .چند ثانيه ساکت بود

 من غلط بکنم؛ مگه از جونم سير شدم؟ -



 !زني انگار من هيوالميه جوري حرف مي -

 .کم تر از اون نيستي -

 !ماني -

 ببخشيد، حاال خانم افتخار ميدن با هم صبحانه بخوريم؟ -

 !بذار ببينم وقت دارم؛ چند لحظه -

 .يکم سکوت کردم

 .ز کاري ندارمآره امرو -

 .اومدي ماني از پشت تلفن ميصداي خنده

 .جامپس تا چند دقيقه ديگه اون -

 .باشه -

 !هلنا -

 بله؟ -

 .دونيممنون که من رو برادر خودت مي -

 مگه نيستي؟ -

 ...کردم به اين زوديچرا فکر نمي -

 .قدر احساساتي نشوخيلي خب زود باش بيا گشنمه! سر صبحي اين -

 !جور زني هستي؟ يکم لطافت داشته باشتو چه بابا -

دونم تو دوني که شاهي ها زياد لطيف نيستن؛ فقط نميببخشيد لطافت تو خونم نيست. مي -

 .قدر با احساسيبه کي رفتي اين



 !هلنا -

 .ببخشيد، تو هم خشني خوبه؟ حاال بيا صبحانه بخوريم که گشنمه -

 .باشه اومدم -

گوشي رو قطع کردم. اين اولين قدم براي کنار اومدن با خودم بود. پذيرفتن ماني قدم خوبي برام 

بود. موهام رو مرتب کردم. يکم بعد زنگ آپارتمان رو زدن. از چشمي نگاهي کردم و در رو باز 

 .کردم. ماني اومد تو

 !سالم خانوم -

 !سالم برادر -

 .بود سمت آشپزخونه رفت ماني لبخندي زد و با وسايلي که خريده

*** 

 .صبحانه رو با هم خورديم. ماني از خودشون يکم بيشتر تعريف کرد و منم يکم از خودم گفتم

 ت چيه؟ماني: حاال برنامه

 .بايد با آراد حرف بزنم -

 .خوشحالم که تصميم گرفتي ببينيش -

حرفاش قانعم کرد شايد ماني توقع نداشته باش زود قبولش کنم؛ بايد باهاش حرف بزنم. اگه  -

 .بتونم کم کم فراموش کنم که چه اتفاقايي برام افتاده

باشه همينم خوبه. من بايد برم؛ امشب عيده بايد برم يه سر کارخونه. ظهر ميام دنبالت حاضر  -

 .باش بريم ديدن بابا

 .هام رو عوض کنمبايد برم خونه لباس -

 .جا هم شک کردههلنا خطرناکه؛ عطا حتما تا االن به اون -



ي رابـ خوام دربارهرو بشم. فقط نميترسم. بالخره چي! بايد باهاش روبهماني من از عطا نمي -

 .ي ما چيزي بدونهـطه

 چرا؟ -

 .سوال نپرس؛ چون منم داليل خودم رو دارم -

 وقت کيم؟خواي بگي من اونمي -

 .مmy friendدونم دوستم، نمي -

 .هاي ماني گرد شدچشم

 ديوونه شدي؟ -

خاطر همين شناسي. من يه ساله باهاشون بودم. بهماني تو هنوز خوب عطا و اردالن رو نمي -

خاطر همين مون تو خطر ميفته. بهگفتم بايد با آراد حرف بزنم. اگه اونا چيزي بفهمن جون همه

 .خوام فعال کسي چيزي بدونهنمي

 .دوني؛ پس من رفتمباشه خودت مي -

 .سمتم گرفتسوئيچي رو 

 اين چيه؟ -

 هات رو عوض کني؟خواي لباسماشينم تو پارکينگه باهاش برو. مگه نمي -

 ...نه نمي -

  .حرف نزن، تو خواهرمي پس اين خونه و ماشين و هر چي که داريم مال تو هم هست -

 .سويچ رو ازش گرفتم

 .ممنونم ماني -

 .سپرم مواظب باشنها ميخواهش. مواظب باش، به بچه -



دونم باهاش جوريه. خودم ميدوني االن چهخوام کسي با عطا درگير بشه؛ خودت ميماني نمي -

 .تر ميشهجوري حساسکار کنم. اينچي

 .باشه پس مراقب باش -

 .باشه -

*** 

گرده و عسل هم قرار براي عيد برميسياوش خونه نبود و منيرخانم گفت که رفته بيرون و تا شب 

کنم. با اون مانتوي کرم و شال و شلوار شده برگرده تا عيد با هم باشيم. به خودم تو آينه نگاه مي

 .خاکستري خوب شده بودم

روح درآورده بود. از خونه اومدم بيرون و آرايشي هم که رو صورتم کرده بودم صورتم رو از حالت بي

کردم که ماشين رو روشن کردم ماشين عطا پيچيد تو کوچه. فکرش رو مي سوار ماشين شدم. تا

بياد؛ چون ديده بودم وقتي اومدم خونه يه ماشين مشکوک سر کوچه بود. حتما بهش خبر داده 

 .بودن. نفس عميقي کشيدم. ضربان قلبم باال رفته بود؛ ولي به خودم مسلط شدم

هاي مشت زد. دستتش عصبانيت رو فرياد ميعطا از ماشينش پياده شد و اومد طرفم. صور 

ي کنه. يه هفته بود که نديده بودمش؛ يه هفتهداد داره خودش رو کنترل ميش نشون ميشده

آور! سعي کردم خيلي خونسرد پياده بشم. اومد سمتم بهم نگاهي کرد. به صورتم خيره عذاب

 .اشون تموم شدهشده بود؛ حتما دوست داشت من مثل بدبختا باشم که دنيا بر 

 يه هفته کدوم گوري بودي هان؟ -

 .نگاهي بهش کردم

 ببخشيد بايد بهتون بگم کجا بودم جناب شاهي؟ -

م رو بکنه. حتما انتظار داشت با اون اتفاق بهش خواست کلهجوري نگاهم کرد که انگار مي

 .آويزون بشم



ي اضافي که از دهنت در بياد ههم نريز، بگو کجا بودي! االن با هر کلمهلنا اعصابم رو به -

 قدر دنبالت گشتم؟دوني چهتواناييش رو دارم که گردنت رو بشکنم! مي

 ام بودم مگه اتفاقي افتاده؟چرا، مشکلي پيش اومده جناب شاهي؟ تو خونه -

 .چند بار دستش رو الي موهاش برد و موهاش رو چنگ زد. از طرز حرف زدنم کالفه شده بود

جوري حرف نزن! ديشب کجا رفتي؟ اون مرتيکه کي بود که بازي نکن! با من اينبا اعصاب من  -

 ها کي بودن؟ باهات چکار دارن؟سوار ماشينش شدي؟ باند تشکيل دادي؟ اون آدم

ور به تو ربطي نداره کجا بودم يا با کي بودم! هيچ کار من به تو يکي ربطي نداره؛ حاال هم برو اون -

 .ات رو ندارمحوصله

 به من ربطي نداره نه؟ حوصله ي من رو نداري؟ -

وقت نياي سراغم! حرفات که يادته؟ نکنه اونم نه قولت که يادت نرفته؟ قرار شد ديگه هيچ -

 .توني يا يه جاسوس باشيفراموش کردي؟ گفتي نمي

 .کردبا عصبانيت نگاهم مي

با نامردي گولم زدي و  خواستي رسيدي؛ هر چندچيه؟ مگه دروغ ميگم؟ تو به چيزي که مي -

 !نامرد بودن رو به افتخاراتت اضافه کردي؛ ولي برام مهم نيست چون برام اهميت نداري

 .ها اومد سمتم و بازوم رو چنگ زدمثل ديوونه

 من نامردم آره؟ -

 .با عصبانيت نگاهش کردم و بازوم رو از دستش کشيدم بيرون

فهمم و نامردتر تو زندگيم نديدم. فکر کردي نميبار آخرت باشه بهم دست زدي! فهميدي؟ از ت -

تر از کردي برام قابل تحملاسلحه خالي بود؟ فکر کردي خيلي زرنگي عطا شاهي؟ اگه مجبورم مي

 !جوري با نامردي گولم زدياين بود که اين

 .هاش يه جوري شد؛ يه غم خاص تو نگاهش بودچشم



 !ط... يعني من... پاي کاري که کردم هستمدونستم... من فقخواستم... من نميمن نمي -

 .پوزخندي زدم

 کار کني؟خواي چيوقت ميواي چه فداکار! اون -

 .چند ثانيه سکوت کرد

 .کنمعقدت مي -

 دائم يا موقت؟ -

 .هاش گرد شدچشم

 منظورت چيه؟ -

آخه نيست جنابعالي عادت نداري مدت زمان طوالني با يکي باشي، خواستم خيالم راحت  -

 !ريزي کنهبشه؛ بالخره آدم بايد براي آينده برنامه

 .کنمش ميبهم نگاهي کرد. انگار فهميد دارم مسخره

اي آويزونتم؟ نه، خيالت راحت، قبال هم my friend با خودت چي فکر کردي؟ منم مثل اون-

خوامت؛ پس برام مهم نيست بخواي پاي کارت وايسي يا نه. االنم برو چون هت گفتم من نميب

خاطر اون اتفاق ميام به پات ميفتم؟ نه خوام ببينمت! با خودت چي فکر کردي؟ که من بهنمي

اشتباه نکن! با کاري که باهام کردي ديگه حتي يه درصدم برام ارزش نداري! تو شروع نشده برام 

 !شدي جناب شاهي تموم

 .عصبي شده بود

 .جوري حرف نزن! با من اينگفتم من پاي کارم هستم لعنتي -

چيه؟ بهتون برخورد جناب شاهي؟ بهت گفتم برام مهم نيست چه اتفاقي افتاده. االن مشکلت  -

 چيه؟

 .تر شده بود. رفت تو جلد مغرورشعصبي



مالي هم نيستي! هرکس جاي تو بود و  خاطرخودت ميگم. همچينفکر کردي کي هستي؟ من به -

دادم االن از ذوق مرده بود! من فقط خواستم اين کار رو کنم که من همچين پيشنهادي بهش مي

 .گيرهفکر نکني عطا شاهي مسئوليت کارش رو گردن نمي

م پس قدر جوونمرد! تو نگران نباش، من پشت سرت چيزي نميگم؛ بعدم من يه زن بيوهآخ چه -

 .ندارممشکلي 

 .دادهاش رو با حرص روي هم فشار ميدندون

 بين تو و ارسالن چي بود؟ چرا عقدت کرد؟ -

 بايد از مسائل خصوصي خودم و شوهرم برات توضيح بدم؟ -

 .فهمممن باالخره همه چي رو مي -

 .خواي بکنباشه هرکاري مي -

 .بازم بهت ميگم هنوز فرصت داري؛ من سر حرفم هستم -

 ي ديشب کجا بودم، بازم اين حرف رو مي زني؟اگه بدون -

 .چرخيد. گيج شده بود. با بهت نگاهم مي کردهاش توي صورتم ميچشم

 کجا بودي؟ -

 .ي همون مرتيکهخونه -

 .ام رو گرفت و محکم من رو کبوند به در ماشينها يقهمثل ديوونه

 .دادفکش رو روي هم فشار مي

 !دروغ ميگي -

بيني؟ اونم يکي مثل تو؛ چه فرقي بين تو چرا دروغ بگم؟ مگه ماشينش رو که داده دستم نمي -

 !تون عوضي هستيداون هست، هان؟ چرا ناراحت ميشي؟ شما مردها همه



 .کشيد. صورتش قرمز شده بودخواست اونم مثل من عذاب بکشه. تند تند نفس ميدلم مي

 !کشمت اگه بفهمم راست ميگيمي -

کنه؟ تو که به چيزي که خواستي چرا؟ مگه باهام چه نسبتي داري؟ براي تو چه فرقي مي -

 اَم؟رسيدي، چه فرقي برات داره من با کي

 .با سيلي که به صورتم زد حس کردم از لبم خون مياد. مبهوت بهش نگاه کردم

 :ش گفتهاي چفت شدهمن رو کشيد سمت خودش. از الي دندون

شناسم؛ چه برسه به تو! اي رو شروع مي کني! من ديوونه بشم خودمم نميزيهلنا داري بد با -

 !زدمجا آتيشت ميشناسمت؛ وگرنه هميندونم دروغ ميگي چون ميمي

 .پوزخندي زدم

اش ميدم. تو که عاشق اوال بازي رو تو شروع کردي، اونم از نوع کثيفش! من فقط دارم ادامه -

شناسي هر دقيقه رنگ ها رو ميطمئن نباش دروغ بگم؛ تو که زنهاي کثيفي! ثانيا زياد مبازي

 .کننعوض مي

 :داد زد

 !تمومش کن لعنتي! تمومش کن -

 .داد حال خوبي ندارهصورت سرخش و ضربان نامنظم قلبش نشون مي

 !درد داره، نه؟ تو خودت باعث اين اتفاق شدي -

 ...دونستم تومن نمي -

 .نخون دهنم رو تف کردم روي زمي

 :ش. داد زدمبا دوتا دستم زدم به سـ*ـينه



دونستي لعنتي؟ که تو اولين نفر براي من بودي؟ مگه دونستي، هان؟ چي رو نميچي رو نمي -

فهمي؛ چون به قول کنه؟ تو هيچي از احساس يه زن نميکارت فرقي تو اصل ماجرا ايجاد مي

حساس يه زنه نه جسمش که تو دوني اوني که مهمه روح و اخودت فقط خودت مهمي! نمي

کني! حاال هم براي اولين بار تو عمرت مرد باش و سر قولت بمون و فراموش وقت درکش نميهيچ

 !طور که من فراموش کردمکن چي بينمون بوده؛ همون

 .دستش رو سمت صورتم آورد. سرم رو کشيدم عقب

 !وقتديگه حق نداري بهم دست بزني! هيچ -

 .م مشت شدهاش کنار صورتدست

کس بهت نزديک بشه. مطمئن باش هلنا سازگار! ذارم هيچگيرم؛ ولي نميباشه ازت فاصله مي -

 .تو هنوز من رو نشناختي

توني عوضي باشي؛ ولي من ازت دونم تا چه حد ميشناسمت و مياتفاقا خيلي خوب مي -

هلناي جديد رو ساختي. کنم که من رو ديگه نشناسي. تو خودت اين ترسم. جوري زندگي مينمي

ي خودت بودي و من رو نديدي! حاال هم از سر راهم برو کنار فقط به فکر خواسته وقتي اون شب

 .کار دارم

 .پوزخندي زد

گذرم؛ مخصوصا که باشه ميرم ولي بهت گفتم که تو ميراث مني و من از چيزي که حقمه نمي -

 .زنم بودي هر چند براي مدت کوتاهي

 !برو به جهنم -

رفتم. ي عصبيش گذشتم. با سرعت ميور و سوار ماشين شدم و از کنار چهرههلش دادم اون

خواستم فعال تا قبل از اينکه با آراد حرف بزنم عطا من رو با ماني ببينه و براش دردسر نمي

اي از ماني نداشتم و درست بشه. تو چند تا کوچه پيچيدم که کسي تعقيبم نکنه. شماره

 .جوري بهش خبر بدم. مجبور شدم برم آپارتمانش منتظرش بشمچه دونستمنمي



*** 

 .يه ساعت بود که تو ماشين نشسته بودم

مردگي کمي هم روش بود؛ ولي کردم؛ کنار لبم ورم کرده بود و خونداشتم لبم رو توي آينه نگاه مي

 .شد. دستم رو سمت صورتم بردمرد دستش روي صورتم ديده مي

روي کردم؛ دونم زيادهتوني يکم از حال من رو درک کني. ميکشي، آره؟ حاال ميداري عذاب مي

 .ولي کارتت خيلي به غرورم برخورده بود. حاال تا يه حدي باهم برابريم

ماني رو از دور ديدم که از ماشيني پياده شد. چند تا بوق زدم. به طرفم نگاه کرد و اومد سمت 

 .ماشين و سوار شد

 سالم چرا نرفتي... صورتت چي شده؟ -

 . چيزي نيست يه تسويه حساب بود -

 يعني چي؟ کار کيه؟ -

 .ولش کن بريم -

 .ماني با عصبانيت نگاهم کرد

 هلنا گفتم کار کيه! ولش کن يعني چي؟ -

 .ماني آروم باش! گفتم چيزي نيست يه مشکلي بود حلش کردم -

 !فهممت هلناواقعا نمي -

 از اين موضوع نزني؟ميشه حرفي  -

 .ماني ساکت شد. ماشين رو روشن کردم و حرکت کردم

 چرا اخم کردي؟ -

 .تو معلومه هنوز منو قبول نداري -



 .کي گفته؟ معلومه که قبولت دارم -

تونستي خودت حلش کني و به ببين هلنا اگه تو گذشته هر چي بوده و هر مشکلي داشتي مي -

تو تنها نيستي! خانواده داري و نبايد خودت راه بيفتي و با کسي هم ربطي نداشت، ولي االن 

 !بقيه درگير بشي. سعي کن بفهمي من هستم؛ بابا هست

تونم به يه روز خودم هاست خودم مشکالتم رو حل کردم. االن نميدونم ماني؛ ولي من سالمي -

 .رو تغيير بدم

ادامه بدي پذيرفتن ما يا هر کس  جوريمن نميگم خودت رو تغيير بده؛ ولي اگه بخواي اين -

 .تر ميشهديگه برات سخت

 !هات رو باز کن اخوي بزرگباشه قربان! حاال شما اخم -

 .ماني لبخندي زد

 !کشينه زبونتم خوبه. فکر کردم فقط خوب چاقو مي -

 !م رو نديديپس چي فکر کردي؟ هنوز هنرهاي ديگه -

 مثال چه هنرهايي؟ -

 .اگه بگم ممکنه از تعجب حالت بد بشه فهمي؛ االنبعدا مي -

 .ماني خنديد

 .ها نيستي زناين رو خوب اومدي! هلنا واقعا رفتارات مثل بقيه -

 !شون تقريبا کله خرابنها هم که همهها تو تنمه؛ اوندونم بالخره خون شاهيمي -

 ها! حواست هست؟کنياالن داري به منم توهين مي -

 .آره -

 .به آينه نگاه کردم



 ماني تو به کسي گفتي دنبالمون بياد؟ -

 .نه -

 .سرعتم رو بيشتر کردم

 چيزي شده؟ -

 .کنندارن تعقيبمون مي -

 .ماني برگشته پشت نگاه کرد

 !تابلو بازي در نيار -

 از افراد عطاست نه؟ -

 .اي من رو با اين ماشين نديده بودفکر کنم کس ديگه -

 نه آره؟ ديديش؟پس صورتت کار او -

 .آره -

 خواد؟کار کنم مرتيکه عوضي! چي از جونت ميدونم باهاش چيمي -

 .ولش کن زيادي بهم احساس مسئوليت داره -

 !معني احساس مسئوليتم فهميديم -

کار کنم. از وقتي ارسالن مرده فکر کرده رئيس منم دونم باهاش چيگفتم که ولش کن، من مي -

 .جوري جوابش رو بدمدونم چهکشه؛ ولي منم ميو شونه ميشده. الکي برام شاخ 

 .جوري جوابش رو دادياز صورتت معلومه چه -

 .کاري که من کردم از صدتا کتک براش بدتر بود -

 يعني چي؟ -



توني کاري بکني که ها با حرف ميهميشه نبايد کسي رو کتک زد تا دردش بگيره؛ بعضي وقت -

 .رو بسوزونهاز صدتا کتکم بيشتر آدم 

 .زنيخيلي از سنت بزرگتر حرف مي -

 .فعال کمربندت رو ببند بايد يارو رو گم کنم -

 خواي من بشينم؟مي -

الزم نکرده! من رانندگيم از تو بهتره. تو، توي فرانسه رانندگي کردي زيادي قوانين رو رعايت  -

 !کني. االن بهت نشون ميدم رانندگي تو ترافيک تهران يعني چيمي

ها. ماني با رفتم تو کوچهيه دفعه پام رو گذاشتم رو گاز و پيچيدم تو خيابون کناريم. با سرعت مي

هاي گرد شده به جلو خيره شده بود. نفسش رو تو سـ*ـينه حبس کرده بود و هيچ حرکتي چشم

 .کرد گممون کرد. سرعتم رو کم کردمکرد. بالخره اون کسي که تعقيبمون مينمي

 .ي بهم کرد. رنگش يکم پريده بودماني نگاه

 .لعنتي! داشت قبلم واميستاد -

 .نترس با اين چيزا قلبم آدم وانميسته؛ فقط آدرنالين خونت زياد ترشح ميشه که برات خوبه -

 .ي جز دکتريادم نبود خانم دکترن! به هرچي شبيه -

 جوري باشن؟يعني چي؟ مثال دکترا بايد چه -

 .ترهدونم؛ حداقل رفتارشون خانومانهمن چه مي -

 مگه رفتار من چه شکليه؟ -

 .زنه. االن عطا عصبي ميشه که گمت کردنهيچي ولش کن، هنوز قلبم داره تند تند مي -

 .کنم و تو کي هستيکار ميدونم حتما مي خواد بدونه من دارم چيمي -



ورش بزني؟ بالاخره با اون همه آدم که داره خواي دکار کني هلنا؟ تا کي ميخواي چيمي -

 .فهمه من کيممي

دونه سلطان دونه تو واقعا کي هستي. راستي تو ميگي کسي نميفکر نکنم؛ چون کسي نمي -

 کني؟کيه، االن تو با چه اسمي کارخونه رو اداره مي

 .بابا وقتي رفتيم فرانسه اسم فاميلمون رو عوض کرد -

 .کرديد پس فاميلتون رو عوض -

 .آره -

 االن فاميلتون چيه؟ -

 .ماني کاتب هستم؛ در خدمتم -

 !قدرم بهت ميادچه -

 منظورت چيه؟ -

 گيريهيچي بابا! تو که همه چي رو به منظور مي -

 کني؟کار ميگذره! نگفتي با عطا چيي مرموزت چي ميدونم تو کلهبراي اينکه مي -

ش اسم و فاميلت رو بفهمه و خيلي زرنگ باشه بفهمه هيچي. اون اگه تحقيقات هم بکنه فوق -

 .کنه با من چه نسبتي داري؛ پس مشکلي نيستتو پسر سلطاني. اصال شک نمي

کار داري که وقت نميگه با پسر سلطان چيمگه نميگي بهت حساسه، پس مشکل هست؛ اون -

 ش باهاشي؟همه

 .به اون ربطي نداره تو کارهاي من دخالت کنه -

جوريت کرده. مطمئني فقط يه حس از شواهد پيداست خيلي بهش ربط داشته که اين فعال -

 مسئوليت معموليه؟



 .ماني يه جوري نگاهم کرد

 کني؟جوري نگاهم ميخواي بگي؟ چرا اينچي مي -

 .هيچي -

 .کردبازم همون جوري نگاهم مي

 .چيزي بين ما نيست -

 .من که چيزي نگفتم -

ي آراد رفتم و جلوي در واستم ماني بيشتر بهم شک کنه. سمت خونهخديگه حرفي نزدم. نمي

 .بوق زدم. در باز شد و رفتم تو

 .ماشين رو پارک کردم. بازم منظره ي اون عمارت برام خيلي جالب بود

 کني؟جوري به اطراف نگاه ميجا برات جالبه اينماني: چيه اين

آشام هاي خونهاي فيلمجا من رو ياد خونهدونم يه حس مرموزي بهم دست ميده. ايننمي -

 .ندازه. خيلي برام جالبهمي

 آشامه بعد کجاش جالبه؟ي خونجا مثل خونهاالن اين -

 !قدر خاصه؟ يه هيجان خاصي بهم ميدهبيني چهواقعا نمي -

 .ماني سرش رو تکون داد

 !ايتو ديوونه -

 جا رو از کجا پيدا کرديد؟گم ماني اينمي -

 .جا مال اجدادمونه. البته فروخته بودنش ولي بابا خيلي باالتر از قيمتش دوباره خريدشاين -

 .آهان -

 .ها رفت و منم دنبالش رفتم. وارد عمارت شديمماني سمت پله



 .بشين برم به بابا بگم بياد -

 .باشه -

جا يه جوري بود. انگار يه ه اطراف نگاه کردم. تمام وسايل اينها رفت. منم بازم بماني سمت پله

 .خاطر زياد فيلم ديدن دچار توهم شده بودمرازي تو اين خونه بود يا من به

 .سالم دخترم -

ها به عصاش تکيه چشم از تابلوي قديمي روي ديوار گرفتم و برگشتم به طرف آراد که پايين پله

ش کرده بود؛ ولي هنوز جذاب بود؛ حتما مادرم عاشق همين جذابيتش داده بود. با اينکه زمان پير 

 .شده بود

 .سالم -

 .به صورتم خيره شده

 صورتت چي شده؟ -

 .چيزي نيست خوردم زمين -

کشم. اخمي رو صورتش هست ولي به کنه که از دروغي که گفتم خجالت ميجوري نگاهم مي

 .روي خودش نمياره

 خوري؟ چاي يا قهوه؟رف ميزنيم فعال بشين. چي ميبعدا راجع به اين موضوع ح -

 .کنهفرقي نمي -

 .خواي باهام حرف بزنيماني گفت مي -

 .روم نشستها رفتم و نشستم و آراد هم اومد روبهسمت مبل

 .بگو عزيزم -

 ماني ميشه تنهامون بذاري؟ -



 .باشه من ميرم تو حياط شما راحت باشيد -

 .مماني رفت. به آراد نگاه کرد

 .هنوز خيلي برام سخته بخوام باورتون کنم -

دونم منم مقصر بودم که اشکال نداره عزيزم من منتظر ميشم تا بتوني با خودت کنار بياي. مي -

قدر عذاب کشيدي؛ ولي بهت قول ميدم ديگه از اين به بعد تنهات بيشتر دنبالت نگشتم و تو اين

 .نذارم

 .دونممي -

 .با حسرت به صورتم خيره شده بود

 .خيلي شبيه نيلوفري! با همون نگاه -

 .لبخندي زدم

 تون چيه؟برنامه -

 .گرديم فرانسهجاييم ولي اگه تو راضي باشي با هم برميفعال تا آخر سال اين -

 جور ول کني؟خواي اردالن رو همينمي -

 .خاطر تو برگشتم؛ اردالن برام مهم نيستمن فقط به -

 برات مهم نيست چه باليي سر مادرم و خودت و ارسالن آورد؟ -

 ارسالن؟ -

 .مرگش مشکوک بوده ميگن -

 .دونه؛ اصال تعجب نکرده بوداز نگاهش معلوم بود يه چيزهايي مي

 خواي؟ازم چي مي -

 .بايد تاوان تمام کارهايي که کرده رو بده -



بخطر بندازم، مخصوصا که االن تنها نيست و عطا خاطر انتقام از اون خوام جون شما رو بهنمي -

 .دونم خيلي زرنگهقدر تو کارهاش شريکه؛ ولي ميدونم عطا چههم هست. هر چند نمي

زد کنم مردي که مادرم عاشقش بود و ارسالن هميشه از حمايتش و قدرتش حرف ميباور نمي -

 گذره! ترسيدي؟جوري از کسي که زندگيش رو بهم ريخته به همين راحتي باين

 .با اخم نگاهي بهم کرد

قدر خطرناکن؟ بعدم من ديگه مثل قديم نفوذ دوني اونا چهترسم. تو اصال ميمن ازش نمي -

 .ندارم. االن فقط تو ماني برام مهميد

تونستم تو زد ميدوني! وقتي تيمور ازت حرف ميو تو هنوزم نفوذ داري؛ ولي خودت نمي-

ببينم. عطا وقتي از وجود تو احساس ترس کنه اردالن که جاي خودش  هاي عطا نگراني روچشم

 .تونيم گيرش بندازيمرو داره. اون االن مثل قبل قدرت نداره مي

 !بندازيم؟ -

 .کنم که اين موضوع زير نظر من باشهآره من به شرطي قبولت مي -

ه همين راحتي بندازمت وقت انتظار داري بچي ميگي؟ من بعد اين همه سال پيدات کردم، اون -

 !دونم تهش ممکنه زنده نموني؟ امکان نداره همچين کاري بکنموسط ماجرايي که مي

خواستم برم سراغ اين تنها شرط منه وگرنه بايد فراموشم کني. به هر حال خودم تنهايي مي -

 .اردالن

 خواي اين کار رو بکني؟چرا مي -

گـ ـناه مرد. کسي رو نداشتم دستم رو گرفت. اون بيچون ارسالن تنها کسي بود که زماني که  -

درضمن اگه تو بودي ممکن بود به همين راحتي مادرم توي بدترين شرايط نميره. اون باعث تمام 

تونم ازش بگذرم. اون بهترين مون رو خراب کرده و من نمياين اتفاقا بوده. اون زندگي همه

ن تا کي قراره زندگي بقيه رو نابود کنه؟ اگه جلوش هاي زندگيم رو خراب کرد. در ضمن اردالسال

خواي ام. اون موقع ميفهمه من کيرو نگيريم مطمئنا اون مياد سراغمون؛ چون دير يا زود مي



خواي فرا کني؟ تونستي زندگيت رو با فرار نگه داري؟ االن کار کني؟ بازم فرار کني؟ تا کي ميچي

خاطر فرار از دست دادي، من رو از دست قش بودي بهجز ماني چي داري؟ مادرم رو که عاش

خواي نگران باشي که ماني سالم برگرده خونه؟ تونه ما رو پيدا کنه. تا کي ميدادي! اردالن بازم مي

اين زندگي نيست. اگه بميرم بهتره تا يه عمر از سايه خودم بترسم که کي قراره اردالن بياد 

ش وقتي از خونه ميرم بيرون ا آرامش زندگي کنم نه اينکه همهي عمرم رو بخوام بقيهسراغم. مي

 !به اطراف نگاه کنم که کسي تعقيبم نکنه

درست مثل مادرتي! اونم مثل تو بود؛ اونم نترس بود. منم عاشق همين اخالقش بودم. اونم  -

 خواست واسته و بجنگه؛ ولي مريضيش بدنش رو ضعيف کرده بود؛خواست فرار کنه و مينمي

خواست وقتي خاطر همين تو ايران بوديم. اون ميولي تا آخرين لحظه حاضر نبود فرار کنه. به

 ... يکم بهتر شد بره سراغ اردالن ولي

 .کنم؛ چه شما کمکم کنيد چه نکنيدخواست رو تموم ميمن کاري که مادرم مي -

 کار کني؟خواي چيتو تنهايي مي -

 .کنمحداقل سعي خودم رو مي -

دوني اگه وارد اين ماجرا بشي بايد تا تهش بري؟ حتي ممکنه يه چيزايي رو از دست بدي! مي -

 فهمي؟تونم بذارم خودت رو به کشتن بدي! تو برام مهمي ميدرک کن من نمي

 .جوري زندگي کردن بدترهآره ولي باور کنيد اين -

 .ون توخواي من خودم ميرم سراغ اردالن بدجوري ميپس اگه تو اين -

 .شناسهتونيد تنهايي کاري بکنيد. بعدم اردالن شما رو مي شناسه؛ ولي منو هنوز نميشما نمي -

دونم، بذار يکم فکر کنم. ريسک اين موضوع زياده. من خيلي ساله ايران نبودم بايد بررسي نمي -

 .کنم ببينم چي ميشه

 .باشه -

 .از جام بلند شدم



 کجا؟ -

 .منتظرم هستن بايد برم سياوش و عسل -

 .خيلي دوست دارم عسل رو ببينم؛ ولي االن زمانش نيست -

 .اميدوارم يه روزي ببينيش! خداحافظ -

 .سمت در رفتم؛ برگشتم نگاهش کردم

 !عيدتون مبارک باشه -

 .لبخندي زد

 !مال تو هم دخترم -

*** 

 .ماني تو حياط بود و با ديدنم طرفم اومد

 اي رسيديد؟چي شد؟ به نتيجه -

 .دونم؛ اونه که بايد تصميم بگيرهنمي -

 مگه چي ازش خواستي؟ -

 .سر پادشاه فرانسه رو -

 .ماني ابروهاش رو باال داد

خواد چيزي بگي. بيا وسايلت رو که ديروز جا فکر کنم لوئي شانزدهم خيلي وقته مرده. نمي -

 .گذاشتي ببر

 .ممنون پس زنگ بزن به آژانس ديرم ميشه -

 .روبا ماشين ب -



 .خوام برمنه خودت بيشتر الزم داري؛ من جايي نمي -

بيا برو لوس نشو! يه ماشين ديگه هست من با اون ميرم. تازه اگه کاري باشه فعال که تعطيالته.  -

 ات چيه؟براي تعطيالت برنامه

 .دونم فعال هيچينمي -

 اي باشه مياي؟اگه برنامه -

 .دونم ببينم چي ميشهنمي -

 .زنمام رو بزن تو گوشيت کاري داشتم بهت زنگ ميباشه برو. فقط شماره -

 .گوشيم رو گم کردم -

 االن گوشي نداري؟ -

 .نه -

 .خيلي خب صبر کن االن ميام -

 .ماني رفت تو خونه و يکم بعد با يه گوشي اومد بيرون

نم؛ اگه کاري داشتي بهم ز ام رو توش ميندازه؛ خطش جديده. شمارهبگير فعال کارت رو راه مي -

 !زنگ بزن

 .مرسي؛ ولي واجب نبود -

 .چرا واجبه، شايد من به کمکت احتياج داشتم. براي فرار کردن دست فرمونت عاليه -

 !تو که خوشت نيومده بود -

 .چرا بد نبود؛ بهت نگفتم پررو نشي -

 !پس تو هم از اين کارا بلدي کلک -

 فقط خودت بلدي؟م عرضهنه پس! فکر کردي من بي -



 !من غلط بکنم از اين فکرا بکنم -

 .درازبرو ديگه ديرت نشه زبون -

 .ممنون خداحافظ -

 .سوار ماشين شدم و از خونه اومدم بيرون

*** 

 .اومدبه بلوز صورتي رنگم که خريده بودم نگاهي کردم؛ با شلوار سفيد خيلي بهم مي

ه سرم زدم. خط چشم کلفتي کشيده بودم با رژ موهام رو باز گذاشته بودم و يه تل سفيد هم ب

صورتي. هرچند که از اين رنگ نفرت داشتم؛ ولي بايد بتونم با چيزايي که ازشون نفرت دارم کنار 

تونم جلوي اردالن بهتر نقش بازي کنم. از اتاق اومدم بيرون. عسل و سيا تو جوري ميبيام؛ اين

لين سالي بود که بدون ارسالن عيد رو جشن پذيرايي بودن. عسل يکم گرفته بود؛ اين او

 .گرفتن. رفتم کنار هفت سين نشستممي

سياوش و علسم اومدن کنارم نشستن. سال که تحويل شد همه به هم تبريک گفتيم و لباسايي 

 .که خريده بودم بهشون دادم. سيا سريع رفت بلوزش رو پوشيد و عسلم کلي ازم تشکر کرد

*** 

و با ماهي درست کرده بود. رفتم تو اتاقم که به هستي زنگ بزنم و عيد رو شب منيرخانم سبزي پل

 .ي هستي رو گرفتمتبريک بگم. شماره

 بله؟ -

 !سالم سال نوت مبارک -

 .سالم هلنا سال نو تو هم مبارک! ايشاال امسال سال خوبي برات باشه -

 .ممنون! براي تو هم! گوشي رو بده مامان -

 .باشه -



 .به مامان هم سال نو رو تبريک گفتم. مامان خيلي خوشحال شد که زنگ زدم

 خواي با بابات حرف بزني؟مامان: هلنا جان مادر نمي

سکوت کرده بودم. حاال من دوتا پدر داشتم ولي در واقع اصال پدر نداشتم؛ هر کدومشون يه 

 .جوري برام غريبه بودن

جاست. بدم بهش ش چشمش ايننگ شده. همهدونم دلش برات تگوشي رو بدم بهش مي -

 مادر؟

 .باشه -

هاي زد. صداي نفسجوري حرف ميتونستم روي مامان رو زمين بندازم؛ مخصوصا که ايننمي

 .کسي که پشت خط بود من رو از فکر در آورد

 .سالم -

 .سالم -

 .سال نوتون مبارک -

 .سال نوي تو هم مبارک باشه -

 .و ساکت بوديمدونستم چي بگم هر دنمي

 .کننمن بايد برم صدام مي -

 !هلنا -

 بله؟ -

 حالت خوبه؟ مشکلي نداري؟ -

 .من خوبم خداحافظ -



قدر با اين طرز حرف زدنش بيگانه بودم؛ تازه يادش افتاده بود نگرانم گوشي رو قطع کردم. چه

يد رو تبريک وقت يادم نمياد نگرانم شده باشه. حتي موقع عيد هم به زور بهم عبشه. هيچ

گفت. حاال نگران بودنش برام يه جوريه. انگار با اين روي بابا اصال آشنا نبودم. حس غريبي به مي

 .شدرفتارش داشتم. گوشي توي دستم زنگ خورد نگاهي بهش کردم. اسم ماني روش ديده مي

 .قدر به اين برادر دو روزه عالقه پيدا کرده بودملبخندي زدم. چه

 بله؟ -

 !هلنا خانم! حال شما؟ سال نوتون مبارک سالم -

 !سالم آقاي کاتب! سال نوي شما هم مبارک -

 خوبي؟ -

 .آره -

 کني؟کار ميطوري؟ چيتو چه -

 .جا نشستمکس اينجور تنها و بيمن هيچي؛ همين -

 چرا تنها؟ -

 .بابا رفته بيرون منم تنها موندم -

 کجا رفته؟ -

 .ي به من نميگهدونم، اون از کارهاش چيزنمي -

جوري با گوشي رفتم بيرون. تو راهرو واستادم. گوشي رو يکم از کرد. همينعسل داشت صدام مي

 .گوشم فاصله دادم

 .زنمعسل االن ميام؛ دارم با تلفن حرف مي -

 جوريه؟ماني: اين عسل خانم چه



 منظور؟ -

 جوريه؟قدر خشني تو! من حق ندارم بدونم دختر عموم چههيچي بابا چه -

 .جاخيلي دوست داري ببينيش بيا اين -

 .دونينه ديگه االن شرايطش نيست خودت که مي -

 .دوني شرايط چيهماني خيلي دوست داشتم تو هم کنارم بودي؛ ولي خودت مي -

 .دونم خودت رو ناراحت نکنمي -

 براي تعطيالت باالخره چه فکري کردي؟ ميگم ماني -

 مياي چند روز با هم بريم شمال؟ -

 شمال؟ دو نفري؟ -

 .آره شايد بابا رو هم ببريم -

 .دونم بذار ببينم چي ميشهنمي -

 هلنا اون يارو ديگه مزاحمت نشد؟ -

 !نه نگران نباش ماني -

 .نتونم يکي رو پيدا کنم باهاش برم بيروخب من برم ببينم مي -

 !ماني -

 چيه بابا مگه من دل ندارم؟ -

 !کنمات رو مياگه کار اشتباهي ازت سر بزنه خودم کله -

 .شوخي کردم واي هلنا، جون من خطرناک نشو! من غلط بکنم کار اشتباهي بکنم -

 .خنديدخنديدم؛ ماني هم مي



 .ماني من برم عسل خيلي وقته صدام کرده -

 !باشه فعال مواظب خودت باش -

 !تو هم مواظب خودت باش -

 .گوشي رو قطع کردم و سمت پذيرايي رفتم

دفعه يکي دستم رو از پشت کشيد. شوکه شده بودم. بهش نگاه کردم. قلبم داشت از قفسه يه

 .هاش از فرط عصبانيت قرمز شده بودزد. چشمسينم بيرون مي

 !پس اسمش مانيه -

جوري مچم رو فشار کرد؟ هلش دادم؛ ولي همينکار ميجا چيهام گرد شده بود. اين اينچشم

 .دادمي

 !ولم کن رواني -

 !بهت گفتم تمومش کن -

 .فهميدم چي ميگهنمي

 !؛ دست از سرم بردار ديوونهزندگيم به تو ربطي نداره -

 !اتفاقا داره! شايد تا چند وقت پيش نداشت؛ ولي االن داره. تو االن جز اموال مني -

 .پوزخندي زدم

 فهمي؟هنوزم عوض نشدي! من آدمم لعنتي، مي -

 .شمچم رو سمت خودش کشيد. محکم خوردم به سـ*ـينه

 .لرزيدحاال هر دو تا بازوم رو گرفته بود. فکش از عصبانيت مي

 خواي به شوهرت عيد رو تبريک بگي؟نمي -

 .هام گردتر شدچشم



 .ازدواج کرده باشم شوهرم؟ شوهر من چند وقت پيش مرده؛ يادم نمياد دوباره -

 .اگه يکم فکر کني يادت مياد -

 .با حرص نگاهش کردم

 !خوام برمبرو کنار مي -

 يادت اومد عزيزم؟ -

هايي که خوره. فکر کردي منم مثل اون عوضيبه من نگو عزيزم! حالم از اين رفتارهات بهم مي -

 ي؟هات خر ميشم؟ من ازت بيزارم! فهميددور رو برتن با عزيزم گفتن

 .صورتش به آني قرمز شد

 .کنمکني؟ من صدتا بهتر از تو رو آدم حساب نميفکر کردي خيلي تحفه هستي که برام ناز مي -

 .پوزخندي زدم

 داري؟ چرا نميري دنبال او صدتا ديگه؟اگه چيزي نيستم تو چرا دست از سرم برنمي -

اگه کهنه هم که باشه به کسي  بهت گفتم تو جز داراييم هستي و من هر چي رو که دارم حتي -

 .نميدمش

 .ات باشنچه جالب! پس االن بايد کلي آدم تو خونه -

 .ها، نه آشغاالممن گفتم دارايي -

 !پس بايد االن افتخار کنم جز آشغاالت نيستم -

 !دوني که من کيم؟ هر کسي اين افتخار نصيبش نميشهمعلومه. مي-

کني؛ براي کني براي خودت ميهر فکري هم که مي ببين هرکي که هستي براي خودت هستي! -

خوام خوام برم. نميهات تموم شد برو کنار ميترين ارزشي نداري! حاال هم اگه حرفمن کوچک



شبم با ديدن تو خراب بشه. درضمن قرار بود بهم ديگه نزديک نشي؛ مگه اينکه فراموشي گرفته 

 !باشي

 .رد. دوباره سمت اتاق رفتمهاش عوض شد. بازوهام رو ول کحالت چشم

 !خواي زنده بمونه ازش فاصله بگيرهات رو باز کن! اين يارو هر کي که هست اگه ميخوب گوش -

 .برگشتم سمتش

تو خوب گوشات رو باز کن! اگه بخواي باليي سرش بياري با من طرفي، فهميدي؟ ممکنه من  -

قدر نامرد نباشم که از پشت به کسي خنجر بزنم؛ ولي مطمئن باش اگه به ماني مثل تو اون

 .شينم. هر چند اونم کم کسي نيست! حتما تا االن فهميدي کيهنزديک بشي ساکت نمي

ا يه حرکت خودش رو بهم رسوند و من رو چسبوند به ديوار، نفس نفس شد و بهاش گرد چشم

 .زدمي

 کني؟خاطر اون عوضي من رو تهديد ميحاال به -

 .بهش خيره شدم

 .رسمترم به ماني نزديک بشه حسابش رو ميآره چون برام مهمه! از تو گنده -

کنه؟ تو روت نگاه کار ميچيخواي چه غلطي بکني؟ فکر کردي اگه بفهمه با من بودي مثال مي -

 .کنهنمي

 دونه؟از کجا مطمئني نمي -

 .دادهاش رو روي هم فشار ميهاش گشاد شد. دندونمردمک چشم

 .خواي سالم بمونه ازش دور بموناين اخطار آخرمه؛ اگه مي -

دوني که من جاسوسم؛ پس مونم. ميمنم حرفم رو زدم؛ اگه بهش نزديک بشي ساکت نمي -

 !تونم بکنمي ميهرکار

 !کشتمتبايد اون شب مي -



فکر کردي اين کار رو نکردي؟ برو عطا، اين مسخره بازي رو تموم کن! بين من و تو هر چي بود  -

کني. حرفايي رو هم که اون شب اون شب تموم شد. خودت هم گفتي که همه چي رو فراموش مي

هاي يه آدم مـسـ*ـت براي خودم ه از حرفدونم براي بازي دادن من بود؛ من زني نيستم کزدي مي

رويابافي کنم! اون اتفاق برام ديگه اهميت نداره. من خودم انتخاب کردم. هر چند تو گولم زدي؛ 

ولي بازم انتخاب خودم بود. برو فراموش کن من اصال وجود دارم! دست از سر من و زندگيم بردار! 

 خواي؟. ديگه چي مياش هم خودت بودياون شب بازي تموم شد؛ برنده

 بازي وقتي تموم ميشه که من بگم! فهميدي؟ -

مونم و کاري بهم نداره. تو هم وقتي زن ارسالن شدم قبل از عقد بهم گفت که مثل دخترش مي -

اگه يک ذره از تربيت ارسالن تو وجودت هست، مثل اون مرد باش و دست از سرم بردار و 

جا ميرم. به ثروت ارسالنم چشم ندارم؛ چون حق من ينسرقولت بمون. من چند روز ديگه از ا

نيست. تو هم فراموش کن من وجود داشتم. از من و هر چي که بهم مربوط ميشه فاصله بگير؛ 

دوني ست! ميدوني من براي حفظ چيزاي که برام با ارزشن چه کارايي ازم ساختهچون خودت مي

 !خاطرشون بگذرمکه حتي از خودمم حاضرم به

 .ا با بهت بهم خيره شده بودعط

 خاطر اون عوضي بميري؟خواي بهمي -

 .کنمآره اگه الزم باشه اين کار رو مي -

 .کشمپس بچرخ تا بچرخيم! چون اگه الزم باشه تو رو هم مي -

هاي گلدون جا رفت. به تيکهازم فاصله گرفت و لگدي به گلدون کنار راهرو زد و با سرعت از اون

 .خيره شدم

 !فهميدي چه باليي سرم آورديش ميکا

هام رو تو موهام فرو کردم. تپش قلبم باال رفته بود. سمت اتاقم رفتم و روي تخت نشستم. دست

جوري با کردم همه چي تموم شده؟ چرا وقتي اونلرزيد. چرا فکر ميهنوز در برابرش قلبم مي



که بهش زدم ناراحتم؟ چرا اون هايي کرد حالم بد شد؟ چرا از حرفحالت حسرت بهم نگاه مي

  لعنتي با اون همه نامردي که در حقم کرده بود بازم از ناراحتيش خوشحال نبودم؟

*** 

ده روز از عيد گذشته. با ماني حرف زدم؛ ولي از آراد هنوز خبري نشده. عطا رو هم از اون شب 

خوام صله ندارم برم. نميديگه نديدم. ماني بهم گفتم باهاش برم شمال؛ ولي از اون شب ديگه حو

خوام فعال کاري کنم که اش خرابه، ممکنه بره سراغش. نميبراي ماني اتفاقي بيفته. عطا کله

 .بيشتر تحـريـ*ک بشه. بايد آروم آروم برم جلو

خوام خوام از آراد حرفي بزنم. ميچند باري يواشکي رفتم ماني رو ديدم، اونم تو کارخونه. نمي

خوام تحت فشار بذارمش. بعد تعطيالت ه. بايد خودش تصميم بگيره، نميخودش بهم خبر بد

کنن! واقعا که آدم دونم با اين همه غيبت بازم قبولم ميخوام برگردم سرکارم. نميمي

 .هم ريختهاي هستم! عطا گند زده به زندگيم. همه چيم بهمالحظهبي

 .با صداي گوشيم از فکر بيرون ميام

 بله؟ -

 .رمسالم دخت-

 .کنمسکوت مي

 شنوي؟صدام رو مي -

 .بله -

 ات رو از ماني گرفتم. امروز وقت داري؟بايد باهات حرف بزنم. شماره -

 .آره -

 .ميگم ماني ساعت پنج بياد دنبالت -

 .نه خودم ميام -



 .باشه منتظرم -

کنم. پس بالخره تصميمش رو گرفته. هنوز به لفظ دخترم از زبون اين آدم گوشي رو قطع مي

 .امبيگانه

 .کنمپوشم و از خونه ميام بيرون. به اطراف نگاه ميساعت چهار شده. لباسم رو مي

 .کسي نيست. به راهم ادامه ميدم

تر فرار عقيبم کرد بتونم راحتکنم يکي دنبالمه. ترجيح ميدم با مترو برم که اگه کسي تحس مي

کنم. سوار مترو ميشم. چند بار مسير رو عوض مي کنم. به نظرم کسي مشکوک نيست. سمت 

 .ي آراد ميرمخونه

*** 

 .در عمارت رو مي زنم. در باز ميشه و داخل ميرم

 .کنهنگهبان نگاهي بهم ميندازه و سالمي مي

 .ها باال ميرم. وارد پذيرايي ميشماز پله

کنم ناراحته. برعکس روز اول که ديدم ته اد تو پذيرايي نشسته. به طرفش مي رم. حس ميآر 

 .کنمکنه. آروم سالم ميريشي داره و غمي تو صورتش بيداد مي

 خوري؟ چاي يا قهوه؟سالم بيا بشين عزيزم. چي مي -

  .کنهفرقي نمي -

 .دستور ميده دوتا قهوه برامون بيارن

 .گردمم و دنبال ماني ميکنبه اطراف نگاه مي

  ماني نيست؟ -



خوام بهت بزنم مهمه هايي که مينه گفتم ما رو چند ساعت تنها بذاره. باهات حرف دارم. حرف -

اي ندارم و مجبورم خواي چارهخوام انجام بدم باب ميلم نيست؛ ولي چون تو ميو کاري که مي

 .قبول کنم

 .زني با دو تا قهوه وارد سالن ميشه

 .اد: بگو کسي مزاحم نشه؛ خودتم برو بيرونآر 

 .چشم آقا -

 .زنه از پذيرايي خارج ميشه

هايي کنم باهام برگردي؛ ولي با حرفروز اولي که اومدم ايران با خودم گفتم بالخره راضيت مي -

هوش اومدم همه چي برام گنگ بود. زمان زيادي طول که زدي مجبورم فعال بمونم. اون موقع که به

 .د که به اين وضعيت و از دست دادن شما عادت کنمکشي

 .کردداشت به پاي مصنوعيش نگاه مي

تر بود. احد کسي بود که هميشه پذيرفتن پاي نداشتم از، از دست دادن شما برام قابل تحمل -

 .نجاتم داد. احد يه دوست نبود، مثل برادرم بود

ها جز شرکامون بود. وقتي پليس بهمون حمله کرد و قبل از آشنايي با مادرت تو يکي از معامله

اون تير خورد همه فرار کردن و من نجاتش دادم. از اون موقع شد بهترين دوستم. وقتي با مادرت 

ام آشنا شدم، اون بود که کمکم کرد بتونم يه جايي براي قايم شدن پيدا کنيم. احد همه کار بر 

جا سرپا بشم. چند وقت کرد. از تصادف گرفته تا فرستادنمون به فرانسه و کمک بهم تا اون

 .جا شرکت و زدم کم کم شروع به کار کردمگذشت تا تونستم با خودم يکم کنار بيام و اون

داد. فقط بودن وضعمون خوب بود؛ ولي نبودن تو و نيلوفر و جاي خالي اون هميشه عذابم مي

اي براي داد. ديگه حتي اردالن برام مهم نبود. وقتي نيلو رفت ديگه انگيزهاميد مي ماني بهم

خاطر همين از اردالن خاطر خودم ماني تو خطر بيفته؛ بهخواستم بهانتقام نداشتم. تازه نمي

ها خيلي دلم ها گذشت تا اينکه احد بهم خبر داد ارسالن مرده. تو اين سالگذشتم. سال



خواستم براي اونم دردسر درست کنم. با خودم گفتم حاال که ام ببينمش؛ ولي نميخواست بيمي

کنن من مردم دليلي براي برگشت ندارم؛ ولي بعد از شنيدن خبر مرگ ارسالن همه فکر مي

خواستم براي آخرين بار ببينمش. وقتي تو رو تو جمعيت ديدم نفهميدم کي هستي؛ برگشتم. مي

خاطر همين از احد خواستم برام تحقيق يلوفر غافلگيرم کرده بود؛ بهشباهت بيش از حدت به ن

کنه. تا اينکه بهم خبر داد تو واقعا کي هستي. روزي که با مادرت ازدواج کردم بهش قول دادم 

 .خالف رو بذارم کنار تا االنم کار خالفي نکردم. راستش من سلطان نيستم؛ احد سلطان بود

 .آراد سکوت کرده بود

 ؟بود -

احد همه جا نفوذ داشت؛ ولي متاسفانه دونه سلطان کيه جز من و يکي دونفر ديگه. کسي نمي -

 .ي پيش فوت کرد. خيلي وقت بود که مريض بودهفته

 .خاطر همين ناراحت بود؛ بهترين دوستش رو از دست داده بودنگاهي به آراد کردم، پس به

کرد. احد فقط يه رابط داشت که کارش رو مي دونه احد مرده و سلطان واقعي کيه.کسي نمي -

من از اون خواستم فعال به کسي چيزي نگه تا ما بتونيم اردالن رو گير بندازيم؛ ولي زياد وقت 

 .فهمن سلطان مردهنداريم چون بالاخره همه مي

 کار کنيم؟پس بايد چي -

ي خوبي کرده بود باهاش ميونهخاطر کاري که با من کرد. بهوقت با اردالن معامله نمياحد هيچ -

شد خواست با سلطان کار کنه. کار با سلطان باعث مينداشت؛ ولي اردالن خيلي دلش مي

خواد بيشتر رشد کنه. حاال که احد مرده ما بايد از يه طريقي به اردالن بگيم که سلطان مي

 .تونيم بياريمش وسط بازيجوري ميباهاش معامله کنه؛ اين

 .تونيد چون شما رو مي شناسهي؟ بگيم سلطان کيه؟ شما هم که نميجورولي چه -



هاش شد. هميشه از رابطوقت خودش شخصا وارد معامله با کسي نميگفتم که سلطان هيچ -

خواد با اردالن تونيم يکي رو به عنوان پسرش جا بزنيم که مثال ميکرد؛ االن مياستفاده مي

 .معامله کنه

 کي؟ -

 .خوام ماني چيزي بدونهايد دنبال يه آدم مطمئن بگرديم. فقط نميدونم بنمي -

 .آره موافقم -

 ماني: من نبايد چي رو بدونم؟

 .هر دو به ماني که کنار در ورودي بود نگاه کرديم. آراد با عصبانيت به ماني نگاه کرد

 مگه نگفتم کسي نياد تو؟ -

 .م توها هستم که نبايد بيادونستم منم جز نگهباننمي -

 !ماني -

کاري آدم ها باهام رفتار کني؟ هميشه من رو تو هيچخواي مثل بچهبسه ديگه بابا! تا کي مي -

هاي خاص دونم تو موقعيتم که نميعرضهحساب نکردي؛ حتي هلنا هم فهميده من يه آدم بي

 .کار کنمبايد چي

 !خاطر خودت بود پسرماني! من اگه هر کاري کردم به -

طر خودم تمام زندگيم مثل يه آدم غيرطبيعي باهام رفتار کردي؟ تو، توي تمام زندگيت من خابه -

ش رو کنترل کردي که يه وقت اتفاقي برام نيفته. بابا من ?? سالمه يه پسر ? ساله نيستم که همه

 .خوايد انجام بديد منم هستمخواي ازم مراقبت کني! اگه کاري ميمي

 ... تونم تو رو همکنه کافيه؛ نميره من رو مجبورم مينميشه همين که هلنا دا -

کنم براي اولين بار بذار خودم براي زندگيم تصميم بگيرم! من بايد تو هر کاري بابا، خواهش مي -

 .خوايد بکنيد باشمکه مي



خوايم ي ديوونه مگه ميکنيد! آخه پسرهام ميشما دوتا احمقيد! داريد با کارهاتون ديوونه -

 !بازي کنيم که ميگي منم باشم؟ اين موضوع خيلي خطرناکههخال

 .تونم. حداقل هلنا تنها نيست؛ بذاريد منم کمک کنمبابا من مي -

 .آراد کالفه دستي تو موهاش برد

 !دونمدونم! نمينمي -

 .خواست با خودش کنار بيادزد؛ انگار مياز جاش بلند شد و قدم مي

 .من و ماني هم منتظر بوديم

 .کردماني چپ چپ بهم نگاه مي

 !خريداي ندارم. شما دوتا جفتتون کلهکنم چون چارهباشه قبول مي -

 .ماني سمت آراد رفت و بغلش کرد

 !ممنون بابا که بهم اعتماد کرديد -

ها يه مشت قاچاقچي موادمخدر کار کنه خوشحاله. اونخواد چيي زبون نفهم! انگار ميپسره -

 !اري وارد چه بازي ميشي؟ ممکنه اتفاق بدي براتون بيفتهفهمي دهستن؛ مي

 .دونم بابا؛ من بلدم از خودم و هلنا مراقبت کنممي -

 !کنم پشيمون ميشم يا نهدونم از اينکه دارم اين کار رو مينمي -

 .بابا پشيمون نميشي -

 .ماني اومد کنارم نشست

 ني آره؟خواستي من رو دور بز حساب تو رو بعدا ميرسم! مي -

 ...ماني باور کن -

 !کني بي دست و پا نيستمقدر که تو فکر ميدونم تو از من بهتري؛ ولي منم اونبسه مي -



 .خواستم تو رو درگير کاري کنم که بهت مربوط نيستمن همچنين فکري نکردم؛ فقط نمي -

 هرچي که به تو مربوطه به منم مربوط ميشه! فهميدي؟ -

 .دي ماني زدمي جلبخندي به قيافه

 !بله قربان -

 !قربان و کوفت -

هاي که به من زده بود رو توضيح داد. ماني هم با دقت م گرفته بود. آراد براي ماني حرفخنده

 .دادگوش مي

ش جعلي عجب! من فکر کردم واقعا پسر سلطانم؛ مثال مي خواستم يکم کالس بذارم. نگو همه -

 .نم چند وقت نقش پسرش رو بازي کنمتوبود؛ ولي اشکال نداره حداقل مي

رو به عنوان دستيار پيدا کنيم که بهمون  تونيم همه کارها رو بکنيم. بايد يکيما دو نفري نمي -

خواد معامله کنه؛ چون پسر سلطان که تنها شک نکنن که چرا يه دفعه خود پسر سلطان مي

 .لطان بودهکنه بايد يه واسطه باشه. کسي که مثالً رابط سمعامله نمي

 ماني: مثال کي؟

 .بابا: يکي که بشه بهش اعتماد کرد

 .تونم يکي رو پيدا کنممن مي -

 ماني: کي؟

دوست سرهنگ سازگار قبال ازم خواسته بود که به اردالن نزديک بشم تا بتونه دستگيرش کنه؛  -

 .تونيم از اون کمک بگيريممي

دالن يا عطا بفهمن چي ميشه؟ اونا همه جا نفوذ ها کار کني؟ مي دوني اگه ار خواي با پليسمي -

 .دارن



ست؛ چه با پليس چه بدون پليس. حداقل کنه؟ اردالن اگه بفهمه کارمون ساختهچه فرقي مي -

 .ها هم استفاده کنيم و هم يه رابط داشته باشيمتونيم از کمک اونجوري مياين

 !ولي اين خيلي خطرناکه -

 .اي نيستمي دونم؛ ولي چاره -

 .اي ندارم. ولي براي اين کار يه شرط دارمتونم منصرفتون کنم؛ پس چارهدونم نميآراد: مي

 .نگاهي به آراد کردم

کنم که اردالن دستگير بشه؛ ولي تو بعد تموم شدن اين ماجرا با من و ماني مياي کمکت مي -

 .خوام دوباره از دستت بدمفرانسه. نمي

 .کردن و منتظر جوابم بودناکت بودم. هر دو بهم نگاه ميس

 .باشه قبوله -

يادت باشه فقط نهايت يه ماه وقت داريم. به رابطمون ميگم کارها رو درست کنه. فقط بايد زود  -

کار بايد بکنه. کسي نبايد از وجود من باخبر بشه، اون آدم رو پيدا کنيد و براش توضيح بديد چي

ي پليس هم کسي رو ريزه. مي دونم عطا ممکنه تو ادارههم ميرنه همه چيز بهحتي پليس؛ وگ

داشته باشه. بايد مراقب کاراتون باشيد. رابط احد فقط يه ماه بهمون وقت داده؛ تازه اين کار رو 

کنه چون احد قبل از مرگش ازش خواسته من هرکاري گفتم برام انجام بده. خاطر احد داره ميبه

 .کرددونه پاي پليس قراره وسط باشه وگرنه همون رو هم کمک نميتازه نمي

 .کنمباشه من تا فردا اون آدم رو پيدا مي -

 هلنا تو به اين سرهنگ اعتماد داري؟ -

 .شناسمشآره خيلي وقته مي -

 !به هرحال حواست جمع باشه -

 .باشه -



 .از جام بلند شدم

 .ماني: کجا؟ شام بمون

 .دارم. بايد به سرهنگ زنگ بزنم بايد برم کلي کار -

 .آراد: مواظب خودت باش

 .شما هم -

 .ي عمو رضا رو گرفتمآراد لبخندي زد. از خونه اومدم بيرون. خيلي کار داشتم. شماره

 بله؟ -

 .سالم عمو هلنام -

 .هام رو هم نميديبه به! هلنا خانم! چه عجب يادي از ما کردي؟ تو که جواب تلفن -

 .نداخت که بهشون کمک نکرده بودمنايه بود. داشت بهم تيکه ميصداش پر از ک

 .بايد ببينمتون موضوع مهميه -

 اتفاقي افتاده؟ -

 .بايد حضوري حرف بزنيم -

 .بيا اداره -

 .جا نميشهنه اون -

 .جاباشه دخترم. بهت يه آدرس ميدم بيا اون -

 .ش به دخترم تغيير کردچه زود صداي پر از کنايه

 .باشه -

 .سمتي آدرسي که داده بود رفتم



رفتن سراغ ش ميشون کم بود؛ همهي قديمي وسط شهر بود. فکر کنم بودجه ادراهبازم يه خونه

  .هاي داغون. سمت در رفتم و زنگ رو زدمخونه

 .يکم بعد در باز شد و رفتم تو

 !به به خانم سازگار! پارسال دوست امسال آشنا -

جاست. هنوز يادم نرفته بود بخاطر اين احمق دونستم اينم ايننمي سرگرد اميني تو حياط بود.

 .چه باليي سرم اومده بود

 .سالم سرگرد؛ يادم نمياد با هم دوستي داشته باشيم -

ابروهايش تو هم گره خورد. بدون توجه بهش رفتم داخل خونه. عمو رضا با ديدنم با خوشرويي 

 .اومد جلو

 .سالم دخترم -

 .سالم سرهنگ -

 .قدر رسمي باشي. بيا بشينالزم نيست اين -

جور خوب باشه. کردم برخوردش باهام اينهاي حال نشستم. فکر نميرفتم سمت يکي از راحتي

تونم هيچ کمکي بهشون هاش رو جواب نداده بودم و گفتم بودم نميجوري تلفنبعد از اينکه اون

 .بکنم رفتارش باهام خيلي خوب بود

ها اري اومد بيرون و سالمي کرد منم جوابش رو دادم. اومد روي يکي از راحتيعلي از اتاق کن

 .نشست. سرگرد اميني هم اومد تو. هنوز اخم داشت

 .ي پذيرايي نداريمجا وسيلهببخشيد دخترم اين -

 .خوام راجع به موضوع مهمي باهاتون صحبت کنماشکال نداره، من براي مهموني نيومدم. مي -

 .ويمشنبگو مي -

 .خوام فقط با خودتون حرف بزنممي -



 .اميني پوزخندي زد

 .دخترم چيزي نيست که بخواي از علي و سينا مخفي کني -

خواست خودش شخصا انجام بده، بايد يکي گفت اين کار رو که نمينگاهشون کردم، راست مي

اني حرف نزدم و فقط کرد؛ پس شروع کردم به تعريف کردن. فقط از نسبتم با آراد و مرو پيدا مي

خواد خوان کمکم کنن که يکيشون نميگفتم که دونفر از کسايي که از اردالن زخم خوردن مي

 .کنههويتش معلوم باشه و فقط کارا رو رديف مي

 .حرفم که تموم شد عمورضا تو فکر رفت

هيه. اون اين کار خيلي ريسکش باالست؛ ولي به نظرم تنها راه براي گير انداختن اردالن شا -

 .کار ميشه خاطر طمعش حتما وارد اينبه

 گيريد؟شما کي رو براي اين کار در نظر مي -

 بايد فکر کنم. نميشه اين کار رو دست هر کسي سپرد. حاال اون دوتا آدم مطمئن هستن؟ -

 .هام هم بيشتر بهشون اعتماد دارماز چشم -

 .مخوبه پس بايد دنبال يه آدم براي اين موضوع باشي -

 .اميني: من انجامش ميدم

 .نگاهي بهش کردم

 .عمو رضا: خوبه، بد نيست

خاطر تو و شناسه. اون دفعه نزديک بود بهشما فکر کرديد با کي طرفيد؟ تو رو عطا رو خوب نمي -

تونم بهتون کمک کنم؟ عطا همه چي رو ت من بميرم. فکر کردي براي چي گفتم نميفکر مسخره

 .فهميده بود

 !دونستجوري؟ کسي چيزي نميعمو رضا: چه

 شناسه، چرا تو اين ماموريت فرستاديش دبي؟دونستيد عطا اين آقا رو ميشما که مي -



 جوري فهميده؟عمورضا: ولي چه

 .دونم، حتما اين رو قبال ديدهنمي -

 .شناسهاميني: حرف مفت نزن! عطا من رو نمي

مگه نگفتي عطا با برادرت دوست بوده؛ پس چرا نبايد البد من اسم و فاميلت رو بهش گفتم.  -

 .بشناستت؟ حتما تو رو با برادرت ديده

 .من برادر ندارم -

 .هاي گرد شده نگاهشون کردمبا چشم

 بهم دروغ گفتيد؟ -

 .خواستيم که تو قبول کني کمکمون کنيببخشيد دخترم ما مي -

 .از جام بلند شدم

 !دونه به کي بايد اعتماد کنهعا که آدم نميشما قابل اعتماد نيستيد. واق -

 .سمت در خروجي رفتم

 .توني کاري بکنيصبر کن دخترم، تو تنها نمي -

تنها باشم و بميرم بهتر از اينه که با يه مشت دروغگو کار کنم! از کجا معلوم بازم دروغ بهم  -

 نگيد؟

کاري تو جاسوسي، چرا هيچ اميني: االن فکر کردي شدي ناجي بشيريت؟ بعدم اگه عطا فهميد

 کشن؟ها رو ميباهات نکرد؟ مگه قانون گروهشون اين نيست که جاسوس

 .با حرص نگاهش کردم؛ اون چه مي دونست من چه تاواني براي اين موضوع دادم

 هايي؟دوني؟ نکنه تو هم جاسوس اونهاشون رو ميتو از کجا قانون -

 .با حرص اومد سمتم



 !م باشعمو رضا: سرگرد آرو

 .هاش رو مشت کرداميني سرجاش واستاد و دست

توني گفتم؛ ولي تو تنها کاري نميدونم اشتباه کرديم و نبايد بهت دروغ ميببين دخترم، مي -

 .بکني. قول ميدم ديگه هيچ دروغي نباشه

 اي نداشتم؛ پس عطا از کجا اميني رو شناخته بود! فکرممجبور بودم بهشون اعتماد کنم، چاره

 .مشغول شده بود

 کني؟کار ميخب چي -

 دونم اگه بازم دروغ بگيد چي؟نمي -

 .من قول دادم -

 .اي ندارمباشه چاره -

 .ي اميني نگاه کردمدوباره سمت راحتي رفتم و چپ چپ به صورت سرخ شده

 خوايد کي رو انتخاب کنيد؟مي -

 طوره؟علي چه -

 .علي رنگش پريد

 من؟ -

 .پوزخندي زدم

خواد بياد پيش يه مشت قاچاقچي بگه اين هنوز عطا و اردالن رو نديده رنگش پريده، بعد مي -

 ؟ي سلطان هستم و تمام معامالت مواد زير نظر منهسالم من همه کاره

 علي: کي گفته من ترسيدم؟

 .لبخندي زدم



 !من نگفتم ترسيدي، گفتم رنگت پريده. خودت رو لو دادي، پس ترسيدي -

 .حرص بهم نگاه کردعلي با 

 ...من -

ها نيست؛ بايد عجله کنيم و يکي که قابل اعتماد باشه سرهنگ: بسه ديگه، االن وقت اين حرف

 .رو پيدا کنيم

 .همه تو فکر رفته بودن

 .اميني: سرهنگ من که گفتم خودم ميرم

خوام تو اين خاطر لجبازي باهاش نمياميني مثل اينکه باور نکرده بود من دارم راست ميگم و به

 .ماموريت باشه

 !ي کوتاه مدت داريشناستت باهوش! تو مثل اينکه حافظهبهت گفتم عطا مي -

 .حتما تو بهش حرفي زدي وگرنه االن زنده نبودي -

 .عجب احمقي بود

ام. تو مواظب باش يه وقت داري تو خاطر همين االن زندهآره اصال من لوت دادم، حرفيه؟ به -

 !دونيهاشون رو که خوب ميري نکشنت! قانونخيابون راه مي

 ... يدختره -

 طوره؟پريد! سرگرد رزاق چههم ميها بهعمورضا: اي بابا تمومش کنيد! مثل بچه

 .اميني پوزخندي زد

 ...اميني: ولي قربان اون

تر  ايتونيم بهتر و حرفهعمورضا: همون خوبه، بايد بهش خبر بدم بياد. تو اين مدت زمان کم نمي

 .از اون پيدا کنيم که عطا نشناستش



 .عمو رضا از جاش بلند شد و با گوشيش سمت اتاق رفت

 کني؟علي: هلنا چرا داري کار به اين خطرناکي رو مي

 .شخصيه -

 .اميني پوزخندي زد

اش کاري کني نه؟ وگرنه تو دبي که خوب خواي عليهتون شکراب شده که ميحتما با عطا رابـ ـطه -

 !جيک بوديد جيک تو

 .روش واستادماز جام بلند شدم روبه

خاطر شکراب شدن بقول تو رابـ هي آقاي پوزخنديان! هنوز عقلم مثل تو اونقدر کم نشده که به -

ش اون ات خيلي قشنگه که همهکني قيافهام با عطا بخوام خودم رو تو خطر بندازم! فکر ميـطه

 !نرسه پوزخند مسخره رو صورتته؟ بهتره تو به فکر خودت باشي که عطا حسابت رو

 .صورت قرمزش بهم خيره شداميني با 

 خواي خودت رو به خطر بندازي؟من بهت اعتماد ندارم، تو يه ريگي به کفشته. چرا مي -

اي؟ من با سرهنگ طرفم چه جالب منم به تو اعتماد ندارم! بعدم به تو ربطي نداره. تو چه کاره -

 .نه تو

 .بيرون. اونم سرجاش نشست اميني تا بلند شد بياد سمتم عمورضا همون موقع از اتاق اومد

 .جا براش توضيح بديم. خدا رو شکر سرش زياد شلوغ نبودرزاق قبول کرد. فردا مياد اين -

 .دخترم تو هم به رابطتت بگو بياد

 .باشه -

*** 

 .هايي که هر ثانيه از حرکاتش رو زير نظر داشتن کالفه شده بودهاي آدمماني از نگاه



 کنيد؟ي نگاه ميجورميشه بگيد به چي اين -

علي و اميني و اون زني که روز اول ديدم و خودش رو مثال خواهر علي معرفي کرده بود از ماني 

 .چشم گرفتن و به من نگاه کردن

 ميشه بگيد به چي زل زديد؟ -

 .دختره از جاش بلند شد و رفت سمت آشپزخونه

 .علي: من برم ببينم سرهنگ کجاست

 مشکلتون با اردالن شاهي چيه؟اميني: آقا ماني ميشه بگيد 

 .زدماني ساکت بود و حرفي نمي

 .فکر نکنم بايد براي شما چيزي رو توضيح بده -

 اميني: از شما سوال کردم؟ وکيلشي؟

ت رو و نيش و کنايه هاي مسخرهي نگاهآره وکيلشم، مشکليه؟ ببين سرگرد من اصال حوصله -

پرسه؛ چون ايشون به شرطي همکاري از اين آقا نميکس سوالي ندارم! از همون اولم گفتم هيچ

دوني عصبي بشم کنن که چيزي ازشون نپرسن. پس بهتره سرت به کار خودت باشه وگرنه ميمي

 .زنم زير همه چي. حاال براي گرفتن ترفيعت هم که شده به من و ماني نزديک نشومي

 .اميني با نفرت نگاهم کرد و از جاش بلند شد

 !رسم! حيف که االن تو ماموريتيمخاطر زبون درازت حسابت رو مي يه روز به -

 .به طرف در حياط رفت و در رو محکم بست

 ماني: هلنا معلومه چته؟ يارو پليسه اين چه جور برخورديه؟ ديوونه شدي؟

 ... خاطر اينبازي در مياره! اون دفعه بهحقشه، خيلي داره رئيس -

 چي شده؟ اون دفعه چي شد؟ -



 .يچي ولش کنه -

روي کرده بودم. به زد. زيادهاز جام بلند شدم و سمت پنجره رفتم. اميني تو حياط داشت قدم مي

اون ربطي نداشت که عطا همه چي رو فهميده بود و اون اتفاق افتاده بود. بايد خودم رو بيشتر 

 .کردمکنترل مي

 .م کرده بودکرد. اين موضوع کالفهرفتم يه جوري همه چي من رو به عطا وصل ميهر جا مي

هنوزم برام لو رفتن روابطم با اميني مرموز بود. عطا از کجا فهميده بود؟ با صداي زنگ از پنجره 

 .فاصله گرفتم و رفتم پيش ماني

 .زنيخواي اين کار رو بکني نميمون و آراد و چرا ميماني حواست باشه حرفي از رابـ ـطه -

 .باشه بابا فکر کردي من احمقم؟ از ديروز صد بار گفتي -

 .خوام اينا از اين موضوع سواستفاده کننمن کي اين حرف رو زدم؟ من فقط نمي -

 .باشه حواسم هست -

 .علي از اتاق اومدم بيرون

 .اومدن -

 .سرم رو تکون دادم

ني و مردي با قد متوسط و پوست سبزه وارد شدن. مرده در هال باز شد و عمو رضا با امي

اي نافذي داشت. با اون کت و شلوار مشکيش به هرچي شبيه بود جز پليس. هاي قهوهچشم

 .اش من رو ياد بهروز وثوقي تو فيلم قيصر مينداختقيافه

 .عمورضا: سرگرد فاتح رزاق از بهترين نيروهامون

 .ها رفتيمو علي دست داد. همه سمت راحتي سرگرد سرش رو تکون داد و با ماني

قدر حساس و مهمه. ما چند ساله دنبال اين گروه دونيم اين ماموريت چهعمورضا: خب همه مي

تونه تو گروهشون نفوذ خاطر اينکه کارشون رو با دقت انجام ميدن و کسي نميهستيم؛ ولي به



کاتب قراره بهمون کمک کنن تا بتونيم کنه نتونستيم کاري بکنيم. حاال خانم سازگار و آقاي 

 .ايشاال دستگيرشون کنيم

 فاتح: قراره از کجا شروع کنيم؟

گيره. اون هر ساله براي مي ايه که اردالن آخر هفتهبهترين زمان براي معرفي شما مهموني -

جا. خوايم با ماني بريم اونفرسته؛ ولي سلطان نميره. حاال ما امسال مينامه ميسلطان دعوت

 .شما هم به عنوان رابط سلطان ميايد

قراره ماني يه جوري نشون بده که با پدرش مثال مشکل داره و چون پدرش مريضه و اون همه 

 .خواد با اردالن کار کنهست ميکاره

ديد که مثالً داريد سلطان رو دور چيز رو جوري نشون ميشما هم به عنوان رابط سلطان همه

 .بيشتري برسيدزنيد تا به پول مي

 کشيد. بعد اگه تحقيق کنه چي؟فاتح: شما خوب نقشه مي

ش کيا هستن. دونه خانوادهمن: نگران نباشيد همه چي هماهنگ شده! سلطان مرده و کسي نمي

فهمه که سلطان براي مريضيش رفته رابطمون جوري برنامه ريخته که اگه اردالن تحقيق کنه، مي

 .کنهوقت بهمون اعتماد مي دست پسرش افتاده. اونخارج از کشور و همه چي فعال

 اي؟وقت شما اين وسط چکارهاميني: اون

 !ذارهخوام باهاش درگير نشم، نميشه نميبا حرص نگاهش کردم. هر چي مي

 .من قراره به عنوان نامزد ماني باهاشون باشم -

 .همه با تعجب نگاهم کردن

 .اميني پوزخندي زد

 .عطا به نامزد پسر سلطان تغيير جايگاه دادي my friend به خودت دادي! از خوبه! ارتقا درجه -

 .خواست فوران کنه از جام بلند شدمعصبي شدم. مثل آتشفشان که مي



دونم چه باليي سرت بيارم! مثل اينکه بهتره خفه شي! اگه يک بار ديگه حرف مفت بزني مي -

 ي؟اون دفعه کور نشدي؛ االن دلت مي خواد کور بش

 .سرگرد خيز کرد طرفم که فاتح مچ دستش رو گرفت

م بکنه. از حرص نفس نفس خواستم ماني فکر بدي دربارهکرد؛ نميماني با تعجب نگاهم مي

 .زدممي

 .ماني بلندشو بريم -

 !فاتح: خانم سازگار آروم باشيد

 .اگه اين تو ماموريت باشه من نيستم. پاشو ماني بريم -

 .کردماني از جاش بلند شد. با گيجي نگاهم مي

قدر مشکل داريد! داريد با کارهاي دونم شما دوتا چرا با هم اينعمو رضا: بشين دخترم. من نمي

 !کنيدبچگانه همه چي رو خراب مي

هات بگي که بتونن جلوي زبونشون رو بگيرن. من به سرهنگ بهتره اين چيزها رو به زير دست -

 !نميدم بهم توهين کنه احدي اجازه

 .کيفم رو برداشتم و سمت حياط رفتم. عمورضا اومد دنبالم

 !هلنا جان صبر کن -

 .از پشت آستين مانتوم رو گرفت. برگشتم سمتش

هاي سينا عصبي بشي خاطر حرفببين دخترجون ما بايد روي ماموريت تمرکز کنيم؛ نبايد به -

خاطر اين حرفش توبيخ ري بيفته. من خودم سينا رو بهچون ممکنه تو اين ماموريت اتفاقاتي بدت

 .کنممي

 .دونستم صورتم از عصبانيت سرخ شده بودنفس عميقي کشيدم. مي

 .بيا دخترم تا آخر هفته وقت زيادي نيست، بايد با هم هماهنگ باشيم -



 .ميشه تنهام بذاريد؟ بذاريد يکم آروم بشم ميام -

 .باشه فقط زود بيا -

هاي کنار حياط رفتم روش نشستم. عطاي لعنتي! عطاي لعنتي! تو و منم سمت پله عمورضا رفت

رفتم؟ انگار به هر چيزي که من رو به قدر زود از کوره در ميقدر حساس شده بودم که اينچرا اين

ش بودم my friend کرد آلرژي پيدا کرده بودم. چرا از اينکه سينا گفت منعطا مربوط مي

رو گذاشتم روي سرم و سرم رو فشار دادم. سرم داشت از درد منفجر  عصبي شدم؟ دستم

 !شدمي

 .يکم گذشت آروم شده بودم؛ از جام بلند شدم و رفتم تو

 .سر جاي قبليم نشستم و به اون سيناي لعنتي نگاه نکردم

عمورضا: سرگرد اميني اگه يک بار ديگه با خانم سازگار مشکلي ايجاد کنيد از پرونده کنار 

 .شيدشيد و توبيخ مياشته ميگذ

 ...اميني: ولي قربان

 !خوام چيزي بشنوماي سرگرد؟ نميحرف نباشه شما مگه بچه -

هاش به اميني نگاه کردم و لبخندي زدم. ديدم که از حرص رگ پيشونيش زده بود بيرون و دست

 .رو مشت کرده بود

 .شيديتونم يه سوال بپرسم؟ البته اگه ناراحت نمفاتح: خانم مي

 .بپرسيد -

ش روابط نزديکي داريد؛ خب اين طبيعيه چون يه روزي من شنيدم شما با عطا و خانواده -

ها خوايد بگيد که با آقا ماني مثال نامزد کرديد که اونجوري ميپدرش بوديد. ولي چهزن

 !نفهميدن؟ اونم تو اين فرصت کم



که من ماني رو پيدا کرده بودم حتما عطا  گفت هنوز دو هفته نبودتو فکر فرو رفتم. راست مي

 .کردشک مي

 .خب ميگم ماني بهم پيشنهاد آشنايي داد منم قبول کردم؛ چون سلطان از قبل دنبالم بود -

 ي خواهرتون که نيست؟چرا سلطان از قبل دنبالتون بود؟ منظورتون پرونده -

دونست. بقيه هم به فاتح م ميکردبا تعجب نگاهش کردم. اين مرد بيشتر از اوني که فکر مي

 .نگاه کردن

دونم قرار بود شما جاي خواهرتون دزديده بشيد. تيمور همه من مسئول اون پرونده بودم و مي -

دونم چرا دنبالتون بوده. دونم که سلطان دنبال شما بود؛ ولي اين رو نميچي رو اعتراف کرده. مي

يزهايي هم که تو باغ اتفاق افتاد خبر دارم. چرا ي چدونست. البته از بقيهحتي تيمور هم نمي

 عطا شاهي خودش شخصا به شما کمک کرد؟

 .هام گرد شدچشم

خانم فکر نکنيد ما تو اتاقمون نشستيم و از هيچي خبر نداريم. اگه من بعد ماموريت دخالت  -

خاطر اون پرونده که خواستم بهخاطر حساسيتي بود که روي اردالن شاهي بود و نمينکردم به

کار داشت که دنبالتون تقريبا بسته شده بود اين پرونده رو به خطر بندازم. سلطان با شما چي

ي شما با عطا شاهي چيه که براي نجات خواهرتون حاضر شد خودش شخصا بهتون ود؟ رابـ ـطهب

 کمک کنه؟

 .کردناميني پوزخندي زد. بقيه هم به من نگاه مي

  کنيد سرگرد؟داريد ازم بازجويي مي -

 .کنيدنه فقط يه سواله. شما داريد يه چيزهايي رو از ما مخفي مي-

ايي هم گفتم من هر چي که به اين پرونده مربوط ميشه رو گفتم و سرگرد من به سرهنگ رض -

مون هدفمون يه چيزه، پس دليلي نداره بخوام همه چي رو خوام چيز بيشتري بگم. ما همهنمي

توضيح بدم. تا جايي که به اردالن مربوطه من همه چي رو گفتم؛ بقيه چيزا به اين موضوع ربط 



خواهرم بود و ربطي به اردالن نداره. اگه راجع به اون پرونده سوال  ينداره. اون موضوع مال پرونده

 .دونمتونيد احضارم کنيد؛ ولي مطمئن باشيد من چيزي نميداريد مي

 .فاتح مرموز بهم نگاه کرد

 !باشه فقط اميدوارم اين طور باشه که ميگيد -

 .من که گفتم چيزي نيست که به اين پرونده مربوط باشه -

 .و تکون دادفاتح سرش ر 

کاتب يه فکري دارم که عطا و بقيه شک نکنن. شما بايد به همه  ي شما با آقايمن براي رابـ ـطه -

شناختيد و ايشون براي ادامه تحصيل رفته بود بگيد که تو دوران دانشجويي آقاي کاتب رو مي

شتر داده و شما خارج و اتفاقي بعدِ چند سال ديديشون و آقاي کاتب بهتون پيشنهاد آشنايي بي

 .هم قبول کرديد

 بعد عطا اگه تحقيق کرد چي؟ -

کنم که وقتي تحقيق کرد ايشون تو همون دانشگاه نگران نباشيد من همه چي رو هماهنگ مي -

 .پرونده داشته باشه

ايه؛ بالخره يکي پيدا شد که همه چي رو در نظر بگيره. فاتح يکم ديگه فاتح معلوم بود آدم حرفه

همه چي هماهنگ شد و قرار شد فقط فاتح با سرهنگ در تماس باشه و من و ماني  حرف زد و

هيچ دخالتي نکنيم. فقط حواسمون به اردالن باشه؛ البته فقط اردالن نه؛ فاتح بيشتر نگران عطا 

ي کرد از رابـ ـطهش سعي ميدونم چرا فاتح همهکردم. نميبود و من اين حساسيتش رو درک نمي

 .ماني سر دربياره واقعي من و

 .انگار به صميميت ما مشکوک شده بود

*** 

 .ماني تا خونه حرفي نزد. انگار فکرش مشغول بود. دم آپارتمانش نگه داشت



 جا؟من رو ببر خونه، چرا اومدي اين -

 .برم خونههام رو عوض کنم برم کارخونه. سر راه تو رو هم ميخوام لباسيه دقيقه بيا باال مي -

 .هات رو عوض کنمونم؛ تو برو لباسجا منتظر ميمينمن ه -

 .خوام باهات حرف بزنم؛ بيا باالمي -

 .مجبور شدم باهاش برم باال. ماني سمت اتاق رفت

 .هلنا برو يه چايي بذار بخوريم -

هاي فاتح و مهموني آخر به طرف آشپزخونه رفتم و کتري برقي رو روشن کردم. حواسم به حرف

 .هفته بود

 خواي حرفي بزني؟نمي -

 .هيني کشيدم و برگشتم سمت ماني

 چرا مثل جن يه دفعه ظاهر ميشي؟ -

 .شنوممن مثل جن نيستم، شما حواست معلوم نيست کجاست! خب بگو مي -

 چي بگم؟ -

 .به عطاراجع -

 به عطا چي بايد بگم؟راجع -

هات توني اون سرگرد رو گول بزني؛ هر چند اونم حرفدونم يه چيزي هست. تو ميهلنا من مي -

 .تونيرو باور نکرد ولي من رو نمي

 کني من با اون رابـ ـطه دارم؟چي مي خواي بشنوي؟ نکنه تو هم فکر مي -

، رفتارت کنم؛ ولي تو خيلي بهش حساسي. تا اسمش مياد حالت نگاهتمن اين فکر رو نمي -

 کار کردي؟کنه! ماجراي خواهرت چيه؟ تو با عطا چيهمه تغيير مي



 .اون کمکم کرد هستي رو نجات بدم -

دونم هلنا، کارهات آدم ي خوبي نداري. نميچرا بايد بهت کمک کنه؟ اصال تو که باهاش ميونه -

 کنه؛ بالخره باهاش خوبي يا باهاش بدي؟رو گيج مي

 .لي در قبالش با هم يه معامله کرديماون بهم کمک کرد؛ و -

 اي؟چه معامله -

 .خواست که بهش بدم؛ به جاش بهم کمک کرد هستي رو نجات بدميه سري مدارک رو مي -

 مدارک چي؟ چرا به فاتح نگفتي؟ -

 .الزم نبود بگم. اين يه چيز بين من و عطا بود -

 مدارک رو بهش دادي؟ -

 !نه -

 رو نجات بدي؟ چرا مدارک رو نگرفت؟ مگه نگفتي کمکت کرد هستي -

 .ماجراش طوالنيه ماني -

 .خوام چيزي رو حداقل از من پنهان کنيخوام همه چي رو بدونم، فهميدي؟ نميمي -

 .براي ماني همه چيز رو از اول تعريف کردم؛ فقط ماجراي اون شب رو نگفتم

گرفت؟ اگه چيز مهمي بوده چرا االن چند تا چيز برام قابل درک نيست؛ چرا عطا مدارک رو ن -

خاطرش حتي بميره! بعدم وقتي فهميد تو دنبال مدارک نيومد؟ مدراکي که نزديک بود به

 جاسوسي چرا کاري نکرد؟

دونم؛ براي مدارکم شايد چون من خودم هستي رو دونم شايد باور کرد من واقعا چيزي نمينمي -

 .يمور نجات پيدا کنه مدارک رو نگرفتنجات دادم يا براي اينکه کمکش کردم از دست ت



خاطر چند تا فداکاري مسخره قيد مدارک رو بزنه. يا اون هلنا اون يه آدم معمولي نيست که به -

 ... مدراک مهم نبوده يا

 يا چي؟ -

 .دونمهيچي نمي -

 وقت ديگه از اون مدرک حرف نزد؟گفت چرا عطا هيچماني راست مي

خوام فاتح چيزي بدونه. ي. شايد تو يه چيزي فهميدي؛ فقط نميماني بايد مدارک رو ببين -

 .شناسهکنيم عطا رو ميرفتارش يکم مشکوکه، فکر کنم بيشتر از اون چيزي که ما فکر مي

 يعني چي؟ منظورت چيه؟ -

 .ي من با عطا بيشتر از يه پليس خبر دارهکردم از گذشتهدونم، حس مينمي -

 يعني ممکنه با عطا باشه؟ -

ي اون شب توي باغ داشت؟ جوري اين همه اطالعت دربارهفکر نکنم؛ ولي بهش مشکوکم. چه -

ش کسي تو باغ نبود. فکر نکنم يه قاچاقچي بخواد خودش رو جز من و عطا و تيمور و دارودسته

بدنام کنه و بگه يه زن روش اسلحه کشيده! عطا هم که نگفته، پس بايد يکي از افراد تيمور 

وده باشه. بايد مواظب باشيم. حواست جمع باشه، ديگه نرو خونه. با آرادم از طريق جاسوس ب

وجه نبايد بفهمه تو گوشيت در تماس باش؛ البته از يه خط جديد استفاده کن. اصال به هيچ

 .خواهم آراد به خطر بيفتهمون استفاده کنه؛نميبرادرمي؛ ممکنه بخواد از اين موضوع عليه

 خواد سرمون کاله بذاره؟يعني ميگي مي -

گذرن، ما که جاي خود داريم. شون هم ميها براي رسيدن به هدفشون ازخانوادهشايد. اين آدم -

ايه. ممکنه از طريق ما به آراد برسن؛ فاتح يه پليس معمولي نيست، معلومه خيلي حرفه

 .خوام بعد اين همه سال براش مشکلي پيش بيادنمي

 .. بريم ديگه دير ميشه. حواست تا آخر هفته به عطا باشه مشکلي برات درست نکنهباشه -



 .باشه نگران نباش -

 .اميدوارم تو مهموني برامون دردسر درست نکنه -

تو اصال بهش اهميت نده و جوري رفتار کن که بفهمه تو ازش باالتري؛ يه جوري که باور کنه تو  -

 !پسر واقعي سلطاني

 .يمخيلي خب بر  -

*** 

ي گرد و آستين حلقه و دامني به لباس طاليي رنگم نگاه کردم. لباس قشنگي بود. يه لباس با يقه

اش تنگ بود و از کمر چين کمي داشت و روي کمرش کمربند طاليي که تا روي زانوم بود. باالتنه

ودم. آرايشم هم ي طاليي به سرم زده بخورد. يه طرف موهام رو جمع کرده بودم و يه گيرهرنگي مي

سايه طاليي رنگي بود که پشت چشمم زدم بودم و خط چشم و ريمل .آخر هم رژ کالباسي رنگي 

رو هم سرم  به لبم زده بودم. يکم استرس داشتم. با تک زنگ ماني مانتوم رو تنم کردم و شالم

اومد. نمي هاش دعوت بودن وگذاشتم. از اتاق رفتم بيرون. سيا با هستي نامزدي يکي از دوست

کرد؛ ولي معلوم بود داره بهونه عسلم از صبح بهونه گرفته بود که نمياد چون سرش درد مي

گيره. چند وقتي بود تو خودش بود و مطمئن بودم يه چيزي شده؛ وگرنه چرا نبايد جايي بياد مي

 .که بابک باشه؛ حتما بينشون يه اتفاقي افتاده بود

ا که بابک هنوز مورد تاييدم نبود. سوار ماشين ماني خواست دخالت کنم مخصوصدلم نمي

اي رنگ و کراوات سرمهاي با پيراهن آبي کماي تيرهشدم. نگاهي بهش کردم. کت و شلوار سرمه

 .زدهاي مشکيش برق ميتنش بود. موهاش رو روبه باال شونه کرده بود و چشم

 .قدر خوشگل شدي هلناچه -

خوري؛ وگرنه من يپي زدي بابا! گفته باشم از کنارم جم نميتو که از منم بهتري. عجب ت -

 دونم و تو فهميدي؟مي

 .ماني زد زير خنده



 خندي؟چيه چرا مي -

 !زنن؛ تو کال برعکسيها ميها رو آقايون به خانوممعموال اين حرف -

 !کار کنم، خب خيلي جذاب شدي؛ بايد مواظبت باشم که دخترا ندزدنتچي -

 !ي هلنااتو معرکه -

 .ماني حرکت کرد

 از عطا خبري نشد؟ -

 .نه، فکر کنم رفته مسافرت -

 اتفاق جديدي نيفتاده؟ مزاحمتي چيزي؟ -

 .نه -

 خيالت شده يکم مشکوک نيست؟دفعه بيميگم عطا يه -

 .برام مراقب گذاشته و حتما بهش خبر دادن من با تو چند باري رفتم بيرون -

 واقعا؟ -

 .آره -

 ر کاري نکرده؟طوپس چه -

 دونم، اون قابل پيش بيني نيست. راستي با فاتح هماهنگ کردي؟نمي -

 .ي اردالن منتظرمونهآره دم خونه -

 ترسي؟هلنا تو نمي -

 .خيلي نه؛ يعني فقط استرس دارم -

 .طورمنم همين -



 .لبخندي زدم

ها زود متوجه ميشن تو يه مشکلي نگران نباش ماني، بايد خودت رو کنترل کني وگرنه اون -

 .داري

 .کنمباشه سعي مي -

 .ي اردالن وايسادماني دم خونه

 .فاتح رو ديدم که سوار ماشين مدل بااليي بود

ماشين  چراغ داد و بهمون اشاره کرد بريم تو و خودش هم پشتمون اومد. وارد خونه شديم. از

 .پياده شدم و نفس عميقي کشيدم

 .فاتح هم پياده شد

عجب تيپي زده بود؛ کت و شلوار سربي رنگي با پيراهن خاکستري پوشيده بود. کراوات خاکستري 

 .رنگي هم زده بود

 .سمتمون اومد. سالمي کرد و ما هم سالم کرديم

 .بازوي ماني رو گرفتم و با هم داخل رفتيم

رف يکي از ميزها راهنمايي کرد. اردالن از دور با ديدن ماني و فاتح لبخندي زد خدمتکار ما رو به ط

 .و سمتمون اومد

 !به به! خوش اومديد -

 .دستش رو سمت ماني دراز کرد

 !کردم دعوتم رو قبول کنيدفکر نمي -

 .زنه آقاي شاهيماني: کار و پيشرفت براي من حرف اول رو مي

 !ي با هم داشته باشيماميدوارم بتونيم همکاري خوب -



 .طورمنم همين -

 .هاي اردالن برقي زد و ماني سمت فاتح اشاره کردچشم

دونيد که کنن. خودتون ميايشون پناه شايسته مشاور پدر هستن؛ ولي االن براي من کار مي -

 .پدر بيمار هستن

 .اردالن با فاتح دست داد

 .شايسته وقتم جناببله شنيدم، اميدوارم بهتر بشن! خوش -

 .نگاه اردالن به من افتاد. بعد نگاهي به دست ماني که دور کمرم بود کرد

 شناسيد؟هلنا خانم شما آقا ماني رو از کجا مي -

کردم هلنا ها اتفاقي ديدمشون. فکر نميماني: ايشون يه آشناي قديمي هستن که بعد سال

 .تصادفا با شما آشنا باشه

 .هاش گرد شداز تعجب چشمماني لبخندي بهم زد و اردالن 

 .کردم همسر مرحوم برادرم دوست شما از آب دربيادچه جالب، منم فکر نمي -

کرد ماني گفت که من زن برادرش بودم. فکر مياردالن لعنتي داشت غيرمستقيم به ماني مي

 :خبر نداره تا خواستم جوابش رو بدم ماني زودتر از من گفت

ايشون هستم. دليلي براي اينکه شما يادآوري کنيد نيست؛  يي گذشتهبنده درجريان همه -

 .چون فکر نکنم چيز جالبي باشه که بخوايد دربارش حرف بزنيد

 .اردالن که انگار ضايع شده بود نگاهي بهم کرد

 .اي زدممنم لبخند پيروزمندانه

العاده زيبا و باهوش هستن و م يه خانم فوقببخشيد من منظوري نداشتم. البته که هلنا خان -

 .کسي که کنارشون باشه حتما مرد خوش شانسيه



 .طورهحتما همين -

باز! تا ديد موقعيتش دره خطر هاي اردالن رو در بيارم، مردک عوضي زبونخواست چشمدلم مي

 .زود نظرش رو عوض کرد

 .آمد بگمهاي ديگه خوشمهموناردالن: بفرماييد از خودتون پذيرايي کنيد. من برم به 

 ماني سرش رو تکون داد

 .اردالن ازمون فاصله گرفت تا بيشتر گند نزنه

دونست ماني روي من حساسه؛ فکر کرد من فقط يه دوست ساده براي ماني هستم و نمي

 .خواست مثال من رو پيشش خراب کنهمي

 .دستم رو دور گردن ماني انداختم

کردم. مردک زدم لهش ميجا ميدادي هميني. جوابش رو نميدمت گرم! خوب ضايعش کرد -

 !خواست من رو جلوي تو ضايع کنهاحمق، مثال مي

 .ماني لبخندي زد

 .قابل شما رو نداشت خانم -

 فاتح: مواظب رفتارتون باشيد! اين کارها چيه؟

 .خيلي خب، اينم شده گشت ارشاد -

ي برداشتم و صاف سرجام نشستم. داشتم به فاتح اخمي کرد. منم دستم رو از دور گردن مان

کردم. يکم گذشت که عطا رو ديدم که وارد سالن شد و بهار هم باهاش بود. اطراف نگاه مي

 .هام يخ زددست

بهار با اون لباس قرمز کوتاهش به بازوي عطا آويزون شده بود و از هميشه زيباتر بود. با اون 

برد. من که زن بودم محو زيباييش مردي رو ميهاي رنگيش دل هر موهاي بلوندش و چشم

شدم، مردا که جاي خود داشتن. دستم رو سمت دامن پيراهنم بردم و دامن پيراهنم رو از مي



ست پيداش نيست. لعنتي! لعنتي! حالم بد حرص تو مشتم گرفتم. پس با اون بوده که يه هفته

 .شده بود

وي دامنم مشت کرده بودم رو گرفت و با تعجب ماني انگار فهميد حالم خوب نيست. دستي که ر 

 .بهم نگاه کرد

 هات چرا سرده؟دست -

 .چيزي نيست خوبم -

 .سرش رو بهم نزديک کرد

 .جام نگران نباشآروم باش هلنا، رنگت پريده؛ من اين -

 .من خوبم ماني -

عطا اشاره کرد. فاتح سرش رو به معني چي شده تکون داد که ماني ابروهاش رو داد باال و به طرف 

 .فاتح برگشت به سمت ورودي رو نگاهي کرد و دوباره برگشت طرف ما. خودش رو کشيد جلوتر

 .ها، همه حواسشون به ماستآروم باشيد بچه -

بعد لبخندي زد و جامي که جلوش بود رو برداشت و يکم ازش خورد. ماني نگاهي بهم کرد و 

 .جامش رو برداشت

 خوري؟تو هم مي -

 .نه -

سرم رو که چرخوندم با عطا چشم تو چشم شدم؛ ولي بدون توجه بهش دوباره برگشتم سمت 

کنه، من بايد حواسم جمع کارم باشه. مگه خودم نخواستم ماني. به جهنم که هر غلطي داره مي

 !ها يعني چيازم دور باشه، پس اين مسخره بازي

کردم. به بهار حسادت نه رفتار ميقدر داشتم احمقااز خودم براي چند دقيقه لجم گرفت. چه

 .کرده بودم و ماني بهم شک کرده بود



 .فاتح به ماني اشاره کرد که عطا داره مياد طرفمون

 عطا: آقايون؟

 .ماني و فاتح از جاشون بلند شدن

 !وقتمعطا: از آشناييتون خوش

 .عطا دستش رو سمت فاتح و ماني دراز کرد

 .م رو بلند نکردم که بهش نگاه کنمهر دو با عطا دست دادن؛ ولي من سر 

 .جاييدخانم سازگار شما هم که اين -

زد انگار من اون وسط اضافي بودم. چند ثانيه بهم مجبور شدم بهش نگاه کنم. يه جوري حرف مي

 .خيره شد؛ ولي سريع نگاهش رو ازم رو دزديد. لجم گرفته بود که خيلي خونسرد بهم زل زده بود

 اريد؟بله شما مشکلي د -

آخه شما عادت داريد هر دفعه که به اين جشن ميايد آدم رو سوپرايز کنيد؛ اون دفعه که با  -

 !پدرم بوديد و االن با ماني کاتب. خيلي جالبه

 .با حرص نگاهش کردم

جوري بهتون بيني هستيد؛ اون دفعه هم دختر عموتون همينولي برعکس شما قابل پيش -

 .آويزون بود

کنم، دستش رو دور کمرم حلقه کرد و خودش رو بهم روي ميميده بود من دارم زيادهماني انگار فه

 .نزديک کرد

ماني: فکر کنم همه تو اين جشن به نامزدم توجه بيشتري دارن تا من. عموتون هم از بودن هلنا 

با من تعجب کرده بود. اينکه ايشون قبال همسر پدر شما بودن االن نامزد من هستن مشکلش 

 ست؟کجا

 .تفاوتشعطا چشمش به دهن ماني خشک شده بود؛ ولي سريع رفت تو همون جلد بي



 .مشکلي نيست؛ زندگي ايشون به خودشون مربوطه -

 .بهار اومد سمت عطا و دوباره به بازوش چسبيد

 ...عزيزم بيا بابا کارت -

 .چشمش به من افتاد و با ديدن من يه دفعه جا خورد

 ...جاتو اين -

 !م عزيزم؛ با اجازه آقاي کاتبعطا: بري

کشيد ازمون دور شد. بهار سرش سرش رو براي فاتح هم تکون داد و درحالي که بازوي بهار رو مي

 .باور نبودسمت ما بود و هنوز وجود من براش قابل

 کنن؟قدر دوستانه باهات برخورد ميجا اينکار کردي دختر که همه اينماني: چي

 .م؛ انگار يکي دستش رو روي گلوم گذاشته بودخواست جيغ بزندلم مي

 !کاري که لياقتشون بود -

 .فاتح: فکر کنم بيشتر از لياقتشون باهاشون برخورد داشتي

 .رنگي زداي به فاتح رفتم که لبخند کمچشم غره

دونستم دنبال چي هستم. آهنگ آرومي پخش کردم و خودم هم نميش به اطراف نگاه ميهمه

 .رقصيدن. نور سالن کمتر شده بودشد و همه داشتن دو نفره مي

 خواي يکم برقصيم؟ماني: مي

 .برگشتم سمت ماني

 با مني؟ -

 .نه با فاتحم -

 .هاش گرد شد و با حرص به ماني نگاه کردفاتح چشم



 .و ديگهپاش -

 .خيال شوحوصله ندارم ماني من رو بي -

 .پاشو واجبه؛ بذار بقيه هم اين نامزدي رو باور کنن. فکر کنم هنوز باور نکردن -

 .ماني بلند شد و دستم رو گرفت و منم از روي صندلي بلند کرد

 .فاتح: فکر نکنم نيازي به اين کار باشه

 .ماني: چرا هست

 .رقصيدن برده ميماني من رو سمت جايي که هم

ش ي من و تو حساسه؛ انگار تو خواهر اوني نه خواهر من. همهقدر روي رابـ ـطهاين فاتح چه -

 .خواد يه کاري کنه من بهت نزديک نشممي

 .واقعا؟ من که اصال نفهميدم -

 تو اصال کي حواست بوده؟ -

 .هام رو گرفتماني دست

 .ها بلد نيستمماني من از اين رقـ*ـص -

 .يعني چي؟ بذارم بهت ياد بدم -

 جا وقت رقـ*ـص ياد گرفتنه؟االن به نظر تو اين -

 .آره بايد ياد بگيري -

 مثال قراره کجا برقصم که ياد بگيرم؟ -

 .تو عروسيت -

 !برو بابا دلت خوشه -



 .ماني خنديد

م هلنا خوشحالم تو هستي؛ هيچ وقت حس به اين خوبي نداشتم. وجودت يه حس خوبي به -

 .ميده

 نداشتي؟ my friend دروغ نگو کلک! يعني تا حاال -

جوري که دوستش داشته باشم نه؛ ولي حسم به تو يه دوست داشتن خاصه. يه چرا ولي اون -

 .حس خوب

 .منم دوستت دارم ماني؛ منم حس خوبي بهت دارم -

 .اي روي موهام زدآهنگ تموم شد و ماني بـ*ـوسـه

 .سرش رو به گوشم نزديک کرد

 .خواهر کوچولوي دوست داشتني من؛ من هميشه کنارتم -

 .چه حس شيريني به حرفش داشتم

ي کرد. بعد روش رو برگردوند و سمت ديگهسرم رو چرخوندم. عطا با صورتي سرخ نگاهم مي

 .سالن رفت

ني دستم رو گرفت و با ي گس تبديل شده بود. ماحس شيريني حرف ماني با نگاه عطا به يه مزه

 .هم سمت ميزمون رفتيم. سرجامون نشستيم. فاتح بهمون اخم کرده بود

 ماني: فاتح چته چرا اخم کردي؟

قدر اين اسم رو نگو، ثانيا ما اومديم براي چي، هان؟ اومديم تا شما دوتا بريد خوش اوال اين -

 بگذرونيد؟

 شد؟ بهانه نگير ديگه! حاال ما يکم رقصيديم مگه چي -

 .زنيد به همه چيواقعا که! آخر با کارتون گند مي -



 قدر ناراحتي؟کار کرديم اينببخشيد مگه ما چي -

 قدر مهمه؟دونيد اين موضوع چهخانم سازگار مي -

 !قدر غر نزندوني؛ ايننه فقط تو مي -

 .خواست حرف بزنه اردالن اومد طرفمونفاتح تا مي

 .هام آشنا بشيدشريف بياريد با يکي از دوستآقاي کاتب، آقاي شايسته، ت -

 .فاتح و ماني بلند شدن. ماني دستم رو گرفت

 .گردمعزيزم االن برمي -

 .باشه -

قدر قدر دلم براي ارسالن تنگ شده بود. يادمه پارسال چهبه جمعيت دوباره نگاه کردم. چه

 .و بهار هم نبود مواظبم بود عطا بهم نزديک نشه. هر چي نگاه کردم عطا رو نديدم

کرد. گرماي سالن بيش از حد بود و گرمم شده بود. بايد اين ام ميفکرهاي احمقانه داشت ديوونه

 .کردم. به جام روي ميز نگاه کردمافکار مسخره رو از خودم دور مي

ي تلخ بدي داشت؛ تلخيش حالم رو بدتر کرده بود. از جام برش داشتم و يکم ازش خوردم. مزه

 .دم و سمت دستشويي رفتم که آبي به صورتم بزنم شايد حالم بهتر بشه. وارد راهرو شدمبلند ش

 .صبر کن -

هام رو چند ثانيه بستم تا به خودم مسلط بشم. آروم برگشتم سرجام خشک شدم. چشم

 .تر از هميشه بود. نگاهي به سرتا پام کردروحهاش بيسمتش. اومد سمتم. چشم

 هاش بياي نه؟ست کردي که بيشتر به چشمجوري در خودت رو اين -

 وقت؟به چشم کي اون -

 .پوزخندي زد



 اي هم هست؟مگه جز ماني کاتب کِس ديگه -

 .دليلي براي اين کارها ندارم -

ام تر. بهم خيره شده بود. يکم جلوتر اومد؛ خيلي نزديکم شده بود و اين فاصله کالفهاومد نزديک

 .کرده بود

يه قدم رفتم عقب. دوباره اومد جلو و من رفتم عقب جوري که چسبيدم به ديوار و جايي براي 

 .عقب رفتن نبود

 !کنيبازم داري ازم فرار مي -

 چرا بايد فرار کنم؟ -

دوني چرا. بهت چند بار هشدار داده بودم؛ ولي تو نه تنها گوش نکردي، تازه خودت خودت مي -

 ديک کردي. باهاش نامزد کردي، آره؟رو بيشتر به اون عوضي نز 

 .برو کنار عطا، به تو ربطي نداره؛ اين زندگي منه -

وقت خودت با يکي بدتر از من نامزد زندگي توئه، آره. تو خودت گفتي زندگي من پر از لجنه، اون -

 کردي؟

 !ماني آدم خوبيه. از من و زندگيم فاصله بگير -

 ست؟کارهدوني باباش چي؟ ميدوني اين يارو کيهآدم خوبيه! مي -

 .برام مهم نيست -

 .هاش کدر شدچشم

 !کار نامزد کنيکني هلنا؟ با من بازي نکن! تو آدمي نيستي که با يه خالفداري چکار مي -

 .چرا اتفاقا هستم. ماني دوستم داره؛ خيلي وقته دوستم داره -

 تو چي؟ -



 .زدم و قلبم تند تند ميتونستم نفس بکشهاش رو بهم دوخته بود. نميچشم

 گفتم تو چي؟ -

 .دادمالل شده بودم. چرا جوابش رو نمي

 .سرش رو به صورتم نزديک کرد

 گفتم تو... چي؟ -

 .اومدداشتم ذوب مي شدم. نفسم باال نمي

 .بهم خيره شده بود

 !دونياي باشي و خودتم خوب ميتوني مال کس ديگهتو نمي -

 .زد. سرش رو جلوتر آوردام بيرون ميهي سـ*ـينقلبم داشت از قفسه

 دونستي؟کنه، ميام ميهات ديوونهچشم -

اي نبود. نفهميدم يه دفعه هام رو بستم و ديگه فاصلهقلبم و مغزم هر دو از کارافتاده بودن. چشم

 .دادم. همون موقع صداي بهار اومدالعملي نشون نميچي شد. مسخ شده بودم و هيچ عکس

 زيزم کجايي؟بهار: عطا ع

کرد؛ انگار اونم گيج هام رو باز کردم. عطا مبهوت نگاهم ميعطا يه دفعه ازم فاصله گرفت. چشم

داد. هلش دادم. بود. چه غلطي کرده بودم. انگار يکي قلبم رو تو مشتش گرفته بود و فشار مي

م و خشکش زده بود. حس کسي رو داشتم که ازش سواستفاده شده. حالت تهوع گرفته بود

 .کردخواستم فرار کنم. بهار بازم صداش ميمي

 ...هلنا من -

 .سرم رو تکون دادم که ديگه هيچ حرفي نزنه. اشک تو چشمم جمع شده بود

 !هلنا -



 .گردهت دنبالت ميmy friend ازم فاصله بگير. االنم بهتره بري؛ -

 .از کنارش گذشتم. مچ دستم رو گرفت. يخ زده بودم

 .هاش قرمز شده بودچشم

 !خاطر لجبازي با من زندگيت رو نابود مي کنيفهمي داري چکار مي کني؛ داري بهتو نمي -

 .پوزخندي زدم

 .من ماني رو دوست دارم. لجبازي در کار نيست جناب شاهي -

 .مچ دستم رو فشار داد

 خواي باهاش بموني، آره؟مي -

 .ورولم کن برو اون -

 .باهاش بمونيگفتم مي خواي  -

 .فهميد حالم خوب نيستچرا نمي

 :داد زدم

 !آره لعنتي ولم کن راحتم بذار -

 .مچ دستم رو ول کرد و هلم داد

جوريه به جهنم هر غلطي دلت مي خواد بکن! ديگه برام مهم نيست. من بهت گفتم اون چه -

 .خواي زندگيت رو به گند بکشي. مشکل خودتهديگه برام مهم نيست که مي

شدم. سمت دستشويي رفتم و خودم رو انداختم تو دستشويي. دستم رو روي داشتم خفه مي

 .گلوم گذاشتم

 .خدايا دارم خفه ميشم؛ کمکم کن! يکم آب به صورتم زدم



ها اشک بريزم. من بدتر از اينم تحمل کردم. خواستم مثل احمقهام قرمز شده بود. نميچشم

بده؟ خاک تو سرت هلناي احمق! نتونستم تحمل کنم و چرا بهش اجازه دادم دوباره بازيم 

هام سرازير شد. چند بار ديگه آب به صورتم زدم. گند زده بودم به آرايشم. به جهنم که اشک

گفت براش مهم نيست! به جهنم که با بهار بود! لبم رو گاز گرفتم تا بغضم رو قورت بدم. با 

 .دستمال کاغذي زير چشمم رو تميز کردم

 .م رو مرتب کردم؛ ولي رنگم هنوز پريده بودآرايش

 .تو آيينه به خودم نگاه کردم

قدر ضعيفي که هربار ازت خيلي احمقي هلناي بيچاره! خيلي حقيري که در مقابلش اين -

 !سوءاستفاده کنه

 .از دستشويي اومدم بيرون و وارد راهرو شدم

 .اومد، آروم رفتم جلوصدايي از ته راهرو مي

 .زدود. داشت با موبايل حرف ميصداي عطا ب

 همه چي امشب بايد معلوم بشه، فهميدي؟ -

 .زنمتون رو آتيش ميتوني پيدا کني! اگه تا آخر شب نفهميد همهبه جهنم که چيزي نمي -

 .خودم رو بيشتر به ديوار چسبوندم

داش هام رو نشنوه. منظورش چي بود؟ يکم بعد صدستم رو روي دهنم گذاشتم تا صداي نفس

 .نيومد انگار رفته بود. منم رفتم سمت سالن و سر جام نشستم ماني و فاتح هنوز نبودن

 آريا: سالم هلنا خانم، خوبيد؟

 .نگاهي بهش کردم. صورتش قرمز بود

 !شدفقط اين رو کم داشتم؛ کلکسيون اعصاب خورديم داشت کامل مي



توني رو پات من خوبم؛ ولي تو معلومه زياد خوب نيستي. فکر کنم زياد خوردي چون نمي -

 .واستي

 !اتفاقا من خيلي خوبم؛ توپ توپم! شنيدم با پسر سلطان اومدي -

 .رسهخبرا زود مي -

 .ها ميپرنبگو چرا به من اهميت ندادي؛ نگو خانم عادت دارن با بزرگ -

 .پوزخندي بهش زدم

 !ات رو ندارمهاي مسخرهي حرفرو پي کارت؛ حوصلهآريا ب -

کنه و ها زياد وفادار نيستن. زود ولت ميي تو رو هميشه دارم. اين جور آدمولي من حوصله -

 .ميره سراغ يکي ديگه

 البد تو وفاداري، نه؟ -

 .تا دلت بخواد -

هات تموم ال اگه حرفت. حاmy friend حالبهطور که ميگي باشه؛ خوشباشه. اميدوارم اين -

 .شده برو پي کارت

 ...هلنا من هنوز -

 ... بهتره دهنت رو ببندي وگرنه -

 .فهمه اگه تو چند روزي با من باشياون يارو نمي -

 .چکيدليوان آبي که روي ميز رو براشتم ريختم تو صورتش. از سرو صورتش آب مي

ات داشته my friend نم شباهتي بهام! فکر نکحالت جا اومد؟ خوب نگاه کن ببين من کي -

 !باشم که از اين پيشنهادهاي کثيف بهم ميدي

 .هاش گرد شده بود. بازوم رو گرفتچشم



 ...چطور جرئت -

 ماني: مشکلي پيش اومده عزيزم؟

 .کردنآريا دستش رو از بازوم برداشت. فاتح و ماني با تعجب به آريا نگاه مي

 .يرننه چيزي نيست؛ آقاي فخار دارن م -

آريا بدون حرف سريع سمت خروجي رفت. سرم رو چرخوندم ديدم عطا داره با پوزخند نگاهم 

 .کرده. فکر کرده اومده تئاترکنه. از نگاهش معلوم بود که از اول داشته نگاهم ميمي

 ماني: هلنا خوبي؟

 .ها... آره خوبم -

 اين پسره کي بود؟ چرا خيس بود؟ -

 .ده بود آب ريختم روش خنک شهولش کن مهم نبود؛ گرمش ش -

 .فاتح لبخندي زد. هر دو نشستن

 فهمي ما تو چه وضعي هستيم؟کني؟ نميماني: هلنا چرا خودت رو کنترل نمي

تونم وقتي کسي چرت و پرت بهم ميگه ساکت نگاهش کنم. دست خودم نيست، ماني من نمي -

 فهمي؟مي

 عزيزم چرا عصبي هستي؟ مگه چي بهت گفت؟ -

 ولش کن مهم نيست. شما چکار کرديد؟ -

 .هيچي، فقط با چند نفر آشنا شديم. حاال بعدا بهت ميگم. عطا داره مياد اين سمت -

 .اي دارهبا حرص نگاهش کردم معلوم نبود باز چه نقشه

 .آقاي کاتب ميشه چند دقيقه بيايد باهاتون کار دارم -

 .ماني ابروهاش باال رفت



 با من؟ -

 .حظهبله چند ل -

 .ماني به فاتح نگاه کرد و از جاش بلند شد و با عطا رفت

 کار داره؟با ماني چي -

 .دونمفاتح: نمي

 .برو دنبالش يه وقت کاري نکنه -

 خواد بکنه؟مثال چکار مي -

 .دونمنمي -

 .نترس کاري بهش نداره -

 دوني؟تو از کجا مي -

 .حالت نگاهش عوض شد

 قدر نگراني؟خواد باهاش چکار کنه؟ اصال براي چي اينمعلومه. مثال تو مهموني مي -

 نبايد باشم؟ -

 .نه فکر نکنم خيلي وقته بشناسيش -

ها طرف نبوده. اونم در مقابل عطا که به جور آدماي نيست و تا حاال با اينماني مثل تو حرفه -

 .ترسم ماني اشتباهي کنهکنه. ميکوچکترين چيزي شک مي

ست و عطا کني ماني خيلي پاستوريزهعرضه نيست. فکر ميقدرا هم بيي اوننگران نباش، مان -

 قدر بيش از حد نگرانشي؟کنه؟ چرا اينجون رو خفه ميايه و االن مانيکار حرفهيه جنايت

 .هام گرد شدچشم

 ي من و ماني چيه؟تو مشکلت با رابـ ـطه -



 .من مشکلي ندارم؛ رفتار شماست که غيرطبيعيه -

 ظورت چيه؟من -

 شناسيش؟انگار تو نقشت فرو رفتي. مگه چند وقته مي -

مواظب حرف زدنت باش! درضمن روابط شخصي من به تو ربطي نداره. هر مدتي که  -

 بشناسمش به خودمون ربط داره. نکنه جز ستاد امر به معروف و نهي از منکر هم هستي؟

 .با عصبانيت نگاهم کرد

 .خوام روابط شخصيت مشکلي درست کنهمن به تو و روابط شخصيت کاري ندارم، فقط نمي -

 .کار کنم. تو فکر وظايف خودت باشدونم چينترس من مي -

  .ي ما حساس بودگفت، فاتح بيش از حد به رابـ ـطهماني راست مي

 .ماني يکم بعد برگشت و صورتش قرمز بود

 .هلنا پاشو بريم -

 چي شده؟ -

 !گفتم بريم -

 !باش ماني! مثل اينکه حاليت نيست موقعيتمون چيه فاتح: آروم

 .به تو ربطي نداره. ساکت باش -

 .فهميدم چي شده. ماني بازوم رو گرفت و بلندم کردجوري رفتار کنه. نمياز ماني بعيد بود اين

 !نشنيدي؟ گفتم بريم -

 .ماني دستم درد گرفت -

 !حرف نزن راه بيفت -



 .خواستم ماني بيشتر آبروريزي کنهنمي

 .مانتوم رو برداشتم تنم کردم. شالم هم سرم کردم

دونم چي شده بود که ماني فاتح هم بلند شد. از حرص صورتش قرمز شده بود. من نمي

کار کرده بود. اردالن ديد ما داريم لباس جوري ديوونه شده بود. معلوم نبود عطا باهاش چياين

 .طرفمونپوشيم اومد مي

 کجا آقاي کاتب؟ -

 .کار واجب پيش اومده بايد بريم -

 .ي کار حرف بزنيمخواستم با هم دربارههنوز چند ساعت نيست که اومديد تازه مي -

 .باشه براي يه روز ديگه؛ بايد بريم. با اجازه -

 .باشه پس منتظر هستم -

تح هم از اردالن خداحافظي ماني بدون حرف مچ دستم رو گرفت و من رو سمت حياط کشيد. فا

رفت که نزديک بود قدر تند ميداد و اينکرد و دنبالمون اومد. ماني مچ دستم رو داشت فشار مي

چند بار بخورم زمين. به دم ماشين رسيدم. دستم رو از تو دستش کشيدم بيرون. ديگه داشت 

 .کردروي ميزياده

 چته ديوونه شدي؟ اين کارا چيه؟ -

 ي چي شده، نه؟دونتو نمي -

 کني؟جوري مينه علم غيب ندارم؛ چي شده؟ چرا اين -

 .بريم بيرون تا بهت بگم -

 .من با تو جايي نميام؛ همين االن بگو چي شده -

ها چيه؟ سوار شيد بريد بيرون اختالفاتون رو حل کنيد. داريد به بازيفاتح: بسه ديگه اين مسخره

 .زنيدهمه چي گند مي



 .ماني: سوار شو

کرد. منم نبايد مثل اون رفتار بازي ماني داشت همه چي رو خراب ميگفت بچهفاتح راست مي

کردم. سوار ماشين شدم. ماني هم سوار شد و گاز داد و از خونه اومد بيرون. ساکت بود و مي

 .زد؛ ولي معلوم بود خيلي عصبانيهحرفي نمي

 .شون دور شده بوديماز خونه

 !م چت شده؟ گند زدي به نقشمونمعلو -

 .ماني برگشت سمتم

من چمه هان؟ مگه بهت نگفتم بين تو اون عطاي آشغال چيزيه؟ تو گفتي نه! پس اون چي  -

 گفت هان؟مي

 .رنگم پريده بود. هل شده بودم

 گفت؟چي مي -

 .اش کنمجا خفهخواست همونقدر که دلم ميزد؛ اينت ميهاي قشنگي دربارهحرف -

 گفت؟چي... مي -

 ت کرده بود، آره؟صيغه -

 طور تونسته بود به ماني اين حرف رو بزنه؟هام گرد شده بود. عطا چهالل شده بودم. چشم

 :داد زد

 ت کرده بود يا دروغ گفته؟ حرف بزن هلنا، راست گفته؟آره يا نه؟ حرف بزن! صيغه -

 .خواستم ديگه به ماني دروغ بگم. ساکت بودمنمي

 .نگفته و هر چي گفت دروغ بوده بزن لعنتي، بگو راست حرف -

 .آره -



 .ماني چند ثانيه بهم خيره شد و با بوق ماشين پشتي سرش رو برگردوند

ي من بوده و با کسي هستي که طور تونستي؟ وقتي گفت هلنا صيغهواي هلنا باورم نميشه! چه -

در خودم رو نگه داشتم که کار اشتباهي قدوني چهاش کنم! نميخواستم خفهاول با من بوده مي

 .خاطر اينکه توي احمق ازم موضوع به اين مهمي رو قايم کرده بودينکنم، به

کردم زد فقط به اين فکر ميگفتم حتما داره دروغ ميگه. تمام مدت که داشت حرف مي

و کردي؟ هلنا جوري نيست. چرا هلنا... چرا؟ چرا اين کار ر هاش همه دروغه و هلناي من اينحرف

 کار کردي؟دوني چياصال مي

 !ماني -

کردم تو دختر خوبي هستي. وقتي ديدمت گفتم با اين همه سختي خفه شو هلنا. من فکر مي -

که کشيدي ولي بازم پات رو کج نذاشتي، با اينکه يه مشت قاچاقچي دور و برت بودن ولي تو 

ي يه آدمي تو صورتم نگاه کني؟ تو صيغه جور آدمي هستي هلنا؟ روت ميشهسالم موندي. تو چه

خوري و معلوم نيست با چند نفر گفت تو به درد من نميجور وقيحانه ميمثل اون شدي که اين

زد بودي و اونم يه مدت باهات بوده و ازت خسته شده و ولت کرده. اينقدر ازت راحت حرف مي

 ...انگار تو هيچ ارزشي نداري و يه زن

 .شده بود اشک تو چشمم جمع

 !نگه دار -

 .بشين سرجات حرف نزن -

 :داد زدم

 شنوي؟نگه دار! نمي -

 .ماني کنار خيابون نگه داشت

 ...ام، بگو خجالت نکش! بگو من يه زنآره من يه عوضي -



اي بهم زده بود. تقصير خودم بود که هشدارش رو جدي تونستم حرف بزنم. عطا بد ضربهنمي

 .نگرفتم. ماني با ناراحتي نگاهم کرد

خواستم هيچي کرد؛ ولي نميي خيابون ماني صدام مياز ماشين پياده شدم. دويدم سمت ديگه

 .خواستم حتي کسي رو ببينمبشنوم. نمي

 بزنه به زندگيم؟ خواست گندعطا تا کي مي

 ها رو راجع به من بزنه؟طور تونسته بود اون حرفچه

ها رو راجع به من طور تونسته بود براي رسيدن به هدفش و دور کردن ماني از من اين حرفچه

 .بزنه

***  

قدر فکر کرده بودم که مغزم داشت برد. اينبه ساعت اتاق نگاه کردم؛ ? بود. هنوز خوابم نمي

هاي عطا برام سوخت. از وقتي برگشته بودم چند بار باال آورده بودم. حرفام ميمعده ترکيد.مي

 .هايي که زده بود برام قابل درک نبود. بازم حالت تهوع داشتمگرون تموم شده بود. هنوز باور حرف

هايي که بهم شده بود رو جواب نداده بودم و آخرم گوشيم رو خاموش کرده هيچ کدوم از تماس

 .دمبو

ها کاري کنه که ماني ازم خواست از اين طريق اون حرفگرفتم. عطا ميبايد يه تصميم درست مي

 .فاصله بگيره و البته موفق شده بود؛ ولي از واقعيت من و ماني خبر نداشت

 .هام رو بستمو چشميه قرص خوردم 

*** 

 .انگاري بودمسهلاز درمانگاه بيرون اومدم. رئيس درمانگاه حق داشت، من خيلي آدم 

داد من جا استخدام شده بودم نشون ميقدر مرخصي گرفتن اونم تو اين مدت کمي که اوناين

قدر کم بود که حساب با يه چک که مبلغش اونپذيري نيستم. بالخره با يه تسويهآدم مسوليت



م رو روشن جا خيلي محترمانه بيرونم کرده بود. گوشيتونستم حتي بهش فکر کنم، از اوننمي

اس گرد شده بود. گوشيم امهام از اين همه تماس و اسکردم. ساعت نزديک ? صبح بود. چشم

به من بهش بد گفته بود  بالفاصله زنگ خورد. ماني بود. ازش دلخور بودم. هرچقدرم عطا راجع

 .ولي اون حق نداشت قضاوتم کنه

 بله؟ -

 هلنا خودتي؟ -

 .خيلي سرد جوابش رو دادم

 خواستي باشه؟کي مي آره -

قدر بهت زنگ زدم؟ همه جا دنبالت گشتم. دوني چههلنا معلومه از ديشب کجايي؟ مي -

 .اي يا نهت؛ فاتح مجبور شد يه جوري بفهمه تو خونهتونستم بيام خونهنمي

 .جوريچه -

 .به خونه تلفن زدن. خدمتکارتون گفت خوابيدي -

 .نگ زده بودپوزخندي زدم بازم همون دختره حتما ز 

 .کار داشتي؟ تو که هرچي خواستي بهم گفتيچي -

 ...جوريهلنا احمق نباش! من اعصابم خراب بود وقتي اون اون -

هاي اون برام بسه ماني تمومش کن! الزم نيست چيزي رو يادآوري کني. من هيچي از حرف -

 .هاي اونمهم نيست مهم باور تو بود نه حرف

 .کردم؛ ولي هنوز از اينکه تو باهاش صيغه کردي برام قابل فهم نيست رويمتاسفم من زياده -

تونم بهت چيزي رو توضيح بدم؛ فقط بدون تو اون موقعيتي که داشتم مجبور ماني االن نمي -

 .شدم اون کار رو بکنم



دونم چي بگم، من حق نداشتم بعد اينکه اين همه سال که تنها بودي و مشکالتي که نمي -

دونم کردم. واقعا متاسفم! من حق دخالت تو زندگيت رو ندارم. ميجوري قضاوتت مينداشتي او

اي براي خودت داشتي؛ فقط ديشب کنترلم رو از دست دادم. تو تمام اين حتما دليل قانع کننده

جوري راجع بهت حرف قدر تنها بودي که اون يا هرکس ديگه به خودش اجازه ميده اونمدت اين

 .بزنه

 .ها ناراحتمهاي کسي برام اهميت نداره؛ فقط از اينکه تو هم شدي يکي عين اونحرفمن  -

کنم تونستم اون موقع درکت کنم. حاال که فکر ميمن متاسفم، رفتارم بچگانه بود؛ ولي نمي -

 .قدر بچگانه رفتار کردمبينم چهمي

ماني من قبال هم بهت گفتم عطا به هر دليلي منتظره فرصته که بهم ضربه بزنه؛ ولي تو با چند  -

 .هم ريختياش که براي اين بود بينمون اختالف بندازه بهتا حرف احمقانه

 !متاسفم هلنا -

 فاتح چيزي نگفت؟ -

ولي من چيزي راجع به اون  جور رفتار کردم؛نه؛ ولي نگرانت بود. با من کلي دعوا کرد که چرا اون -

 .موضوع بهش نگفتم. اونم ديگه سوالي نکرد

 .شه؛ نگران دعواي بين من و تو نيستنترس اون نگران پرونده -

 االن کجايي؟ -

 .زنمبيرونم. از کارم اخراج شدم و اآلنم دارم تو خيابون قدم مي -

بريم فرانسه؟ بعدم با اين کاري که  کار رو ول کن، يادت که نرفته بعد تموم شدن اين ماجرا بايد -

 خواي بيام دنبالت؟مونه؛ همون بهتر اخراج شدي. ميکنيم وقت براي کار کردنت نميداريم مي

 .خوام يکم تنها باشمنه مي -

 هلنا من رو بخشيدي؟ -



 .گفتمآره خودم مقصر بودم، بايد بهت مي -

 .فته بايد با هم هماهنگ کنيمي آخر هفراموشش کن. راستي فاتح گفت براي برنامه -

 آخر هفته چه خبره؟ -

 .ديشب اردالن ما رو به ويالي شمال دعوت کرده؛ وقت نشد بهت بگم -

 چرا بايد بريم؟ -

 .جا حرفي بزنهدونم، فاتح ميگه الزمه بريم. مردک هنوز حرفي از معامله نزده. شايد اوننمي -

نتظار داشته باشيم بهمون اعتماد کنه. حتما االن اون خيلي زرنگه، نبايد به اين زودي ازش ا -

 کنه. با آراد حرف زدي؟مون تحقيق ميداره درباره

آره خيلي نگرانمون بود. راستي بعدازظهر بايد بريم همون خونه، قراره با فاتح جلسه داشته  -

 .باشيم

 .. پس تا بعدازظهرباشه -

 .بعداز ظهر ميام دنبالت -

 .عطا بدونه ما هنوز با هميمخوام نه. فعال نمي -

 !دوني. مواظب خودت باش. بازم من و ببخش که باهات بد حرف زدمخيلي خب، تو بهتر مي -

 .ماني ولش کن -

 .باشه -

*** 

فهميد که با ماني آشتي کردم، حتما با خودش تنها رفتم سمت اون خونه. عطا نبايد فعال مي

 .زنهمن رو مي هايي که به ماني زده قيدميگه با اون حرف



بينه ببينم. وارد خونه شدم. ماني و اش رو وقتي دوباره من و ماني رو با هم ميدوست دارم قيافه

 .بقيه از جاشون بلند شدن

 .فاتح: سالم خانم گمشده

 .با حرص نگاهش کردم

 .خواستم تنها باشمسالم. درضمن من گم نشده بودم؛ فقط مي -

 .فاتح ابروهاش رو باال داد

 باشه چرا عصباني ميشي؟ -

 .من عصباني نيستم؛ ولي اگه يکم ديگه رو اعصابم راه بري عصباني ميشم -

 .هاش گرد شدفاتح چشم

 .خواد هلنا عصباني بشهعلي: سرگرد فاتح مثل اينکه دلت مي

 .نه فکر نکنم دلم بخواد -

 .کرداميني تمام مدت بدون حرف با اخم نگاهمون مي

جايي ي بزرگ انجام بده و براي جابهها خبر دادن قراره اردالن يه معاملهبچهجور که فاتح: اون

گيره. درسته محموله خيلي مهمه؛ ولي اردالن کال محافظه کاره جنساشون احتماال از ما کمک مي

 .کنهپس خيلي احتياط مي

 ماني: عطا چه نقشي داره؟

يا خيلي زرنگه يا خودش مستقيم تو معامله ها اثري از عطا نديديم. کدوم از معاملهما تو هيچ -

 .کنهشرکت نمي

 .ي اردالنهاميني: غيرممکنه؛ اون همه کاره



ها تمرکز فعال که مدرکي نيست؛ بايد حواسمون رو جمع کنيم، هر کدوم بايد روي يکي از اون -

 .کنيم. من روي اردالن، ماني روي خسرو فخار و هلنا روي عطا

 .ودم مواظب عطا هستمماني: الزم نکرده من خ

فاتح: بهتره کاري رو که گفتم بکنيد و حساسيت شخصيت رو بذاري کنار. درضمن فکر نکنم 

 .اهميتي باشهخسرو فخار آدم کم

 .ماني با عصبانيت به فاتح نگاه کرد

 .فاتح بهش اهميتي نداد و به حرف زدنش ادامه داد

 .خواستم فاتح حساس بشهنمياي به ماني رفتم. ماني سرش رو تکون داد. چشم غره

*** 

خواستم عطا خواست برم به اين مسافرت احمقانه. شايدم نميهمه چي آماده بود. اصال دلم نمي

 .کردم که عطا نيادرو ببينم؛ تمام مدت دعا مي

 .ي ماني گفتم. چيزي نگفت؛ ولي انگار راضي هم نبود ولي حرفي نزدبه سيا درباره

خواد باهام بيشتر بوده. بعد چند سال از خارج برگشته و االنم ميبهش گفتم هم دانشگاهيم 

ي من و ماني خبر خواستم کسي از رابـ ـطههايي که فاتح زده بود، هنوز نميآشنا بشه. همون حرف

دار بشه حتي سيا. سيا گفت بايد حواسم رو جمع کنم چون نگرانمه که اشتباه نکنم؛ ولي بعد از 

 .تر شده بودش يکم راحتديدن ماني انگار خيال

 .بهم گفت به نظر مياد پسر خوبي باشه

*** 

 .کردخوابي درد ميهام از بيسوار ماشين ماني شدم. ديشب خوب نخوابيده بودم و چشم

 هلنا مريضي؟ -

 .نه -



 هات قرمزه؟چرا چشم -

 .کنه؛ قرص خوردم خوب ميشمچيزي نيست يکم سرم درد مي -

 .پس يکم بخواب تا سرت بهتر بشه -

 .باشه -

 .هام رو بستمچشم

 .هام رو باز کردمهاي ماني چشمبا تکون

 خوابي؟قدر ميخوابي! رسيديم. چه خبرته؟ مگه خرسي اينقدر ميپاشو چه -

 مگه چند ساعته خوابم؟ -

 .فکر کنم چهار ساعت باشه -

 .هام گرد شدچشم

 واقعا؟ -

 ي ميري مسافرت؟جورتو هميشه اين -

 .بره، دست خودم نيستببخشيد ماني من تو ماشين خوابم مي -

 .گذرهپس مسافرت رفتن با تو خيلي خوش مي -

 .لبخندي زدم

 .جاجوري نميشه بريم اونهات ورم کرده. اينحاال برو صورتت رو بشور که چشم -

 .ي رفتمماني کنار يه کافه نگه داشت. از ماشين پياده شدم و سمت دستشوي

 .هام ورم کرده بود. چند مشت آب سرد به صورتم زدمگفت، چشمصورتم رو شستم. راست مي

 .لوازم آرايشم رو از کيفم در آوردم و يکم آرايش کردم. دوباره رفتم سمت ماشين



 .زدماني با دوتا چايي کنار ماشين وايساده بود و با فاتح حرف مي

 .سالم -

 خوابي داشتيد؟فاتح: سالم خانم سازگار کم

 .اي روي لبش بودلبخند موزيانه

 .آره خيلي -

 .ماني: يکم چاي بخور خوابت بپره

 .حاال يکم من خوابيدم شما دوتا چشم نداريد ببينيد -

 فاتح: يکم؟ منظورتون چهار ساعته؟

 .باشه من خوابالو! حاال راضي شديد؟بده من اون چايي رو -

 .ماني چايي رو سمتم گرفت

 .زدناني هر دو لبخند ميفاتح و م

 .آره بخنديدن. منم به موقع جوابتون رو ميدم -

*** 

وارد ويال شديم. جاي قشنگي بود، مخصوصا تو اين فصل که همه جا سبز بود. اردالن و آريا و 

 .خسرو تو محوطه بودن. از ماشين پياده شديم

اردالن اومد سمتمون. با ماني و فاتح دست داد و سرش رو براي من تکون داد. هنوز نگاهش به 

 .من يه جوري بود

 !خوش اومديد بفرماييد -

 .رفتيم پيش بقيه و سالم کرديم



گرفت. اردالن به آريا با اخم نگاهم کرد و منم روم رو برگردوندم و محلش ندادم. پررو قيافه هم مي

 .ه کرد اتاقمون رو نشون بدهخدمتکار اشار 

دوتا اتاق بهمون دادن فاتح گفت که اون و ماني با هم باشن منم تنها. منم قبول کردم، دلم 

ي پشت ويال خواست تنها باشم. وارد اتاق شدم. اتاقم رو به دريا بود و يه در به محوطهمي

 .داشت

ر جين پوشيدم. موهامم ساده بستم. ربع آبي با شلواهام رو عوض کردم و يه بلوز آستين سهلباس

 .آرايشم هم خوب بود. از اتاق اومدم بيرون

دونستم همين اطرافه. نفس عميقي کشيدم. اين قلب ماشين عطا رو تو محوطه ديده بودم و مي

 .لعنتي بازم ناآروم بود. ماني هم زمان با من از اتاقش اومد بيرون و فاتح هم پشت سرش اومد

 !حيانا استراحت کني؟ آخه خيلي تو راه خسته شديخواي اماني: نمي

 .مشتي به بازوي ماني زدم

 .ديگه داري پررو ميشي! هي من هيچي نميگم -

 .ماني دستش رو ماساژ داد

 .آخ، عجب زوري داري دختر -

 .بله پس چي فکر کردي؟ حاال اگه جرئت داري بازم بهم تيکه بنداز -

 .ن رو سمت خودش کشيدام و مماني دستش رو گذاشت دور شونه

 !من غلط بکنم هلناي کوچولوي من -

 ا! ماني من کجام کوچولويه؟ -

 .تون خوب شدهبينم که بازم رابـ ـطهفاتح : مي

 ماني: اشکالي داره؟



 .فاتح پوزخندي زد

 .به من ربطي نداره -

کرد نگاه ه ميي فاتح من و ماني به جايي که فاتح نگام بود. با سرفهماني هنوز دستش دور شونه

کرديم. عطا با صورت سرخ به من و ماني خيره شده بود. ماني خيلي خونسرد رفت طرفش. 

ش رو کشيد. دست ديگهام بود و من رو با خودش سمت عطا ميدرحالي که دستش دور شونه

 .سمت عطا دراز کرد. حس بدي داشتم و تو دلم آشوبي بود. با صداي ماني سرم رو بلند کردم

 .ام بوداي عطا به دستي بود که دور شونههچشم

 سالم آقاي شاهي، حال شما؟ -

ميلي ي ماني. دستش رو دراز کرد و با بيعطا تکوني خورد و چشمش رفت سمت دست دراز شده

دست ماني رو فشار داد. فاتح هم اومد جلو با عطا دست داد؛ ولي من حتي بهش سالم هم 

 .نکردم

 .زده بود افتادمهايي که به ماني ياد حرف

هايي که به ماني گفته بود ازش عصباني بودم. سرم رو انداختم پايين، خاطر اون حرفهنوز به

 .جوري باشه رو نداشتمهاش اينهاي سرخش نگاه کنم. طاقت اينکه چشمخواستم تو چشمنمي

 .خواستم سمت اتاقم برم تا از زير نگاه عطا فرار کنممي

 .ماني من برم تو اتاق گوشيم رو بردارم االن ميام -

 .ام برداشتماني دستش رو از روي شونه

 .برو عزيزم زود بيا -

 .دادم رسيديمسمت اتاق رفتم بايد به سيا خبر مي

 .به سيا زنگ زدم و از اتاق اومدم بيرون

 عطا: هنوز بهش چسبيدي آره؟



 .دستم رو روي قلبم گذاشتم و بهش نگا ه کردم

خواست من رو ناديده بگيره منم بايد طبيعي پوزخندش قلبم رو نشونه گرفته بود، حاال که اون مي

 .کردمرفتار مي

هاي گوهرباري که به ماني زدي انتظار داشتي ولم کنه، نه؟ ولي اون مثل تو نيست، با اون حرف -

 .گذرهيهاي يه آدم مريض از کسي که دوست داره نمبهم اعتماد داره و با حرف

 !بينيخواد. با من لج نکن بد ميکني کاري کنم که دلم نميهلنا ديگه داري مجبورم مي -

هايي بدتر از اوني که گفتي به ماني بگي؟ واقعا که کار کني؟ بازم حرفخواي چيمثال مي -

 !حقيري عطا شاهي

 .عطا با عصبانيت اومد طرفم. انگشتش رو به طرفم گرفت

 .طمئن باش! از اون آدم فاصله بگيرپشيمون ميشي، م -

 .ماني: هلنا جان کجا موندي؟ بيا ديگه

عطا بهم خيره شده بود. انگار منتظر بود من به حرفش گوش کنم. منم بدون توجه بهش از 

 .کنارش گذشتم و سمت حياط رفتم. ماني دم در منتظرم بود

 يه ساعته کجا رفتي؟ -

 .رفتم به سيا زنگ بزنم -

 تي؟ بازم عطا بهت چيزي گفت؟چرا ناراح -

 !کنم در اين مورد حرفي نزنماني خواهش مي -

 .خوام ناراحتت کنم؛ ولي سعي کن آروم باشي رنگت پريدهباشه هر چي تو بگي. نمي -

 .خواست؛ فقط سکوتحرفي نزدم. دلم سکوت مي



بازوي عطا ي حواسم به بهار بود که به موقع نهار همه مشغول حرف زدن بودن؛ ولي من همه

 !چسبيده بود. لعنت به بهار با اون همه زيبايي

هايي مشکي که خيلي هم به نظرم خاص نبود. من چه چيز برتري ازش داشتم؟ فقط چشم

دونستم خاطر اينکه خودم رو زيبا نميوقت اعتماد به نفس نداشتم. هستي هميشه بههيچ

زيبا نيستم. اصال چرا داشتم خودم رو با  کردم اصال در برابر بهارکرد. االن حس ميسرزنشم مي

خواستم به چشم کي بيام؟ بذار من زشت کردم؟ به جهنم که خوشگله! مثال ميبهار مقايسه مي

 باشم، اصال مگه مهم بود؟

 خوريد؟اردالن: هلنا خانم چرا چيزي نمي

 .کردنسرم رو بلند کردم. همه به من نگاه مي

 .بعد سرش رو انداخت پايين و مشغول خوردن شدعطا فقط چند ثانيه نگاهم کرد و 

 خوري؟ حالت خوبه؟ماني: عزيزم چرا نمي

 .ممنون ميل ندارم -

 .از جام بلند شدم

 .ميرم استراحت کنم -

 .خورد و حتي ديگه نگاهي هم بهم نکردعطا خيلي ريلکس داشت غذاش رو مي

سمت اتاق رفتم و تو آيينه به خودم نگاه کردم. انگار به خودم حساسيت پيدا کرده بودم. دماغم 

خواست سبز بود يا حداقل هام مشکي درشت بود. دلم ميخوب بود. لبم هم معمولي بود. چشم

 .آبي بود يا پوستم يکم سفيدتر بود

دم. سمت تخت رفتم و روي تخت کردم؟ پوفي کر احمق شده بودم! چرا داشتم خودم رو بررسي مي

خواستم فرار کنم. خوام ببينمش. بازم ميدراز کشيدم. کاش اين ماجرا زود تموم بشه! ديگه نمي

 .خوام ازش فرار کنمخوام فرار کنم. اين تنها مورديه که هميشه ميآره مي



د. براي گردش اي نبوخواست از اتاق برم بيرون؛ ولي چارهساعت نزديک هشت بود. هنوز دلم نمي

خوابم و اومدم سيزده ش ميگفت من مثل خرس همهکه نيومده بوديم. حتما فاتح با خودش مي

 .بدر

حياط صدا مياد. سمت صدا رفتم. آروم دري که رو به حياط بود و باز کردم رفتم  حس کردم از تو

 .ايم کردمزد. خودم رو پشت ديوار قبيرون. صداي خسرو بود که داشت با موبايل حرف مي

 .جانخسرو: فعال اين

 .تو مطمئني؟ من بهشون شک دارم -

دوني که بايد باشه به اردالن ميگم امشب باهاشون حرف بزنه. فقط بعد انجام معامله مي -

 .کار کني؛ اوني که به پدرش رحم نکرده مطمئنم براي ما هم نقشه دارهچي

 .فعال من بايد برم ممکنه شک کنن -

 .پشت ديوار قايم کردم خودم رو بيشتر

دادم. سريع رفتم تو اتاق و از در ديگه رفتم بيرون. ماني خسرو رفت بايد به ماني و فاتح خبر مي

 .داشت از اتاقش ميومد بيرون

 .هلش دادم تو اتاق و در رو بستم

 کني؟چته؟ چرا همچين مي -

 فاتح کجاست؟ -

 تو خوبي؟ بيرونه. منم اومدم يه چيزي بپوشم سردم شده بود. -

 .آره -

 .هاي خسرو رو به ماني گفتمحرف

خوان حساب ما رو هم برسن. نگران نباش، تا معامله انجام نشه کاري باهامون لعنتي پس مي -

 .ندارن



 .کننامشب به فاتح ميگم االن اگه صداش کنم شک مي -

 !يخوابي؛ مطمئنم با خرسي چيزي نسبت دارباشه بريم. ميگم هلنا تو خيلي مي -

 .خنديدم و موهاي ماني رو بهم ريختم

 .خرس خودتي -

 .در اتاق رو باز کردم

 .ماني حمله کرد طرفم

 !ريزي؟هم ميوايسا بايد جريمه بشي، موهاي من رو به -

 .منم دويدم بيرون که ماني مچ دستم رو گرفت

 .کجا؟ کجا وايسا ببينم -

 .کش موهام رو کشيد و موهام ريخت دورم

 !ماني ولم کن -

 .کنهماني يه دفعه مچم رو ول کرد. بهش نگاه کردم. ديدم داره به جلو نگاه مي

موهام رو زدم پشت گوشم و به عطا که نگاهش به من و ماني بود نگاه کردم. عطا بدون حرف از 

 کرد؟کار ميجا چيدر رفت بيرون. خشکم زده بود. لعنتي اون اين

 .هلنا بيا بريم -

م رو برداشتم و موهام رو بستم و رفتيم بيرون. ماني و فاتح داشتن با اردالن و خسرو کش موها

ي کردم. دردي تو قفسهزد. نگاهشون نميش تو گوش عطا حرف ميزدن. بهار هم همهحرف مي

هاش کنه. چشمام داشتم؛ يه درد کهنه! سرم رو بلند کردم، ديدم که عطا داره نگاهم ميسـ*ـينه

قدر بهش خيره شده بودم. حس دونم چهتونستي بفهمي چي توشه. نميبود که نمي مثل وقتي

اي و بهارم دنبالش رفت. چرا بهش نگاه کردم کالفه از جاش بلند شد و رفت سمت ديگه

 .هام رو نداشتماراده شده بودم که کنترل چشمقدر بيکردم؟ کي اينمي



 .سمتم سردم شده بود. از جام بلند شدم. ماني برگشت

 ماني: کجا ميري هلنا؟

 .ميرم يه چيزي بپوشم سردم شده -

 .باشه برو -

 .سمت اتاق رفتم و سوئيشرتم رو برداشتم

هات باشه. موهام رو کشيدم. تمرکز کن احمق! حواست رو خاک تو سرت هلنا! حواست به چشم

 .و من رو نديدن جمع کن و بهش فکر نکن. از اتاق اومدم بيرون بهار و عطا تو پذيرايي بودن

 .بهار: عطا تو چته؟ باز اين دختره رو ديدي يه جور ديگه شدي

 بيني نامزد داره؟کار دارم! نميحرف مفت نزن بهار! من به اون چي -

بيني تا يکي ديگه کني؟ مگه نميجوري نگاهش ميبينم چهآره نامزد داره؛ ولي فکر کردي نمي -

 اون؟ چرا هنوز برات مهمه؟ با موقعيت بهتر پيدا کرد رفت سراغ

دهنت رو ببند بهار! اون و هر کي که باهاشه با هم برن به درک! اون برام هيچ ارزشي نداره؛ اونم  -

 .يکي مثل بقيه اصال برام مهم نيست

 .دستم رو روي قلبم گذاشتم

دختره خوام ناراحتت کنم؛ ولي من از اين قدر دوستت دارم! نميدوني چهعطا عزيزم خودت مي -

 .خوشم نمياد

 .ي جروبحث ندارم بهارگفتم اون برام مهم نيست؛ االنم بريم بيرون حوصله -

 !باشه عزيزم خودت رو ناراحت نکن. آروم باش عشقم -

ديدمشون که سمت حياط رفتن. بغض گلوم رو گرفته بود. پاهام سست شده بود. احمق نباش 

رم به درک! سمت در پشت ويال رفتم و دويدم دونستي براش مهم نيستي. گفت بهلنا! خودت مي

تونم حاليت کنم هاي ساحل نشستم. دستم روي قلبم گذاشتم. چرا نميتا دم ساحل. روي شن



بيني براش مهم مونيم! اي قلب ديوونه، نمياحمق لعنتي؟ عطا و من مثل دوتا خط موازي مي

هم بودي که غير مستقيم نيستي؟ نديدي چه حرفايي راجع بهت به ماني زد؟ اگه براش م

 ...گفت تو يه زننمي

اشک تو چشمم جمع شده بود. به دريا که فقط سياهيش ديده ميشد نگاه کردم. خدايا دوستش 

 .دارم! لعنت به من! لعنت به من! يه قطره اشک روي صورتم ريخت. به قلبم مشت زدم

ثل دخترهاي بدبخت گريه خوام مخوام ضعيف باشم. نميبمير لعنتي ولي اون رو نخواه! نمي

 !کنم

کار کنم که دلم هـ*ـوس کار کنم که هواش از سرم بره؟ خدايا چيخدايا قلبم داره مي سوزه؛ چي

تونم با خودم بجنگم! چرا با اون همه زخم که بهم زده بازم اين عطرش رو نکنه؟ خدايا ديگه نمي

دوست دارم! دارم از اين عشق  روحش روهاي بيکار کنم، اون چشمخوادش؟ چيقلب لعنتي مي

 .سوزممسخره مي

 هلنا؟ -

 .جوابي ندادم

 .ماني اومد کنارم نشست

 هلنا عزيزم چي شده؟ -

هاي کردم مويرگکرد. حس ميهام از بس بهش فشار آورده بودم که اشک نريزم درد ميچشم

 .کردميام ام پيچيد. بغض داشت خفهسرم داره منفجر ميشه. ماني دستش رو دور شونه

 ريزي؟ش همه چي رو تو خودت ميبگو چي شده عزيزم؛ چرا همه -

 .خوام... ضعيف باشمماني... نمي -

 دوستش داري؟ -



دونستم از اين همه مقاومت براي نريختن اشک جز هايي که ميسرم رو بلند کردم و با چشم

 .دوکاسه خون چيزي ازشون نمونده بود نگاهش کردم

 دوستش داري، نه؟ -

 .نه -

 .گذرههات معلومه تو دلت چي ميدروغ نگو هلنا! از چشم -

 !تونم مانيتونم، نميخوام دوستش داشته باشم! نمينمي -

 .آروم باش عزيزم! تو کار اشتباهي نکردي. دوست داشتن که جرم نيست -

 ...ولي اون -

 .هنوز هيچي معلوم نيست؛ ديدي که فاتح هم گفت هنوز چيزي ثابت نشده -

اي به من ست. نميشه ماني؛ ما دنياهامون از هم جداست. اون عالقهمشکل من چيز ديگه -

 .نداره

شه. وقتي بينم وقتي من بهت نزديک ميشم چه حالي ميطور نيست. ميبه نظر من که اين -

ها ناراحته؛ ولي براي دور کردن ها رو زد معلوم بود که خودشم از زدن اون حرفاون شب اون حرف

 .اي نداشتن از تو انگار راه ديگهم

 .پوزخند صدا داري زدم

 .ي ما از زمين تا آسمونهدوني. فاصلهدوني ماني! خيلي چيزا هست که نميتو هيچي نمي -

توني ازش فرار کني. مامان و بابا رو عشق چيزي نيست که خودت انتخاب کني هلنا. نمي -

کار کرد؟ ممکنه من خيلي دن. نديدي عشقشون چيها هم از دوتا دنياي متفاوت بونديدي؟ اون

 .قدر قوي باشهتونه چهدونم که عشق ميچيزا رو ندونم؛ ولي اين رو مي

 ...ترسم مانيمي -



جوري پيش خودت شرمنده نيستي. فرار کردن کار رو بشي. ايننترس عزيزم، بايد با ترست روبه -

 .باشه که بخواد فرار کنهقدر ضعيف درستي نيست. فکر نکنم خواهر من اين

 .کار کنم ماني؟ دارم ديوونه ميشم! انگار تو باتالق گير کردمچي -

 .جور نيست. مثل هميشه قوي باشآروم باش! هلناي من اين -

 .ي ماني گذاشتمسرم رو روي شونه

 .ممنونم ماني که هستي -

 .اي روي موهام زدماني بـ*ـوسـه

ا نيستي. سعي کن مثل يه زن زندگي کني. ديگه بغضت رو من هميشه هستم. گفتم ديگه تنه -

قدر قرمز شدن! گريه کردن نشونه ضعف هاي خوشگلت چهتو خودت خفه نکن. ببين چشم

ها نياز دارن گريه کنن عزيزم. حاال پاشو بريم. به خودت مسلط باش. ها آدمنيست؛ بعضي وقت

. مطمئن باش اگه واقعا دوستت داشته خوادت براي به دست آوردنت بجنگهبذار اگه اونم مي

 .تونه خيلي تحمل کنه. حاال پاشو بريم توباشه نمي

 .جا بمونم؟ زود ميامميشه يکم ديگه اين -

 .باشه زود بيا -

ها کردم. نبايد مثل افسردهگفت، بايد اول تکليفم رو با خودم روشن ميماني رفت. راست مي

 .خوردمجا و غصه مينشستم اينمي

 .تر شده بودمم آروميک

 کنيد؟کار ميجا چيهلنا خانم شما اين -

 .به فاتح که کنارم وايساده بود نگاهي کردم



جا و برام شعر عاشقانه بخونه و تيپ و پولدار با گيتارش بياد ايننشستم شايد يه پسر خوش -

جا ها از اين اتفاقا ميفته منم گفتم اينها و رمانبعد ازم تقاضاي ازدواج کنه. معموال تو فيلم

 .بشينم که بختم شايد باز بشه

 .هاش گرد شدفاتح چشم

نه پولداري نه فکر کنم بلدي گيتار بزني؛ ولي يه کوچولو  نترس منظورم به شما نبود؛ چون -

 .تيپيخوش

 .فاتح لبخندي زد

 .ها بيان سراغمجا بشنم نهايتا سگدونم تا صبح هم اينمن شانس ندارم مي -

 .ها نيومدنپس پاشو برو تو تا سگ -

 .ي خسرو گفتماني بهتون درباره -

 .ران. اردالن گفته قراره معامله رو به ما بسپرهآره نگران نباش. فردا قراره برگرديم ته -

 خواي دستگيرش کني؟جوري ميپس خودش چي؟ چه -

 .بايد يه کاري کنيم تا هم اردالن و خسرو شخصا بيان سر قرار -

 جوري؟چه -

 .يه فکرهايي دارم -

 عطا چي؟ اونم مياد؟ -

 .احتماال -

 يعني اونم باهاشون هم دسته؟ -

 .فکر کنم -

 دستگير بشه چي ميشه؟اگه  -



 نگرانشي؟ -

 .هل شدم

 .نه فقط خواستم بدونم -

 .من قاضي نيستم؛ ولي احتماال اعدام ميشه -

 ...خواستم اونقلبم فشرده شد. نمي

 .ورا باشيد. اينا قابل اعتماد نيستنوقت شب خطرناکه اينبلند شيد بريد تو. اين -

گفتم که ماني برادرمه، بذار بفهمه عطا مياز جام بلند شدم. تصميمم رو گرفتم، امشب به 

تونستم بذارم بميره. عطا از خواستم اتفاقي براش بيفته. نميمون چيه. برام مهم نبود نمينقشه

 .کشيدمش. دنبال فاتح رفتمتر بود بايد از اين بازي بيرون ميهر چيزي برام مهم

 !فاتح -

 .برگشت سمتم

 .خوام موقع معامله باشممن مي -

 !امکان نداره -

تونه جلوم رو بگيره. بهت گفتم تا اي نميدوني که من اگه بخوام بيام تو يا کِس ديگهخودت مي -

 .خوام با اومدنم غافلگيرتون کنمدوني؟ نميي خواهرم رو که ميدر جريان باشي. ماجراي پرونده

 .خيلي خطرناکه -

 .خوام تا آخرش باشمدونم. منم االن جز اين ماجرام، ميمي -

 .بايد فکر کنم -

 .پس نظر مثبتت رو فردا بهم بگو -

 .فاتح خنديد



 .خندي بيشتر شبيه قيصر ميشيمي -

 قيصر ديگه کيه؟ -

 .فيلمش رو نديدي؟ بهروز وثوقي تو فيلم قيصر رو ميگم -

 .هاش گرد شدچشم

 .ش باشي. حاال خيلي دلت بخواد شبيهشي ديگهچيه خب؟ شبيه -

 .بيا برو دختر خجالت بکش -

 کنيد؟شماها فيلم نگاه نمي -

 .ي مريخ اومديميه جوري ميگيد شماها انگار ما از کره -

 ميگم حاال فيلم قيصر رو ديدي؟ -

 .بيا برو تو بچه -

 .جون من بگو -

 .آره ديدم -

 کني؟نگاه ميهاي ممنوع دونه از اين فيلممافوقت مي -

 !خانم سازگار -

 .دستم رو گذاشتم روي پيشونيم؛ مثل احترام نظامي

 بله قربان؟ -

کنه نخنده. سرش رو تکون داد و سمت ويال رفت و منم فاتح معلوم بود داره خودش رو کنترل مي

 .دنبالش رفتم

*** 



که کي به عطا راجع کردم به اين فکر کنم م بهتر بود. فقط تمام مدت سعي ميموقع شام روحيه

 .کشتفهميد حتما من رو ميشدم. اگه فاتح ميبه ماني بگم فقط بايد منتظر فرصت مي

ذاشت تا من حالم بهتر بشه. بعد شام اردالن دعوت ش سر به سرم ميماني هم با شوخي همه

. خواد به مناسبت همکاريمون يه جشن کوچولو بگيريمکرد ازمون که بريم تو محوطه. گفت مي

 .شدداشت فرصت جور مي

 .لبخندي زدم و رفتم بيرون

 .تون تبريک بگمخواستم به افتخار اين همکاري به همهاردالن: خب مي

 .هايي رو آورد و به هرکدومون تعارف کرد که هرکدمون يکي برداشتيمآريا جام

 .اردالن: اميدوارم بعد از اين بتونيم با کمک هم به موفقيت بيشتري برسيم

 .جام خودش رو آورد باال

 !به افتخار همکاري بيشتر -

 .اومدوقت از اين چيزها خوشم نميهمه از جامشون خوردن؛ ولي من يکم ازش مزه کردم. هيچ

 .با صداي جيغ بهار همه سرمون سمتشون چرخيد

 .دادبهار دستش رو آورد باال. انگشتري که دستش بود رو نشون مي

 !داده! بابا ببين عطا بهم پيشنهاد ازدواج -

لرزيد. انگار يکي دستش رو روي گلوم هام گشاد شده بود. جام توي دستم ميمردمک چشم

هام تار شده بود. برق نگين انگشترش داشت قلبم رو شدم. چشمگذاشته بود. داشتم خفه مي

توي دستم  گرفتم، جامداد. االن نه... االن نه! اين کار رو با من نکن. داشتم آتيش ميشکاف مي

رو تا ته سرکشيدم تا آتيش وجودم خاموش بشه؛ ولي انگار بدتر شده بودم. انگار نفت ريخته 

سوزند. ماني دستش رو روي ور شده بودم. پوزخند آريا ديگه قلبم رو نميبودن رو آتيش. شعله

پشتم گذاشت. مطمئنم اگه دستش نبود تا االن سقوطم حتمي بود. ماني سرش رو به گوشم 



گفت؛ ولي من کر شده بودم. انگار تمام حواسم رو يک جا از دست زديک کرد و يه چيزي مين

زدم تا واقعيت زندگيم رو ببينم. بهار داشت از خوشحالي پرواز داده بودم. پشت هم پلک مي

قدر نابودم کرده؛ ولي من خواست ببينه چهکرد. حتما ميکرد و عطا تمام مدت به من نگاه ميمي

 ديدم. عطا بدترين ضربه رو بهم زده بود. قلبم رو زير پاش لهرو جز اون انگشتر لعنتي نميهيچي 

اش کاري بود! جوري که نتونم روي پام وايسم. کيش و مات شده بودم. اين کرده بود. آخرين ضربه

 .آخر نامردي بود! من سزاوار اين همه نامردي نبودم

جا بمونم. سمت ويال رفتم. روي راه رفتن نم اونتونستم تحمل کمن عاشقش بودم. ديگه نمي

 .تعادل نداشتم. ماني دنبالم اومد

 !ماني: هلنا

 .خواستم تنها باشمخواستم حرف بزنم؛ فقط مينمي

 !هلنا صبر کن -

 .تنهام بذار ماني -

 ...آخه -

 !کنمگفتم تنهام بذار خواهش مي -

 .ماني ديگه دنبالم نيومد. وارد ويال شدم

حس سوزش توي قلبم داشتم که سمت آشپزخونه رفتم و ليوان آبي برداشتم و  قدراين

شد. دوباره يه ليوان آب ديگه خوردم. انگار هيچي روم سرکشيدم؛ ولي آتيش درونم خاموش نمي

کرد. شيشه آب رو برداشتم دوباره آب بريزم؛ ولي لرزش دستم بيشتر شده بود، شيشه از اثر نمي

هاي شکسته رو برداشتم. يکي يکي از روي زمين خم شدم شيشهدستم افتاد و شکست. 

 .جمعشون کردم

 .ترکيدآورم داشت ميهام از زور فشاري که بهشون ميحواسم به هيچي نبود. مويرگ چشم

 کني ديوونه؟کار ميداري چي -



هاي نگرانش نفرت داشتم؟ کاش سر بلند کردم. چرا صداش رو دوست نداشتم؟ چرا از اين چشم

روح بود. از اين ناراحتي مصنوعي که تو نگاهش بود بيزار بودم. دوباره سرم مثل هميشه سرد و بي

 .رو برگردندم. يه دفعه بازوم رو گرفت و از روي زمين بلندم کرد

 !دستت رو داغون کردي -

از  به دستم نگاه کردم پر خون بود. چرا هيچي نفهميده بودم؟ بازوم رو با آخرين تواني که داشتم

 .دستش کشيدم بيرون

 !ديگه بهم نزديک نشو، فهميدي؟ به تو ربطي نداره -

هام خيره شده بود. يه چيزي تو نگاهش بود؛ ولي من هيچ حسي نداشتم. انگار همه چي به چشم

 .گنگ بود

 !هلنا -

کني. ماني همون موقع اومد تو صدام نزن لعنتي! صدام نزن! از اسمم متنفرم که تو صداش مي

 .ي عطا رو گرفتزخونه. به دستم نگاه کرد. عصبي شد و يقهآشپ

 کارش کردي عوضي؟چي -

 .کردعطا بدون حرف بهم نگاه مي

 .من: ماني چيزي نيست، شيشه از دستم افتاد اومدم جمعش کنم دستم بريد

 .ي عطا رو ول کردماني يقه

 .به اين ميگي چيزي نيست؟ بايد بخيه بخوره -

 .من خوبم ماني -

 .دروغ نگو رنگت پريده؛ بايد بريم بيمارستان -

 .عطا: بايد بري بيمارستان



 .ماني با عصبانيت به عطا نگاه کرد

خواد ديگه تو يکي حرف نزن، به تو ربطي نداره! از هلنا فاصله بگير آقاي شاهي. دلم نمي -

 .نزديکش ببينمت

 .عطا پوزخندي زد

دي؛ چون هلنا قبل از آشنايي با تو با من نسبتي فکر کنم اين تويي که بهش زيادي نزديک ش -

 .داشته. يادت نرفته که چي بهت گفتم

 !خفه شو عوضي -

شدم. دستم رو به جا باشم. داشتم بيهوش ميخواستم اونهام تار شده بود. ديگه نميچشم

 .صندلي گرفتم تا زمين نخورم

 ...ماني -

 .ماني اومد سمتم

 .هات رو بيارمرستان. بذار لباسجانم عزيزم االن ميريم بيما -

 .ماني سمت اتاق دويد

 .هام ديگه کامال تار شده بودچشم

 !هلنا -

 خواست چه باليي سرم بياره؟خواست؟ ديگه ميخواستم صداش رو بشنوم. چي از جونم مينمي

 ...هلنا من -

 .همون موقع ماني با مانتوم اومد تو آشپزخونه

 .بريم عزيزم -



م رو بپوشم. عطا هنوز بهم خيره شده بود. سرم رو چرخوندم. با کمک ماني سمت کمکم کرد مانتو

 .ماشين رفتم و سوار شدم

 هلنا عزيزم خوبي؟ -

 !م، همينخوبم ماني، خوبم. فقط خسته -

*** 

شد به قلبم بخيه خاطر افت فشار بهم سرم زدن. کاش يه کسي پيدا ميدستم بخيه خورد. به

 .جاواست برگردم اونخزد. ديگه دلم نميمي

 .هاي سرم نگاه کردمبه ماني گفتم بره وسايلم رو جمع کنه بياره از همين جا بريم. به قطره

قدر احمق شدم؟ از روزي که تو اون ويال جوري شدم؟ دقيقا کي اينپوزخندي زدم. از کي اين

بخش زده بودم؟ يا آرام کرد؟ يا از روزي که تو اتاق بهشديدمش؟ يا از اون روزهايي که تهديدم مي

 اش؟ يا از اون شب کذايي؟از اولين بـ*ـوسـه

قدر حقير و بيچاره شده بودم. از کي عاشقش شدم؛ از کي بهش عادت کرده دونم کي ايننمي

 .جوري شکستمبود. از کي نابود شده بودم. از کي اين

جوري ضعيف شده که بره زير سرم. تو اين چند ماه اين بار دوم بود که از کي اون هلناي قوي اين

  .خواستم ديگه به هيچي فکر کنمهام رو بستم نميرفتم. چشمزير سرم مي

 !من تموم شده بودم؛ ديگه مني وجود نداشت

*** 

 .آخر هفته قرار بود معامله انجام بشه

بود. فاتح به اردالن گفته بود که خودش بايد شخصا تو معامله باشه؛  ريزي شدههمه چي برنامه

کنه بايد خودش شرکت کنه. اردالن اول قبول ي اولي که داره با اين گروه معامله ميچون دفعه

 .خاطر فشار فاتح قبول کردکرد؛ ولي بعدش بهنمي



 .ا سرهنگ و بقيه هماهنگ بودهاي خارج شهر انجام بشه. فاتح بمعامله قرار بود تو يکي ازسوله

*** 

امروز قرار بود معامله انجام بشه. از صبح دلشوره داشتم. ماني خيلي سعي کرد منصرفم کنه 

 .تونستم تنهاش بذارمباهاشون نرم؛ ولي من نمي

تونستم ماني رو تنها بذارم. درسته فاتح با پليس هماهنگ اين بازي رو من شروع کرده بودم و نمي

رفتم. حس خوبي نداشتم. قرار بود طبق قرار هر ولي در اصل خودمون سه نفر بايد مي کرده بود؛

 .کردسه نفر با يه ماشين بريم. سوار ماشين فاتح شديم. فاتح با اخم از تو آينه بهم نگاه مي

 .دونم مشکلش چي بود. از نگاهش کالفه شده بودمنمي

 کني؟جوري نگاه ميچيه فاتح؟ چرا اين -

اي؟ فقط تو دست و کارهتو براي چي اومدي؟ پليسي؟ قاچاقچي هستي؟ تو اين وسط چي االن -

 .پايي

 .نگران نباش تو دست و پاي تو يکي نميام -

دونم کجا بوديم که گوشي ماني زنگ خورد. فقط گفت باشه و روم رو سمت پنجره چرخوندم. نمي

 .بعد قطع کرد

 فاتح: کي بود؟

 .عدي بپيچيم به چپماني: اردالن، گفت فرعي ب

 چرا؟ -

 .دونم مشکوکن؛ بايد به سرهنگ زنگ بزنمنمي -

 .فاتح سريع به سرهنگ زنگ زد و بهش گفت اردالن چي گفته؛ بعدش پيچيد تو فرعي

 .اردالن دوباره زنگ زد و گفت که چند متر جلوتر نگه داريم. هوا تاريک بود و چيزي معلوم نبود



بود. فاتح نگه داشت و چند نفر اومدن سمتمون. اسلحه دستشون چند متر جلوتر يه ون وايساده 

 .بود. مطمئن بودم يه چيزي اين وسط درست نيست

 جا چه خبره؟ماني: اين

 .فاتح: آروم باش ماني! به خودت مسلط باش

 .ها زد به شيشه. فاتح شيشه رو پايين داديکي از اون آدم

 .از طرف اردالن اومديم پياده شيد -

 .نداشتيم. پياده شديم. نفر بعدي که از ماشين پياده شد حس بدي بهم منتقل کرداي چاره

 .سالم آقايون و خانم محترم. لطف کنيد سوار اون ماشين بشيد -

 جا چه خبره؟ اين کارها چه معني ميده؟ماني: معلومه اين

 .آريا: ناراحت نشيد جناب کاتب اين روال کار ماست

 !فاتح: مطمئن باشيد اين کارتون براتون گرون تموم ميشه

من مامورم جناب شايسته، با خود اردالن حرف بزنيد. حاال لطف کنيد سوار شيد؛ البته قبلش  -

 .هاتون رو خاموش کنيد و بديد به منگوشي

 .ماني و فاتح گوشيشون رو دادن. منم که چيزي همراهم نبود

 .اي روي لبش بودهآريا اومد سمتم. لبخند مسخر 

 .خانم محترم لطفا گوشيتون روبديد -

 .با حرص نگاهش کردم

 .من گوشي ندارم -

 .جالبه. بازم يه چيز متفاوت از شما -

 :آروم گفت



 .هات خوشم مياد هلناي زيبااز همين تفاوت -

د ازم فاصله گرفت و سمت ون رفت. ما هم مجبور شديم سوار ماشينشون بشيم. چند کيلومتر بو

جوري آروم دونم فاتح چه فکري داشت که اينرفت و همه ساکت بودن. نميکه ماشين مي

 .نشسته بود. ماني سرش رو بهم نزديک کرد

 خوبي؟ -

 .سرم رو تکون دادم

 .نگران من نباش ماني -

ماني ديگه حرفي نزد؛ ولي معلوم بود خيلي عصبيه. با خودم گفتم خدا کنه فاتح رديابي چيزي 

جايي که قرار بود بريم نبود و کامال با اون باشه. ون دم يه سوله نگه داشت. اصال اونهمراهش 

مسير فرق مي کرد. به فاتح نگاه کردم، انگار اونم گيج شده بود. از ماشين پياده شديم. آريا ما رو 

جا بودن. اوضاع به نظر سمت سوله برد. وارد شديم. اردالن و خسرو با چند نفر ديگه اون

 .کوک بودمش

 .خودم رو به ماني نزديک کردم

 !اردالن: خوش اومديد

 ماني؛ اين کارا چيه اردالن؟

 !بهتره ساکت باشي جناب کاتب-

 .همون موقع عطا وارد سوله شد

 .کرد. انگار اونم از ديدن ما گيج شده بودبا تعجب به ما نگاه مي

 جا چه خبره؟عطا: اين

 .ه کارهاي مهمي بکنيماردالن: کنار بمون و حرف نزن. قرار 

 .اردالن با سر به آريا اشاره کرد. آريا بهمون نزديک شد



 .آريا: اگه اجازه بديد بايد بگرديمتون

 !ها چيه؟ اردالن از کارت پشيمون ميشيماني: اين مسخره بازي

 .اي کرداردالن خنده

 .ها کارشون رو بکنن و آروم باشجناب کاتب بذار بچه -

 .ها اومد طرف منمون. يکي از اون آدمچند نفر اومدن سمت

 .آريا: واستا کنار خانوم با من

 .آريا اومد نزديکم. لبخندي روي لبش بود

 . شکنمبهم دست بزني گردنت رو مي -

 !واي چه خشن -

 .سرش رو آورد کنار گوشم

 .از زناي سرکش خوشم مياد عزيزم -

 .لگدي به پاش زدم. از درد خم شد و با عصبانيت بازوم رو چنگ زد

 .خواد با خشونت باهات رفتار کنممثل اينکه دلت مي -

 .رسمور عوضي! کاري بهش نداشته باش وگرنه حسابت رو ميماني: گمشو اون

 :عطا داد زد

 ها چيه؟جا چه خبره اردالن؟ اين مسخره بازيعطا: گفتم اين

 .ي جالب برات داريمت باش پسر! چرا عصبي شدي؟ فقط نگاه کن، يه برنامهاردالن: ساک

گشتش. فاتح رو هم ها دست ماني رو از پشت گرفت و يکي ديگه هم داشت مييکي از اون آدم

 .ها ازم فاصله گرفتگشتن. آريا دوباره اومد سمتم که با حرف يکي از اون آدمدو نفر مي



 .قربان پيداش کرديم -

 .خيلي ريز بود ها بود رفت. يه چيزسمت چيزي که دست يکي از اون آدمآريا 

قدر دونستم پليس تو اين مدت ايناردالن: به به، جناب پليس! خوب پيشرفت کرديد. نمي

 .پيشرفت کنه

 .زده بودمزده به فاتح نگاه مي کرد و من بهتهاش گرد شد. ماني وحشتفاتح چشم

 .تي که جناب پليس گزارش دادهآريا ردياب رو ببر همون سم -

 .آريا: بله حتما فقط من يه کار کوچولو با اين خانم خوشگله دارم

 .آريا اومد سمتم

 .اردالن: االن نه آريا. برو کارت رو بکن، وقت زياده اين مال تو، نگران نباش

 .مگردقدر صبر کردم، اين چند ساعتم روش. خوشگله زود برميباشه به جهنم! من که اين -

 .آريا لبخندي زد و از سوله رفت بيرون

اردالن: خسرو تو هم برو کارها رو رديف کن که امشب معامله درست انجام بشه، البته به روش 

 .من

 .خسرو: حتما قربان

 .خسرو هم رفت

خب رسيديم به شماها! با خودتون چي فکر کردين، هان؟ خب سرگرد فاتح رزاق به خيالت من  -

جون از تو بزرگترش هم نتونست من رو گير اَم؟ آخه بچهدوني من کيي، آره؟ نميرو تو تله انداخت

 .دوني تو هنوز تو گهواره بودي من اين کاره بودمبندازه! مي

 .اردالن اومد جلو و مشتي يه شکم فاتح زد. بعد اومد سمت ماني

 خب جناب ماني کاتب، که پسر سلطاني آره؟ -



 .کردزده به اردالن نگاه ميماني هنوز وحشت

 دوني با بد کسي طرف شدي! با اين آقا پليسه همکار شدي من رو دور بزني؟مي -

 .مشت اردالن روي صورت ماني نشست. دهن ماني پرخون شد

 !ي روانيمن: ولش کن ديوونه

منتظر تسويه  ي عوضي! به موقعش حساب تو رو هم ميرسم. خيلي وقتهتو خفه شو دختره -

 .حساب باهات بودم

ها بازوهاي ماني رو محکم گرفته بود که نتونه دوباره رو کرد به سمت ماني که يکي از اون آدم

 .حرکت کنه

فهمم سلطان مرده؟ هر چند اولش باور کردم تو پسر سلطاني، خيلي طول فکر کردي من نمي -

 .ازي کردي ماني شاهيکشيد تا بتونم بفهمم تو پسرش نيستي. خوب نقشت رو ب

 .فاتح و عطا با بهت به ماني خيره شده بودن

دونست. عطا بيا جلو با پسر عموت آشنا شو. شبيه آخ، مثل اينکه پليسمون هم چيزي نمي -

تونه سر من رو کاله بذاره؛ ولي سر موقع آراد نيستي؛ ولي جرات اون رو داري. پدرت فکر کرد مي

يق فهميدم تازه از فرانسه اومدي. بهت شک کردم؛ ولي روزي که حسابش رو رسيدم. با يکم تحق

 !رفتي سراغ قبر مادرت شناختمت. خيلي بچگانه خودت رو لو دادي

هام رو چند ثانيه بستم. خدا رو جوري خودش رو لو داده بود. چشمقدر احمق بود که اينماني چه

 .شکرحداقل از زنده بودن آراد خبر نداشت

نستيم با هم فاميالي خوبي باشيم؛ ولي تو هم مثل بابات خيانتکار از آب در توحيف شد، مي -

جون؟ بابات نتونست از دستم فرار کنه اومدي. با اين پليسه همکاري کردي من رو نابود کني بچه

خواستي من رو تو تله بندازي؟ تو هم خيانتکار از آب در اومدي. اونم تا يه زن رو وقت تو مياون

ي خوبي باهم نداشتيم. مردک خيانتکار ش کرد من برادرشم. هرچند از اولم ميونهديد فرامو

 !عوضي



 !به به پدرم حرف بزنيماني: حق نداري راجع

 .اردالن مشتي به شکم ماني زد و خنديد

 .ماني از درد خم شد. نگاهم به عطا بود که هنوز تو شوک بود

 !جونت پسر برادر عزيزمنگران نباش، تا چند ساعت ديگه ميري پيش بابا -

 .اردالن اومد طرف من

کنم تو چرا با اين دوتا احمق همدست داداش سابق. دارم فکر ميحاال رسيديم به تو، به زن -

تونه مهم باشه وقتي تو دست و پاي شدي! خب تو زياد مهم نبودي. يه زن مگه چقدر مي

م ماني شاهي. خوبه اشتهات بد ها مي چرخه؟ اول ارسالن شاهي، بعد عطا شاهي، االنشاهي

 !نيست

 .زدلبخند چندشش حالم رو داشت بهم مي

ي زيادي دارم. تو هم غيرمستقيم چند نفر که برام مهم بودن رو ازم گرفتي. اول رفتي از تو کينه -

خواستم باهاش ازدواج کنم. نازي رو فراري دادي. هر چند نازي زياد برام مهم سراغ زني که مي

دوني چرا دنبال نازي خواست از يه زن شکست بخورم. ميتو يه زن بودي و دلم نمي نبود؛ ولي

تونستم راحت پيداش کنم. از طريق عطا نگشتم؟ چون از دست دوما خوشم نمياد وگرنه مي

هم ريخت. خواستم بيام سراغت که ارسالن همه چي رو بهتحت فشار گذاشتمت. مي

ي سازمان. ارسالن رو تحت فشار گذاشتم قوانين مسخره خاطرتونستم بهت نزديک بشم بهنمي

 .کردتا ازت جدا بشه؛ ولي اون قبول نمي

شد. اون شب بهش گفتم تو دونم چي داشتي که ارسالن راضي به ول کردنت نميتوي لعنتي نمي

ز تونه برعليهم استفاده کنه اگه دست ارو طالق بده ولي قبول نکرد. بهم گفت مدرکي داره که مي

ها فرستم سراغ عسل. پسره خيلي نقش عاشقسرت برندارم. گفتم اگه طالقت نده بابک رو مي

رو خوب بازي کرد. تنها کاري که درست انجام داده بود. عسل باورش شده بود که بابک عاشقش 

 .شده



کرد. مجبور شدم آريا خواستم ارسالن رو بيشتر تحت فشار بذارم؛ ولي اون بازم مقاومت ميمي

رو بفرستم سراغت؛ ولي توي احمق با آريا راه نيومدي. مجبور شدم دوباره ارسالن رو تحت فشار 

کردم ارسالن آروم و ساکت که هميشه سرش به کار خودش بذارم که دوباره تهديدم کرد. فکر نمي

 فرستادم برن سراغش کارخونه تا بود بتونه ازم مدرک داشته باشه. همه جا رو گشتم. يه عده رو

هام فرار کنه؛ ولي متاسفانه بتونن مدراک رو بيارن؛ ولي بازم مقاومت کرد و تونست از دست آدم

 .روي کردن و اون اتفاق افتادها زيادهبچه

 طور تونستني اون کار رو بکني؟آشغال کثافت! چه -

 .اردالن موهام رو چنگ زد

م بود که . اون تنها کسي از خانوادهخاطر تو مردخفه شو! تو باعث اين اتفاق بودي، ارسالن به -

 !مونده بود؛ تو باعث مرگش شدي نه من

 !ماني: ولش کن کثافت

عموت، آره؟ اين مگه چي داره همه چي شده ماني شاهي تو هم عاشقش شدي؟ عاشق زن -

 قدرها هم مالي نيست؛ عطا نظر تو چيه؟کنم اونعاشقش ميشن؟ هر چي نگاه مي

دونست من واقعا کي ده بود. خيالم راحت شد که اردالن هنوز نميهاش رو مشت کر عطا دست

 .هستم

دوني اين زن چي داره. هر چي که باشه چند وقت باهاش بودي. چيز خاصي داره تو حتما مي -

 .بگو ما هم بدونم

 .بعد هم بلند زد زير خنده و بقيه هم مي خنديدن

 .عطا صورتش سرخ شده بود

 !عطا: اردالن

ها؛ فقط يکم جسورتره که از روز اول با من در افتاد. جوش نيار پسر! اينم يه زنه مثل بقيه زن -

 نگفتي خانم کوچولو! تو براي چي با اين دوتا هم دست شدي؟



 .پوزخندي زدم

 !خوام بميري! چون ارسالن رو توي عوضي کشتيچون تو يه حيون کثيفي! چون مي -

 .دم روي زمينبا سيلي که به صورتم زد افتا

 .کرد خودش رو از دست اون دوتا آزاد کنهماني سعي مي

 .ي مانتوم رو گرفتاردالن خم شد و يقه

کنم از زنده بودن ذارم از دستم قسر در بري! بايد تاوان کارت رو بدي. کاري مياين دفعه نمي -

 .پشيمون بشي

 .اي بهم زدخون دهنم رو تف کردم تو صورتش. سيلي ديگه

 !بسه، اردالن تمومش کن! ولش کن عطا:

 .آستينش پاک کرد و وايساد اردالن صورتش رو با پشت

توني بيشتر از اين خودت رو نگه داري. هر احمقي از نگاهت دونستم نميعطا شاهي مي -

کشتيش. خواي وگرنه از روز اولي که فهميدي با پليسه ميتونه بفهمه که تو هم اين زن رو ميمي

کنه؛ ولي صبر کردم کار ميگذره؟ منم فهميدم که داره چيدونم زير گوشم چي ميميفکر کردي ن

 .دونهدونستم چيزي از من و کارهام نميتا به موقعش. چون مي

 .دادعطا از حرص فکش رو روي هم فشار مي

ي احمق گفتم تو به دردش اين هيچ چيزش از دختر من سرتر نيست. چند بار به اون دختره -

 .بينه. بهار احمق عاشقته ديگهخوري ولي کور شده و جز تو کسي رو نمينمي

خاطر ارسالن کاري بهش نداشتم، خودتم ميگي چيزي عطا: تمومش کن اردالن! من به

 .دونستنمي

 جدي؟ پس دلت براي اين دختره نرفته نه؟ يعني ميگي برات مهم نيست؟ -

 .عطا دستش رو مشت کرده بود



 !حرف بزنچيه؟ ساکت شدي!  -

 .ولش کن بره؛ من کاري به اون ندارم، اونم يکي از ماست -

خوام افتخار کشتنش رو بدم به دونه، نبايد زنده بمونه. مينه ديگه، االن اونم همه چي رو مي -

 !تو

 .هاش گرد شدعطا چشم

اين  خوام توخوام اين دختره رو بکشم؛ ولي ميدوني که من خودم از همه بيشتر ميخودت مي -

ت رو بده به عطا، البته فقط با ها نيستي. صمد اسلحهکار رو بکني تا بهم ثابت بشه تو هم با اين

 .ش رو خالي کرد و يه گلوله گذاشت توش و داد به عطايه گلوله. اون مرده اسلحه

 .کردعطا فقط نگاه مي

 خواي بهت ياد بدم؟زود باش پسر، منتظرم. مي -

 .اتح گرفت و شليک کرداردالن اسلحه رو سمت ف

 .جيغي زدم. فاتح دستش روي شکمش گذاشت و افتاد روي زمين

 !کني کثافت عوضيکار ميماني: چي

 .خواستيد بکنيدکاري که شما با من مي -

 .خودم رو کشيدم طرف فاتح. رنگش پريده بود

 !فاتح -

 .هاش قرمز بودسرش رو بلند کرد. چشم

 .فاتح آروم نفس بکش! آروم باش! دستت رو محکم روش فشار بده -

 .اشک تو چشمم جمع شده بود. اردالن اومد سمتم و بازوم رو گرفت از روي زمين بلندم کرد

 .بسه ديگه خانم دکتر، بهتره به فکر خودت باشي -



 .من رو برد سمت عطا و پرتم کرد سمتش

 .ش من رو گرفتکه بيفتم با دست ديگهافتادم تو بغـ*ـل عطا. عطا قبل از اين

 .زود باش منتظرم کارش رو تموم کن -

هايي که هاش خاص شده بود؛ مثل اون زمانعطا بهم نگاهي کرد. تو نگاهش ناراحتي بود. چشم

 .من هميشه دوستش داشتم

 .ش رو سمت ماني گرفتاردالن اسلحه

 ؟خواي يادت بدماردالن: هنوز ياد نگرفتي نه؟ بازم مي

 !من: بزن لعنتي

 .لرزيد. بهم خيره شده بودهاش ميعطا اسلحه رو گذاشت رو پيشونيم. دست

 .اردالن بازم شليک کرد

هام تا آخرين حد ي عطا روي پيشونيمه. چشمبا صداي شليک برگشتم. برام مهم نبود اسحله

 .ممکن گشاد شده بود. ماني روي زمين افتاده بود

 .به ماني رسوندم. برام مهم نبود که کسي بهم شليک کنه جوري خودم رودونم چهنمي

هاش بسته بود. سرش رو بغـ*ـل کردم. دستم روي به ماني که روي زمين بود نگاه کردم چشم

 .زدنبضش گذاشتم. ضعيف مي

هات رو باز کن! ماني اين کار رو با کنم چشمشنوي؟ ماني خواهش ميماني، عزيزم صدام رو مي -

 !هات رو باز کن خواهش مي کنمي چشممن نکن! مان

 .يه قطره اشک روي صورتم ريخت

بيني زني که دوستش داري عاشق يکي اي! ببين عطا، ميي عاشقانهاردالن: واي چه صحنه

 .خورهريزه؟ زود تمومش کن، اون به دردت نميخاطرش اشک ميست؟ ديدي داره بهديگه



هاش رو باز کنه. اردالن به کردم ماني چشمتماس ميکرد که العطا هنوز مبهوت به من نگاه مي

 .ش رو بگيرهاون کسي که به عطا اسلحه داده بود اشاره کرد اسلحه

 .خوري پسر! خيلي احساساتي شدي. بايد يه کار ديگه بکنمتو به درد اين کار نمي -

فشار  هاش رو بسته بود. دستم رو محکم جاي گلولهمن فقط نگاهم به ماني بود که چشم

 .زددادم. فاتح وضعش بهتر بود؛ هرچند صورتش از خوني که از دست داده بود به سفيدي ميمي

اردالن دوباره اومد سمتم. موهام رو گرفت من رو از کنار ماني بلند کرد. سرم درد گرفته بود؛ ولي 

 .هيچ چي جز ماني تو اون لحظه برام مهم نبود

 .ش روي سرم بوداسلحه

 .نم نذار ماني بميره! من رو بکش؛ ولي به اون کاري نداشته باشکخواهش مي -

کنه؟ يادم مياد اون شب تو ويال هر چي گفتم جاي نازي چي شده که هلنا سازگار خواهش مي -

ها کني. ميگن عشق آدمجوري خواهش ميرو بگو حرفي نزدي؛ ولي حاال داري براي عشقت اين

 .کنهرو ضعيف مي

 .رداشت و سمتم گرفتاسلحه رو از سرم ب

اي ذارم ماني بره؛ ولي اگه بخواي کار ديگهجوري ميبگيرش و کار اون پليسه رو تموم کن. اين -

 .ميرهبکني ماني مي

 .هاش اشاره کرد که اسلحه رو سمت ماني بگيرهاردالن به يکي از آدم

جور که پيداست مثلث عشقي داريم، شايد بخواد صمد تو هم حواست به عطا باشه. اين -

 .عقلش رو از دست بده و کار اشتباهي بکنه

 .چشم قربان -

 خب هلنا خانم بلدي با اسلحه کار کني؟ -

 .مات نگاهش کردم



 .ست فقط شليک کنالزم نيست کار خاصي بکني، همه چي آماده -

 .به فاتح نگاه کردم

 .خانم سازگار کاري که گفت بکن -

خواستم از نگاهم چند بار پلک زدم. اردالن درست پشتم وايساده بود. به عطا نگاه کردم. مي

 .کار کنمبفهمه قراره چي

 .هاش گرد شدرنگي زدم. عطا چشملبخند کم

و هم بزنم دونستم اگه فاتح ر کردم. مياي نداشتم، بايد ريسک ميتصميمم رو گرفتم. راه ديگه

جا زنده بريم بيرون. اين بازي رو راه انداخته بود تا ذاره هيچ کدوممون از اينبازم اردالن نمي

لـ*ـذت ببره. با آرنجم محکم زدم تو صورت اردالن و شليک کردم. بالفاصله اسلحه رو گذاشتم 

 .روي سر اردالن. اردالن حتي فرصت نکرده بود خون بينيش رو پاک کنه

 !ون نخورهکسي تک -

همه شوکه شده بودن. مردي که اسلحه سمت ماني گرفته بود مرده بود. درست وسط پيشونيش 

 .زده بودم

 .تون رو بندازيداسلحه -

 .اردالن که تازه به خودش اومده بود شوکه نگاهي بهم کرد

 کني؟داري چه غلطي مي -

 .هاشون رو بندازنهات بگو اسلحهبه آدم -

هام کرد. تيري به پاش شليک کردم. دادي زد و افتاد روي زمين. دستاردالن حرکتي نمي

 .لرزيدمي

 !کنمکنم؛ مطمئن باش اين کار رو ميتير بعدي رو تو مغزت خالي مي -

 جا سالم بري بيرون؟توني از ايناردالن: با خودت چي فکر کردي بچه؟ که مي



 !خفه شو کاري که گفتم بکن -

 .که عطا رو بکشن اگه بهم شليک کني ميگم -

 .ي صمد روي پهلوش بودبه عطا نگاهي کردم، اسلحه

 .ي خونسردي به خودم گرفتمقيافه

 فکر کردي اون برام مهمه؟ -

 .اردالن نگاهش به من بود

خواد دونم دوستش داري. تو ويالي شمال صورتت وقتي بهار گفت ميزني، ميداري بلف مي -

 .باهاش ازدواج کنه ديدني بود

 .دونستم شرايط ماني اصال خوب نيستکرد، ميالن داشت وقت تلف ميارد

 .ي اردالن رو گرفتم و بلندش کردميقه

 خواي بهت ثابت کنم برام مهم نيست؟مي -

 .اردالن هنوز جواب نداده بود که به طرف عطا شليک کردم

 !منو ببخش عزيزم مجبورم

 .درست همون جايي زدم که اون، اون شب بهم شليک کرده بود. عطا افتاد روي زمين

خورد و روبه پشت افتاده بود روي دونستم همون جا رو نشونه گرفته بودم؛ ولي عطا تکون نميمي

 .زمين

خورد ترسيده بودم. با اينکه مطمئن بودم اردالن دهنش باز مونده بود. از اينکه عطا تکون نمي

 :حساسي نزدم. داد زدم جاي

 !هاشون رو بندازن تا نفر بعدي تو نباشيبگو اسلحه -



کار کنم، گيج دونستم چيهاشون رو بندازن. نميزده بهشون اشاره کرد تا اسلحهاردالن وحشت

 .ها رو ببرم بيرونخواستم اونجوري ميشده بودم. چه

دونيد که باالي سرتون باشه. مي هاتونهمه برن سمت ديوار، پشتشون به من باشه. دست -

 .تکون بخوريد تيرم خطا نميره

 .همه سمت ديوار کنار سوله رفتن

 توني بلند شي؟فاتح خوبي؟ مي -

 .تونمآره... مي -

 .ها رو انداختم سمت فاتحبا پام يکي از اسلحه

 .حواست به اين باشه تکون خورد بزنش -

 .فاتح سرش رو تکون داد

 .ود سمتش رفتم يه انباري بودکنار سوله يه در ب

 .درش رو باز کردم

 زود بريد اين تو، حرکت اضافي نکنيد! فهميديد؟ -

 .همه يکي يکي رفتن تو انباري

يه ميله رو از کنار ديوار برداشتم و انداختم تو قسمت قفل. سمت عطا رفتم. اسلحه رو گذاشتم 

ام بود. اضطراب داشت ديوونه هاش بسته بود و بلوزش پرخونکنارش و برش گردوندم. چشم

 .ترسيدم نکنه باليي سرش اومده باشهکرد. ميمي

دونم چرا اين کار رو کردم؛ چرا نبضش رو نگرفتم؟ هل شده سرم رو گذاشتم روي قلبش. نمي

 .بودم

هاش باز شد. مچ دستم رو چنگ زد و پوزخندي زد. سرم رو بلند کردم که ديدم چشمقلبش مي

 .زد



 حساب شديم نه؟با هم بي  -

 .سريع اسلحه رو برداشت. شوکه شده بودم

 .از جاش بلند شد. من هنوز روي زمين نشسته بودم

 .اردالن لبخندي زد

هايي پسر. بازي تموم شد خانم تيرانداز. فکر کنم تر از اين حرفدونستم تو زرنگاردالن: مي

طور که تو اشتباه کردي و ونخيلي دست کم گرفته بودمت؛ ولي خب آدم ممکنه اشتباه کنه. هم

 .خوب نتونستي به عطا شليک کني

 .زدعطا: اتفاقا خوب شليک کرد، درست زد جايي که بايد مي

 .اردالن با تعجب نگاهش کرد. خنده تو دهن اردالن خشک شد

 زياد خودت رو درگير نکن، يه تسويه حساب قديمي بود. فاتح خوبي؟ -

 .هام از تعجب گرد بشهاين دفعه نوبت من بود، چشم

 .امفاتح: هنوز زنده

 .عطا رو کرد به من

 .ست يا نهبرو ببين اون يکي زنده -

 .گفت اون، انگار ماني اصال مردنش براش مهم نبودهنوز با ماني مشکل داشت. يه جوري مي

و گرفتم. کندتر شده بود. به از جام بلند شدم. هنوز تو شک بودم. سمت ماني رفتم و نبضش ر 

 .فاتح نگاه کردم

 .فاتح ماني حالش خوب نيست، بايد بريم -

 .عطا پوزخندي زد



تونن رو پاشون جا سالم بريد بيرون؟ اونم با اين دوتا که نميتونيد از ايناردالن: فکر کرديد مي

 .واستن؟ آريا هم االنه که برسه

 .کنيم کاردونيم چيعطا: تو نگران نباش ما مي

 !کنيخاطر اين زن بهم خــ ـيانـت ميباورم نميشه تو داري به -

حساب باورت بشه. درضمن براي راحتي خيالت ميگم ربطي به اين نداره. اين يه تسويه -

 .شخصيه

 .حساب؟ يادم نمياد چيزي بهت بدهکار باشمتسويه -

ردي بره سراغ ارسالن تا خوب فکر کن! يادت نمياد؟ تو رفتي سراغ مادرم، تو تحريکش ک -

 .هم بريزهزندگيش رو به

 .کرداردالن گيج به عطا نگاه مي

قدر فشار بهش بياد و اون کار رو بکنه. مادرم قبل از فهمم؟ تو باعث شدي اينفکر کردي نمي -

به تو توش گفته بود. نامه دست ارسالن بود، مرگش برام يه نامه نوشته بود که همه چي راجع

ي مادرم به دستم رسيد. در ضمن ارسالن براي من هميشه پدرم بود. ازش الن مُرد نامهوقتي ارس

تونستي ببيني من با اينکه اون پدر واقعيم دور شدم تا تو نتوني بهش صدمه بزني؛ چون نمي

داد؛ حتي کس بهت اهميت نمياي اردالن! از اول زندگيت هيچنبود دوستش دارم. تو يه بيچاره

هات رو توني عقدهو ارسالن رو بيشتر از تو دوست داشت. فکر کردي با کشتنشون مي پدرت، آراد

ي درست حسابي وقت يه خانوادهاز بين ببري؛ ولي نشد نه؟ هميشه با عقده زندگي کردي. هيچ

ت. بهار رو انداختي به نداشتي. هميشه براي رسيدن به اهدافت از همه گذشتي، حتي خانواده

وقت تو کارهاي ون باهات همکاري کنم؛ ولي نتونستي موفق بشي؛ چون من هيچجونم که توسط ا

کردم. اون نامزدي نقشه بود تا تو بهم بيشتر اعتماد کني وگرنه بهار دختر کثيفت دخالت نمي

توئه و برام کوچکترين ارزشي نداره. هر چند براي خودتم ارزش نداره وگرنه ازش براي به دام 

 .کردينمي انداختن من استفاده

 .اردالن صورتش از عصبانيت قرمز شده بود



 !خفه شو -

 .بهتره به خودت فشار نياري؛ چون بايد حاال حاالها جواب پس بدي. فاتح پاشو بايد بريم -

عطا رفت سمت اردالن و دست و پاش و دهنش رو بست. بعد به سمت فاتح و کمکش کرد که از 

 .جاش بلند بشه

 :احساس گفتيرو کرد به من و خيلي ب

 .پاشو بايد بريم -

 ماني چي؟ -

 .تونيم اون رو ببريمفعال نمي -

 .جا نمياممن بدون ماني هيچ -

 .عطا با حرص نگاه کرد

 .به جهنم! همين جا بمون تا بيان سراغت -

خواستم بلندش روم رو ازش برگردوندم. کنار ماني نشستم. نبضش رو گرفتم. کالفه بودم. مي

 .کنم؛ ولي زورم بهش نمي رسيد

 .تونيم اونا رو همين جا بذاريمفاتح: نمي

 .رسه؛ ولي ممکنه قبلش آريا بياد بايد بريماالن نيروي کمکي مي -

 .رسهفاتح: پاشو هلنا خانم االن کمک مي

 .خورمبيني ماني حالش خوب نيست؟ بميرم هم بدون ماني از جام تکون نميميام، نميمن ن -

 .عطا پوزخندي زد

 .فاتح بريم -

 جا ولشون کني؟خواي همينعطا مي -



 .بيني خودمم زخمي هستم؟ اون رو بذارم روي کولمکار کنم؟ نميچي -

 ...فاتح: ولي

 .من هستم تا کمک برسهاشکال نداره فاتح، تو برو نگران من نباش.  -

 .عطا با عصبانيت اومد سمتم

خواد رسه. نکنه دلت ميدختره ي احمق فکر کردي کي هستي، هان؟ آريا با کلي آدم االن مي -

  بياد سراغت؟

 .آره، به تو ربطي نداره -

 خاطرش بميري؟ميره، ارزش اين رو داره بهکشنت. اين پسره داره ميمي -

 .جاي سخنراني بري تا آريا نيومدهميرم. تو هم بهتره بهخاطرش ميباشه به آره داره، اگه الزم -

 .عطا خشکش زده بود. سرش رو تکون داد و سمت فاتح رفت

 .بريم -

 .تونم تنهاشون بذارمفاتح: عطا من نمي

 .خفه شو فاتح بريم؛ خودم ميام سراغشون -

 .خم نگاهم کردعطا فاتح رو از سوله برد بيرون و يکم بعد برگشت. با ا

 .پاشو بايد کمک کني بلندش کنيم -

عطا با دست سالمش ماني رو بلند کرد؛ ولي معلوم بود خيلي درد داره. دست ماني رو انداخت 

 .ش رو انداختم دور گردنماش. منم دست ديگهروي شونه

ي کرد، ماني هم خيلي سنگين بود. روشد. پهلوم درد ميپاهاي ماني روي زمين کشيده مي

 .پيشوني عطا عرق نشسته بود

 خواستي بدون ماني بري؟واقعا مي -



 .عطا با حرص نگاهم کرد

 .آره، االنم بهتره ساکت باشي -

 .ديگه حرفي نزدم. دم ماشين رسيديم. عطا، ماني رو روي صندلي عقب کنار فاتح نشوند

 .جا آنتن نميدهفاتح: بايد بريم جلوتر تا به سرهنگ زنگ بزنيم. اين

 :عطا سرش رو تکون داد. رو کرد به من گفت

 .بشين پشت فرمون -

 من؟ -

 بيني؟کوري دستم رو نمي -

خواستم تو اين موقعيت زد. نميدونم چرا اينجوري سرم داد مياخم تو صورتش بود. نمي

 .سرش بذارم؛ االن وقتش نبود که جوابش رو بدم. سوار شدم. اونم سوار شد حرکت کردمسربه

 را تماس نگرفتي خبر بدي؟فاتح: چ

دونستم نقشه داره و شما جايي حرف بزنه. نميي جابهجا باهام دربارهعطا: اردالن گفت بيام اين

 .رو شناسايي کرده. فکر کنم به منم شک کرده بود که بهم حرفي نزد

که  خاطر قدرت بدنيش بودفاتح ديگه حرفي نزد، معلوم بود حالش زياد خوب نيست، تا االنم به

هاي عطا کردم زود برسيم. حتي حرفدوم آورده بود. من تمام حواسم به ماني بود. فقط دعا مي 

 .زد هم برام اهميت نداشت. فقط ماني برام مهم بود که سالم باشهکه با موبايلش مي

*** 

هاي خونيم رو ديدم، حتي حاضر نبودم لباسهام به در اتاق عمل خشک شده بود. تار ميچشم

 .داشتم. هرسه تاشون تو اتاق عمل بودنکنم و چشم از اون در برنمي عوض

 .خانم سازگار -



سرم رو بلند کردم و به مردي با قدبلند و موي سفيد و ريشي مرتب که کنارم ايستاده بود نگاه 

 .ور تر چندتا مرد ديگه بودنکردم. چند قدم اون

 .اون مرد دوباره صدام کرد

 .خانم سازگار -

 بله؟ -

 حالتون خوبه؟ -

 شما؟ -

 .من سرهنگ احمدي هستم، مسئول اين پرونده -

 .شناسمتوننمي -

 .کارتي از جيبش در آورد و بهم نشون داد -

 .به کارت نگاهي کردم

 .شما کمک بزرگي به ما کرديد -

 .ي حرف زدن نداشتمجوابش رو ندادم اصال حوصله

 .دونم نگرانشون هستيدمي -

 .رايطم مناسب نيستببخشيد من االن ش -

هاي خونيم که تو هم گره خورده بود نگاه کرد. اومد کنارم نشست. صداش رو سرهنگ به دست

 .پايين آورد

 .دونم برادرتون حالش اصال خوب نيست، نگران نباشيد خوب ميشهمي -

 .هام گرد شدچشم



ماس گرفت و گفت که نگران نباشيد. کسي از ماجرا خبر نداره، حتي فاتح رزاق. آراد باهام ت -

 .بيايم سراغتون. اون بهم همه چي رو گفت

 شناسيد؟شما آراد رو از کجا مي -

يه آشناي قديمي. مادرت بهترين نيروي من بود. فکر کنم شناختن شوهرش چيز عجيبي  -

کردم آراد زنده نيست؛ ولي شما هم بهتره راجع بهش با نباشه. هرچند تو اين مدت منم فکر مي

 .کسي حرف نزنيد؛ چون مشکل براش درست ميشه

طور آراد رو ل و اينکه اين مرد چهتر از اون بودم که بخوام راجع به اين مسايحرفي نزدم. گيج

 .قدر صميمي بود فکر کنمجور با فاتح اينشناسه و عطا چهمي

 .من همين اطرافم اگه کمکي خواستيد من هستم -

 .سرم رو تکون دادم. با باز شدن در اتاق عمل از جام بلند شدم و سمت پرستار رفتم

 چي شد؟ -

 .ي داغونم نگاهي کردپرستار به قيافه

 .خوبن -

 .چشمام رو بستم و کنار ديوار سر خوردم

 ...دخترم حالت خوبه؟ دخترم -

 .هام افتاده بودملبخندي دردناکي زدم. انگار تازه ياد زخم

*** 

 .هام رو باز کردم. هستي کنارم نشسته بود. با باز شدن چشمم از جاش بلند شدچشم

 هلنا عزيزم خوبي؟ -

 خوبم. ماني کجاست؟ -



 .تمسيا اومد سم

 .تريآقا ماني خوبن. تو فعال از همه داغون -

 جام؟خيلي وقته اين -

 .ت مو برداشته بودنه بابا، فقط يه روز؛ اونم چون دنده -

 .بايد برم ماني رو ببينم -

 .هستي: نگران نباش حالش خوبه

 کي به شما خبر داد؟ -

 .بابا بهم گفت منم به سيا خبر دادم -

 .قدر خنگ بودمچه فهمه.معلوم بود اون مي

 .خوام برم ببينمشونمي -

 .سيا: تا بعد از ظهر حق راه رفتن نداري؛ دکتر قدغن کرده

 ...ولي -

زنم چون حالت خوب نيست؛ بعدش بايد مفصل بگي وسط سيا: حرف نزن هلنا! اگه حرفي نمي

 .کرديکار مياين ماجرا چي

 ...سيا من -

 .اي بهم رفت و منم ديگه حرفي نزدمسيا چشم غره

*** 

گشتم. ساعت شش بود. آروم بلند شدم. کسي تو اتاق نبود سرجام نشستم و دنبال دمپايي مي

 .زدم. يه دفعه در اتاق باز شد و سيا اومد توبايد به ماني و عطا سر مي

 برديد؟جايي تشريف مي -



 ...سيا بايد برم ماني -

 .شناسيشقدر برات مهمه؟ تو هنوز چند وقت نيست که ميرا ايناين پسره چ -

 .حرفي نزدم

 قدر برات مهم شده؟طور تو اين زمان کم اينهلنا راستش رو بگو؛ چه -

 .برادرمه -

 .هاي سيا گرد شدچشم

 .من دختر آرادم -

 چي گفتي؟ -

تا بعد مرگ ارسالن گفتم؛ ولي شرايطش نبود. خودمم خوام، بايد زورتر بهت ميمعذرت مي -

 .دونستمنمي

 .همه ي ماجرا رو به سيا گفتم. سيا تمام مدت ساکت بهم خيره شده بود

 طور تونستي اين همه چيز رو ازم مخفي کني؟چه -

 .تونستم حرفي بزنمخوام سيا! نميمعذرت مي -

 دونه؟عطا هم مي -

 .دونهنه جز تو کسي نمي -

 .هش گفتيخوبه حداقل من اولين نفرم که ب -

 !سيا ناراحت نباش -

 .زنيم. حاال پاشو بريمبعدا راجع به اين موضوع حرف مي -

 کجا؟ -



توني من رو خواي داداشت رو ببيني؟ ولي بهت بگم فکر نکن اون رو پيدا کردي ميمگه نمي -

 !فراموش کني

 !باشه بابا االن وقت گير آوردي -

 .سيا لبخندي زد

 .خوام براي آراد مشکلي پيش بياد؛ نميفقط سيا به کسي چيزي نگو -

 .باشه بريم -

 .به در اتاق ماني رسيديم

 .جا هستم، فقط زود بيا ممکنه پرستار بيادسيا: من همين

 .سرم روتکون دادم و رفتم تو اتاق. آروم سمت تخت ماني رفتم

 .هاش رو باز کردبا صداي پام چشم

 .سالم -

 .تونست حرف بزنه رفتم جلوتر و دستش رو گرفتمخوب نمي

 سالم خوبي؟ -

 .خوبم -

 .خوشحالم سالمي -

 منم... همين... طور. بقيه خوبن... عطا خوبه... فاتح چي؟ -

 .همه خوبن. تو از همه وضعت بدتر بود -

 طور نجات پيدا کرديم؟ گرفتنشون؟چي شد؟ چه -

 .دونمهنوز چيزي نمي به خودت فشار نيار استراحت کن؛ -



 .خوام نتونستم ازت مراقبت کنمهلنا معذرت مي -

 .حرف الکي نزن! تقصير من بود تو رو وارد اين ماجرا کردم. نزديک بود بميري -

 .ميرهنترس يه شاهي به اين زوديا نمي -

 .لبخندي زدم

 .من بايد برم ممکنه پرستار بياد؛ االنم قاچاقي اومدم -

 .دتم استراحت کن. خيلي داغونيباشه، برو خو -

 واقعا؟ -

 .کنم. تو واقعا دختر مقاومي هستيآره ولي بهت افتخار مي -

دونم سيا کجا رفته بود. آروم رفتم اتاق بغلي رو نگاه لبخندي زدم و از اتاق اومدم بيرون. نمي

 .کردم

 .است يا نهجلوتر رفتم. کسي تو اتاق نبود. رفتم روي تابلو رو بخونم ببينم اتاق عط

 با کسي کار داشتي؟ -

 .برگشتم دستم رو روي قلبم گذاشتم. عطا اومده بود تو اتاق. اخمي روي صورتش بود

 .هول شده بودم

 ...نه من -

خواست برم و بغلش کنم تا قدر الغرتر از قبل شده بود. دلم ميبه صورتش خيره شده بودم. چه

 .بتونم با تمام وجودم حسش کنم

 .ت تموم شد؟ فکر نکنم تو اين لباس زياد جذاب باشم که بهم خيره شدينگاه کردن -

به لباس آبي رنگ تنش نگاه کردم. تنها چيزي که تو اون لحظه برام مهم نبود همون لباس بود. 

 .خواستخواست؛ دلم يه بغـ*ـل آرامش وجودش رو ميدلم خودش رو مي



 گردي؟دنبال ماني جون مي -

 هان؟ -

ورتر. تو اتاق بغليه. گردي؟ نامزد عزيزت! ميگم يه اتاق اومدي اينگفتم دنبال مرد روياهات مي -

 .خوام استراحت کنماالنم برو مي

 کرد؟جوري باهام برخورد ميچرا اين

 .با اخم نگاهش کردم. حرصم گرفته بود

؟ برو ديگه. حتما کشتيهات مشکل پيدا کرده؟ مگه خودت رو براش نميبرو ديگه، مگه گوش -

 .تنگت شدهاالن دل

 ...خواستم بهت بگم مانيعطا من مي -

 .خوام هيچي بشنومهيچي نگو هلنا! نمي -

 .پوزخندي زد و رفت سمت پنجره و بهم پشت کرد

برو نگران نباش، ديگه نه به تو، نه به هرچي که بهت مربوطه کاري ندارم؛ يعني از اولم نداشتم؛  -

 .باهام کرديحسابم که تسويه

 .اشک تو چشمم جمع شده بود

خاطر دينم به ارسالن مراقبت بودم. االنم ديگه ماني شاهي هست، پس نيازي تا االنم فقط به -

خاطر اون موضوع هم که مشکلي نيست. نامزدت همين جوري قبولت به مراقبت من نيست. به

ي ي به همين ماني که با همهشنوداره؛ پس منم مشکلي ندارم. بهتره بري. درضمن از من مي

کردم. هر چند از روز اولم برام شرايطتت کنار اومده بچسب. من اگه جاش بودم نگاهت هم نمي

 .مهم نبودي. فقط اداي دين بود

 .قلبم درد گرفته بود

 !عطا -



يه م با تو بزرگترين اشتباه بود؛ چون ارزشش رو حتي براي بينم رابـ ـطهکنم ميحاال که فکر مي -

 .وقت ببينمتخوام هيچمدت کوتاه هم نداشتي. حاال هم برو ديگه نمي

جوري قلبم رو شکست. برنگشت ببينه چه باليي سر من و قلبم برنگشت ببينه با حرفش چه

 .رحمانه من رو پس زدآورد. چه بي

 ... عطا گوش کن، بذار حرف -

 :عطا با عصبانيت برگشت سمتم و داد زد

 .قدر خودت رو کوچيک نکن و برو بيرون. بازي تموم شد؟ اينکري خانم سازگار -

باشه ميرم. تو راست ميگي، بازي تموم شد. فقط اينو بدون مهم نيست که تو بازي برنده باشي  -

يا بازنده، مهم اينه که پيش وجدانت برنده باشي! اميدوارم پيش وجدانت برنده باشي عطا 

 !شاهي

*** 

 .يک سال بعد

 .جا رو تحمل کردمطور تو اين مدت ايندونم چهنمي

 .تمام اون ماجرا مثل يه داستان بود

وقتي اردالن و آريا و خسرو تو دادگاه به اعدام محکوم شدن و بابک و بهار هم قاچاقي فرار کرده 

بودن. وقتي که تمام مدت عطا حتي بهم نگاه هم نکرد. وقتي فاتح گفت دوساله با عطا همکاري 

ه زير نظر سرهنگ احمدي و کسي از اين ماجرا خبر نداشته. وقتي مجبور شدم کرده، البتمي

خاطر قولي که به آراد داده بودم و با بداخالقي سيا و هستي برخالف ميلم بيام فرانسه. وقتي به

که تمام خودم رو تو اون شهر پر از غبار پيش مرد سنگي که ازم به راحتي گذشته بود و حتي 

 .خواستم بگم جا گذاشتمچي مينخواست بشنوه من 

ي جديد بين من و معني شد. حتي روزي که به عسل راجع به ماني و رابـ ـطههمه چي برام بي

خواست من رو از اين تصميم منصرف خودش گفتم و قسمش دادم به کسي حرفي نزنه. اونم مي



مجبورم برم. اونم براي خاطر آراد جا بمونم؛ ولي من بهش گفتم بهکنه که از ايران نرم و همون

تفاوت منصرف کردن من دست به دامن عطا شده بود که مثال منصرفم کنه؛ ولي عطا خيلي بي

خوام کار کنم. غيرمستقيم گفته بود که به درک که ميخوام چيگفت براش مهم نيست من مي

 .هر غلطي بکنم

وقت فم کنه؛ ولي اون هيچها منتظر اين بودم که بياد و منصر ي آخر مثل احمقمنم تا لحظه

 .جا؛ جايي که هيچ جذابيتي برام نداشتنيومد. منم انگار با خودم لج کردم و اومدم اين

هاش بيشتر دوست داشتم. سيا هفته پيش بهم زنگ زده بود و من اون شهر غبار گرفته رو با آدم

شکنه. ا و گردنم رو ميجگفته بود براي عروسي خودش و هستي بايد برگردم ايران وگرنه مياد اين

 .ديروز با نازي حرف زده بودم

 .بعد اون ماجرا نازي فهميده بود که اردالن اعدام شده و از طريق هستي باهام تماس گرفته بود

گفت تمام اين مدت با سپهر و خاله ترکيه بودن و از ترس اردالن با کسي در تماس نبودن و از مي

اي از من نداشته، شنوه؛ چون شمارهي خبر اردالن رو ميهاي پدرش تصادفطريق يکي از دوست

گردن ايران. اون موقع من اومده زنه. مطمئن که ميشه اردالن اعدام شده برميبه هستي زنگ مي

 .بودم فرانسه و نازي باهام تماس گرفت

زنه. ديروز بهم زنگ زده بود و گفت تقريبا از همون اوايل که اومدم فرانسه هر هفته بهم زنگ مي

 .ست. خيلي براش خوشحال بودمحامله

خواستم برگردم. ماني بهم گفته همين جا ادامه تحصيل بدم؛ ولي من تصمييم رو گرفته بودم. مي

 .جا موندن نداشتمدليلي براي اين

 .کنيخواي؟ هرشب از پشتش بيرون رو نگاه ميره چي ميماني: از اون پنج

 .چشم از تاريکي شب گرفتم و برگشتم سمت ماني

 .خوام برگردمماني مي -

 براي عروسي؟ -



 .نه براي هميشه -

 .ماني با تعجب نگاهم کرد

 من و بابا چي؟ -

 .جا ساخته نشدم، بايد برگردمبايد باهاش حرف بزنم. من براي اين -

 کني؟به اون فکر ميهنوز  -

 .آره -

کني. وقت حقيقت وجودت رو پنهان نميدوني از چيت بيشتر خوشم مياد؟ اينکه هيچهلنا مي -

 . اگه بايد بري منم باهات ميام

 .خوام تو زندگيت رو ول کني و باهام بياينه نمي -

 .خوام بيام اقوام رو ببينمشايد مي -

 .هام رو ريز کردمچشم

 اقوام کيه؟منظورت از  -

 .اقوام ديگه -

 منظورت عسل که نيست؟ -

 .چسبونينه، چرا وصله بهم مي -

 .بهت گفته باشم ارسالن گفته شوهر عسل رو بايد من تاييد کنم -

 واقعا؟ -

 .آره -

کرد انگار نه انگار مزه. يه جوري باهام رفتار ميي بيحاال کي خواست به اون نگاه کنه؟ دختره -

 .فاميل هستيم



قدر اذيتش کرده. منم جاش بودم دوني بازي اردالن و بابک چهماني حرف الکي نزن! تو نمي -

هاش الکي بوده و از روي ي حرفرفتارم بدتر بود. فکر کن بفهمي کسي که دوستش داري همه

 .کنمنقشه بهت نزديک شده. من درکش مي

 حرف بزني؟ خواي با باباقدر ازش طرفداري نکن. کي ميباشه حاال اين -

 .االن -

 .ي ماني سمت اتاق آراد رفتمهاي گرد شدهبدون توجه به چشم

*** 

ماني: پاشو هلنا رسيديم. حالم رو بهم زدي از بس خوابيدي اه! انگار با يه کيسه خواب اومدم 

 .مسافرت

 .از ماشين پياده شديم

 قدر بخوابي؟توني اينجوري ميهلنا خداييش چه -

 .ستکارش داري، شايد خستهبابا: غر نزن پسر، چي

خوابه، ديدم اين تو هواپيما بابا شما اين رو هنوز نشناختي! من فکر کردم فقط تو ماشين مي -

 .ش خوابههم همه

 .شينمبرو بابا انگار من گفتم بياي پيش من بشيني، اين دفعه ميرم پيش بابا مي-

 .بابا لبخندي زد

 .دخترمبابا: راست ميگه 

 !شما هميشه دختردوست بودي؛ کاش منم دختر بودم -

 !ماني حسودي نکن خجالت بکش -

 .هاش رو برام چپ کردزبونم رو براي ماني در آوردم. ماني هم چشم



 ماني: نميشه بريم آپارتمان من؟

 بابا: براي چي؟

 .جا خوشم نميادمن از اين -

 !کنن ها بهت حملهآشامترسي خونمن: چرا؟ نکنه مي

 .ش چسبيدين بهشدونم اين مخروبه چيه همهبرو بابا مسخره! من نمي -

 .جا رو دوست دارهي پدربزرگم بوده بچه! بهش نگو مخروبه. تازه هلنا اينبابا: اين خونه

 .ش هلنا منم کشکآره ديگه همه -

 !ماني -

 .ببخشيد شوخي کردم. من خودم نوکر هلنا خانم هم هستم -

 !مها رو بيار من خستهاکنوکر جون س -

 .خيلي پررويي -

 .دونممي -

ها رفتم. اون روزي که بابا حرف زدم بابا هم تصميم گرفت با ما بياد. با نبودن اردالن سمت پله

ديگه خطري وجود نداشت. خوشحال بودم که برگشته بوديم. هنوز به کسي خبر نداده بودم، 

 .کنم خواستم سيا و عسل و هستي رو سوپرايزمي

 کرد؟کار ميقدر دلم براي عطا تنگ شده بود! يعني اون االن چيچه

*** 

شاپ نبود. سمت صندوق رفتم. پسري که شاپ شدم. انگار تعطيل بود و کسي تو کافيوارد کافي

 .پشت صندوق بود بدون اينکه سرش رو بلند کنه گفت

 .تعطيله -



 .ي جدي داشتس اون قبليه قيافهرفتم جلوتر، با صداي پام سرش رو بلند کرد. برعک

 سياوش هست؟ -

 شما؟ -

- my friendش. 

 .هاي پسره گرد شد. يه دفعه ازجاش بلند شدچشم

 .چيه؟ حرف بدي زدم -

 .سيا: ناصر کسي اومده؟ بگو تا آخر هفته تعطيليم

 .کردانگار سيا تو آشپزخونه بود. پسره هنوز تو شوک بود و فقط نگاهم مي

 .بهش بگو بياد باال، بايد تکليفم رو روشن کنه -

اي زدم. سمت همون ميزي که ها باال رفتم. لبخند موزيانهبدون توجه به دهن باز پسره از پله

 .اومدها ميبار ارسالن رو ديده بودم رفتم و روي صندلي نشستم. صداي سيا از پايين پلهاولين

 يعني چي ناصر؟ -

 .تهmy friend فتدونم خودش گمن نمي -

 غلط کرده! چرا راهش دادي بره باال؟ -

 .کار کنم داداش، خيلي جدي بودمن چي -

 !برو بابا احمق -

 .صداي پاي سيا اومد، پشتم بهش بود

 ...خانم -

 .برنگشتم



 .خانم بريد بيرون دردسر درست نکنيد، االن نامزدم مياد شما رو ببينيه ناراحت ميشه -

 .د جلوبازم حرف نزدم. اوم

 ...مگه با شما -

 .سرم رو برگردندم

 .سيا دهنش باز مونده بود

 !ببند دهنت رو االن توش مگس ميره -

 !هلنا تويي؟ باورم نميشه -

 .باور کن! مگه نگفتي بيام؟ منم اومدم ديگه -

 .جوري بهم زل زده بودسيا هنوز بودنم رو باور نکرده بود و همين

 واقعا خودتي؟ -

 ام؟ روحم؟کي آره بابا پس -

 !خيلي خوشحالم؛ باورم نميشه -

 .کردها وايساده بود با تعجب نگاهمون ميپسري که االن روي پله

 !آهاي آقا! ديدي گفتم -

 کنه. کسي مي دونه اومدي؟سيا: هلنا جون مادرت نيومده شر درست نکن. اين االن باور مي

 .نه تو اولي هستي. بهت گفتم که تو هميشه اوليني -

 .سيا لبخندي زد

 .پس من برم به هستي زنگ بزنم. اگه بفهمه خيلي خوشحال ميشه -

 .باشه فقط يه چيزي بيار بخورم که سر صبح بدون صبحانه اومدم سراغت -



 .چشم قربان -

 !بينم که هنوز گوش به فرمانيآفرين مي -

 .ترهما گردنمون پيش شما از مو باريک -

 !م رو زدي ديگهت مخ خواهر بيچارهباز! با همين زبونبرو زبون -

 اون بايد از خداش باشه من بگيرمش! پسر به اين خوبي؛ االن شوهر خوب کجا پيدا ميشه؟ -

 خاره نه؟سيا تنت مثل اينکه مي -

 .نه بابا غلط کردم -

 .ها بودسيا رفت پايين. پسره هنوز تو پله

 .وم شدجوري نگاهم کني؟ نمايش تمخواي واستي اونتا کي مي -

 .ها رفت پايينپسره اخمي کرد و از پله

*** 

هستي خيلي زود خودش رو رسوند. اونم خيلي از ديدنم خوشحال شد؛ مخصوصا که گفتم 

ش گريه اومدم براي هميشه بمونم. به نازي هم خبر داده بودن. نازي از وقتي اومده بود همه

 .کردمي

 .ت کج وکوله ميشهنازي تمومش کن! االن بچه -

 .بينمتنازي: هلنا باورم نميشه دارم مي

 چرا؟ مگه قرار بود نبيني؟ -

 .نازي بازم زد زير گريه

گفتم بهت خبر ندن، بسه ديگه. فکر کنم چند جوري کني ميدونستم قراره ايناي بابا! اگه مي -

 .ليتر اشک ريختي



 .کنمباشه ديگه گريه نمي -

 .کرد و تو چشمش اشک جمع شده بود. رفتم سمتشيولي بازم زد زير گريه. سپهر فقط نگاهم م

 خواي گريه کني؟چيه؟ نکنه تو هم مي -

 .يه قطره اشک رو صورتش ريخت. يه دفعه بغلم کرد

 !خواممعذرت مي -

 !سپهر -

 .دونم خيلي نامردي کردمخوام! ميهلنا معذرت مي -

 ها چيه؟آروم باش ديوونه! اين حرف -

 .ازش فاصله گرفتم

افتاد. درضمن من خوشحالم که جوري نکنيد. اين اتفاق بايد ميکنم اينها خواهش ميبچه -

  .کار کرديداالن خانواده دارم. حاال به جاي گريه تعريف کنيد چي

 .از ته قلبم خوشحال بودم که همه خوب بودن. با نازي و سپهر و هستي و سيا کلي خنديديم

گفت و همه از خنده روده بر شده بودن، فقط نازي جا ميسيا از روزهاي اولي که رفتم اون

 .کرد هلنا نبودگفت، هلنا اگه غير اين رفتار ميمي

خواست برم زودتر عطا رو ببينم؛ داد. دلم ميهمه چي خوب بود جز يه چيزي که ته قلبم آزارم مي

 .ش خبر ميدهش. با خودم گفتم اگه برم پيش عسل حتما اون بهتونستم برم خونهولي نمي

جا هاي مهم زندگيم از اوناي که تمام اتفاقساعت نزديک سه بود که دم خونه وايسادم. خونه

خوام شروع شده بود. زنگ رو زدم. در باز شد رفتم تو. به سيا گفته بودم به عسل حرفي نزنه. مي

 .خودم سورپرايزش کنم. منير خانم با ديدنم اومد طرفم و بغلم کرد

 .اومدي! خيلي دلم برات تنگ شده بودر خوشسالم ماد -



 .تون دلم تنگ شده بودطور! براي همهمنم همين -

 .ها اومد پايينعسل همون موقع از پله

 ...منير خانم کي -

 .با ديدنم خشکش زد

 !هلنا -

 .جانم -

 .ها دويد پايين وخودش رو انداخت تو بغلم و زد زير گريهاز پله

 خودتي آره؟ -

 کني ديوونه؟ه ميچرا گري -

 دلم برات تنگ شده بود. کي اومدي؟ -

 .منم خيلي دلتنگت بودم. صبح رسيدم -

 دونه؟سيا مي -

 .آره از کافي شاپ ميام -

 اي نامرد! چرا به من نگفت؟ -

 .خواستم سورپرايزت کنممن گفتم چيزي بهت نگه. مي -

 !خيلي خوشحالم هلنا، خيلي -

 .نج شده بودبا عسل کلي حرف زديم. ساعت پ

 .تونم برم تو اتاقمعسل مي -



جوري مونده. راستي چرا عمو اينا رو ديوونه شدي؟ معلومه. اتاقت رو دست نزدم. همون -

 نياوردي؟

 .جا بودجا وگرنه االن ايناز راه اومديم بابا خسته بود. به ماني هم نگفتم دارم ميام اين -

 .عسل حالت نگاهش عوض شد

 .پس زنگ بزن براي شام بيان -

 باشه براي يه روز ديگه -

 .يعني چي؟ بگو بيان -

 .باشه فردا. بابا پاش درد گرفته بود، پروازمون هم طوالني بود هم تاخير داشت -

 .کنمباشه پس براي فردا شب بهونه قبول نمي -

 .باشه -

 .سمت اتاق رفتم. در رو باز کردم

ها رفتم. به تيشرت هام هم سر جاش بود. سمت کمد لباساسهمه چي مثل قبل بود. حتي لب

قدر دلتنگش بودم. دلم سبز رنگي که توش بود نگاه کردم. تيشرت رو در آوردم و بوش کردم. چه

ش و عطرش تنگ شده بود. يعني اونم دلتنگم بود يا فراموشم کرده بود؟ به در براي صورت مردونه

هاي ارسالن هم تنگ شده بود. عکسي که عسل و سيا مهربوني اتاق ارسالن نگاه کردم. دلم براي

 .و عطا بودن رو برداشتم و رفتم روي تخت نشستم. نگاهي به عکس کردم

 .شديست حتما تو هم خوشحال ميفهميدي بابا زندهکاش بودي عمو ارسالن! اگه مي

 .در اتاق رو زدن

 بله؟ -

 تونم بيام تو؟مي -



 .آره -

 .ن قهوه اومد تو اتاق و کنارم نشست. به عکس توي دستم نگاه کردعسل با دوتا فنجو

 تو هم دلت براي بابا تنگ شده؟ -

 !ديدآره عمو از همون روز اول براي من مثل حامي بود. کاش زنده بود و اين روزا رو مي -

ر قددونستم بابا چرا اينکردم. نميآره بابا خيلي دوستت داشت. من هميشه بهت حسادت مي -

قدر باهاش بد حرف گفت تو چه نسبتي باهاش داري اينبهت عالقه داره. اگه از همون اول مي

 .زدم. از خودم بدم مياد که سرش داد کشيدمنمي

 .قطره اشکي رو صورت عسل ريخت

کردم. به عمو ارسالنم گفتم گريه نکن، تو تقصيري نداشتي! من اگه جاي تو بودم بدتر رفتار مي -

 .ريختمجات بودم تو غذات مرگ موش ميکه اگه من 

 .عسل درحال گريه کردن خنديد

 !اي هلناتو ديوونه -

 .لبخندي زدم

 .خواد با هم برم خريد؛ مثل اون روزاهلنا دلم مي -

 کجا بريم خريد؟ -

 .پور بجز ناصرهمون برادران غالم -

 .خنديدم

 .هنوز يادته -



کردم تو زن بابامي ولي بازم هاي زندگيم بود. با اينکه فکر ميآره اون شب برام جزء بهترين شب -

دوست داشتم باهات دوباره برم خريد کنم. با تو بودن هميشه خوب بود. من اگه گاهي وقتي 

 ...هابهت اون حرف

 .خاطر گذشته غصه بخوريخواد بهبسه عسل! نمي -

 .زنگ در رو زدن

 قرار بود بياد؟کسي  -

موني؟ بگي نه ناراحت ميشم. حداقل تو بمون، باهات کلي نه برم ببينم کيه. تو که شب مي -

 .حرف دارم

مونم، فقط بايد به بابا زنگ بزنم. مخ ماني رو هم بزنم اگه بفهمه بدون اون اومدم باشه مي -

 .کنهام رو ميجا کلهاين

 .خب بگو اونم بياد -

 رو بياد پيش دوتا خانم چي بگه؟الزم نکرده، پر  -

عسل خنديد و از اتاق رفت بيرون. به ماني زنگ زدم. ناراحت شد و کلي بدو بيراه بهم گفت که 

چرا تنها اومدم. منم يکم مغزش رو شستشو دادم که فردا عسل دعوتش کرده. اونم آروم شد. 

 .هام رو با تيشرت قرمز رنگ و شلوار جين عوض کردملباس

 .شونه کردم. از اتاق اومدم بيرون موهام رو

 عسل به ماني زنگ زدم. کجايي؟... عسل؟ -

 .وارد پذيرايي شدم. عسل کنار دختري وايساده بود. رفتم جلو

 .عسل: بيا هلنا

رفتم جلوتر، به دختري با قد کوتاه و موهاي بلوند نگاه کردم. صورت قشنگي داشت. پوست سفيد 

 .با چشماي مشکي



 ...هلنا. نگار جون نامزد عسل: دختر عموم

 .عطا: نگار کجا رفتي؟ بهت گفتم بشين تو ماشين االن ميام

 .خواستم عسل رو ببينمنگار: عطا لوس نشو ديگه، مي

تونستم برگردم. ترين حالت ممکن رسيده. حتي نمييه لحظه حس کردم ضربان قلبم به پايين

 .هام رو بستم تا نفس بگيرمچشم ي دختره برام اهميت نداشت. چند ثانيهدست دراز شده

 .هام رو مشت کرده بودمچرا هيچ هوايي نبود؟ دست

ش و صورت مردونه هاي گرد شدهجون کندم تا تونستم برگردم. تهي بودم از هر چي. حتي چشم

وقت حق من خواستم، چيزي که مال من نبود. هيچتونست آرومم کنه. من آغوشش رو مينمي

شد. هميشه خواستم نميجوري که ميکردم. هيچ چيزي اونس حماقت ميقدر احسانبود. چه

زد. من رو فراموش کرده بود. يکي ديگه رو داشت. من رو ها رو بهم ميروزگار بدترين ضربه

ي عشقش رو نخواسته بود. حتي يه سال هم برام صبر نکرده بود. چه احمقانه به خودم وعده

 .داده بودم

خاطر ماني اون کردم بهش فکر ميتو بيمارستان واقعي بود. من همه هاي اون روزشپس حرف

 ...ها رو زده؛ ولي االنحرف

 .قدر احمق بودم که فکر کردم فراموشم نکردههمه چي تو چند دقيقه خراب شده بود. چه

کردم تا واقعيت رو درک کنم. چيزي که واقعي بود، برگشتم سمت دختره. بايد خوب نگاهش مي

 .م. لبخندي به دختره زدمنه توه

اونم لبخندي زد. حتما با خودش فکر کرده من تعادل روحي ندارم. حالم خيلي خراب بود. 

 .خواستم برم يه جايي که کسي رو نبينممي

 .من: عسل جون من ميرم تو اتاق شما راحت باش

 .جون کندم تا اين جمله رو گفتم. منتظر جواب عسل نشدم و سمت اتاق رفتم



 م سازگار، بهتون ياد ندادن به بزرگتر سالم کنيد؟خان -

 !عسل: عطا

وقت مهم نبودم؟ با اين خواست خوردم کنه و بگه براش هيچخواست؟ ميچي از جونم مي

 خواست چي رو ثابت کنه؟خونسرديش مي

 .شدم. برگشتم سمتشباختم. داشتم از عصبانيت منفجر مينبايد خودم رو مي

 .بينم جناب شاهيمن بزرگتري نمي -

 .حالت نگاهش يه جوري بود

 .فکر کردم زندگي کردن تو خارج بهتون يکم ادب ياد داده باشه -

 .عصبي شده بودم. بازم کنترلم رو از دست دادم

کنم، تو تو بهتره فکرهات رو براي خودت نگه داري! درضمن به هر کي که صالح بدونم سالم مي -

 .توني از کساي ديگه بخواي بهت سالم کنني سالم کردن داري ميههم اگه عقد

 .با حرص نگاهم کرد. صورتش قرمز شده بود

 ايم؟من عقده -

 .هميشه بودي -

قدر تفاوت قدشون چشم گير با عصبانيت اومدم سمتم. نگار اومد سمتش و جلوش وايساد. چه

 .بود

 کني؟کار مينگار: عطا! عزيزم چي

 .کن برو تو ماشينعطا: دخالت ن

 :دختره سرجاش وايساده بود. عطا داد زد

 .نشنيدي چي گفتم؟ برو تو ماشين -



 .دختره از داد عطا تکوني خورد و سمت درخروجي رفت

 کني؟جوري ميعسل: عطا اين چه رفتاريه؟ چرا اين

 .عطا هم معلوم بود عصبي شده

 .عطا: عسل دخالت نکن برو تو اتاقت

 !عسل: عطا

 .کار کنهخواد چيان، برو ببينم مثال ميعسل ج -

 .دادم تا زبونت برام دراز نشهها جوابت رو ميعطا: تقصير خودمه! بايد خيلي زودتر از اين

 !کنمعسل: عطا خواهش مي

 .طوره، بيچاره ترسيده بودمن: عسل جان نگران نباش. شما برو ببين نامزد آقا حالش چه

 !کر خودت باشعطا: تو نگران نامزد من نباش ف

جا نيست که ارزش فکر کردن داشته باشه. من مشکلي ندارم. بايد به چي فکر کنم؟ چيزي اين -

 ترسم؟فکر کردي منم مثل اون نامزد گوگوليت ازت مي

عطا عسل رو زد کنار و اومد سمتم. بازوم رو گرفت و من رو سمت اتاق ارسالن برد. پرتم کرد تو 

 .کشيدنفس مي اتاق و در رو بست. با حرص

 چرا برگشتي هان؟ -

 ببخشيد به تو ربطي داره؟ -

دونستم اين اتفاق ميفته. اومدي يکي ديگه رو چي شده برگشتي؟ ماني جون ولت کرده آره؟ مي -

 پيدا کني؟

 .پوزخندي زدم

 .خواد بهت بگم ولم کرده، آره؟ ولي بايد بگم با خودش اومدمخيلي دلت مي -



 .لرزيدروم واستاد، از حرص لبش مياومد روبه

ي ما بدونه. نگار برام خيلي مهمه، فکر نکن مي توني رابـ خوام نامزدم چيزي از رابـ ـطهنمي -

 .ي درخشانت براش مهم نبودهمون رو خراب کني. نگار حساسه مثل ماني نيست که گذشتهـطه

 .شدمداشتم از عصبانيت منفجر مي

ي تو و اون يدي! با خودت چي فکر کردي؟ من اين همه راه براي خراب کردن رابـ ـطهخفه شو فهم -

نامزد احمقت اومدم؟ من براي عروسي سيا اومدم. تو و اون با هم بريد به درک! در ضمن من يادم 

 .اي داشته باشمنمياد با تو هيچ رابـ ـطه

 .روي در گذاشت سمت در اتاق رفتم. دستم روي دستگيره بود که عطا دستش رو

خواستم اومد. نفسم رو حبس کرده بودم که عطرش رو نفس نکشم. نمينفسم داشت بند مي

 .اش بشم. سرش رو به گوشم نزديک کرددوباره آلوده

از من و نامزدم فاصله بگير هلنا سازگار؛ چون خيلي دوستش دارم! بيشتر از اون چيزي که فکر  -

 .کني

 .هش بودچشمم رو بستم. هنوز پشتم ب

 .دونم کي پشت در سر خوردم روي زميندونم کي از اتاق بيرون رفت. نمينمي

 .دونم کي به عسل گفتم فقط تنهام بذارهنمي

 !چرخيد. دوستش دارمفقط يک کلمه توي سرم مي

قدر گريه کردم؛ براي دونم چهکرد. نميها گريه کنم. فقط گريه آرومم ميخواستم بعد از سالمي

 !ار تو زندگيم با تمام وجود گريه کرده بودماولين ب

*** 

هاي سيا جا. عسل حرفي ديگه راجع به اون موضوع نزد. شام تو شوخيامشب بابا اينا اومدن اين

ش صورتش از اين هاي ماني به عسل رو ببينم و عسلي که همهتونستم نگاهو ماني گذشت. مي



آدمي مثل ماني همراه عسلي باشه که داشت داد. خيلي دوست داشتم يه نگاه تغيير رنگ مي

گفت عطا رو هم دعوت کرده؛ ولي چون داد و قرار بود تنها بشه. عسل ميسيا رو هم از دست مي

خواست من به نامزدش کردم نميقرار بود بره سفر کاري نتونسته بود بياد؛ ولي من فکر مي

تفاوتي زده بودم. عمول نقاب بيکرد دوستش داره. منم طبق منزديک بشم. کسي که ادعا مي

 .آخر شب ماني و بابا رفتن و منم به اصرار عسل مجبور شدم بمونم

 .خواست ولي به خاطر عسل قبول کردمبا اينکه دلم نمي

*** 

ساعت نزديک سه بود. از جام بلند شدم و رفتم تو حياط. سمت آالچيق رفتم و روي صندلي 

کردم؟ بايد يه زندگي جديد رو کار مي. حاال بايد چيهميشگي نشستم و به آسمون نگاه کردم

 ...کردم؛ ولي چجوري؟ خيلي سخت بود؛ خيلي سخت! زندگي بدون فکر کردن به عطاشروع مي

 باز تو خفاش شب شدي؟ -

 .خواي بري دنبال کارتتو چرا بيداري؟ مگه صبح با هستي نمي -

 .سيا اومد کنارم نشست

 .برهآره ولي خوابم نمي -

 سيگار داري؟ -

 .ابروهاي سيا رفت باال

 سيگاري شدي؟ -

 .نه؛ ولي هـ*ـوس کردم -

م سيا سيگاري از تو جيبش درآورد. روشن کرد و سمتم گرفت. ازش گرفتم و پکي بهش زدم. سرفه

 . گرفته بود. سيا سيگار رو ازم گرفت

 کشي؟توني ميمرض داري وقتي نمي -



 .ام رو دادم باالشونه

 هلنا چيزي شده؟ -

 نه مثال چي؟ -

 ات گرفته بود. از چيزي ناراحتي؟تمام شب قيافه -

 .نه -

 شناسمت؛ مثل هميشه نيستي. عطا چيزي گفته؟دروغ نگو من مي -

 .با تعجب نگاهش کردم

 .عسل گفت عطا ديروز اينجا بوده -

 .ساکت بودم

 ت نگفتي؟چرا به عطا راجع به خانواده -

 .نشد -

 خواي ازش قايم کني؟مي تا کي -

تونستم حرف خاطر بابا و ماني نميمن چيزي رو قايم نکردم. فقط اون موقع زمانش نبود. به -

زدم ممکن بود تو دردسر ش چي بوده. اون موقع اگه حرفي ميدوني بابا گذشتهبزنم. تو که مي

؛ ولي االن ديگه برام خواستم بهش بگم؛ ولي اون خودش نخواست بشنوهبيفته. با اين وجود مي

 دونستي نامزد کرده؟مهم نيست بدونه. تو مي

 .آره -

 چرا بهم نگفتي؟ -

 اومدي؟دونستي بازم مياگه مي -

 .نگاهش کردم؛ ولي حرفي نزدم



 .دونم دوستش داريخاطر همين بهت نگفتم؛ ميبه -

 .هام گرد شدچشم

تونم بدون اون ام؛ نميعاشق هستيفقط يه عاشق نگاه يه عاشق ديگه رو تشخيص ميده. من  -

گذره؛ ولي عطا يه احمقه که نگاه تو رو نديده. البته تونم بفهمم تو دلت چي ميزندگي کنم. مي

تقصير خودش نيست، غرور کورش کرده. البته ديدن تو با ماني به اين کوريش دامن زده. وقتي با 

زديش با اون دختره برام غيرمنتظره هم ريخت. نامجوري زندگيش بهماني رفتي، ديدمش که چه

کنه تو رو از زندگيش پاک کنه. حتي با وارد کردن يه نفر ديگه به بود. اون داره هر کاري مي

خواد به خودش ثابت کنه تو مهم نيستي. چون کنه؛ چون فقط ميزندگيش اين کار رو مي

يلي خرد شد. تو با مخفي خواد قبول کنه تو ولش کردي و رفتي. عطا با رفتن تو غرورش خنمي

کاريت زندگي هر دوتون رو خراب کردي. اشتباه کردي هلنا! تو غرور آدمي مثل عطا رو خرد کردي 

 .گفتيهاست با تمام وجود ازش مراقبت کرده. بايد همه چي رو ميکه سال

م دوني وقتي اون روز تو بيمارستان بهم گفت براش مهکني؟ نميسيا داري ازش طرفداري مي -

نيستم چه حالي شدم. وقتي گفت از اولم براش مهم نبودم و فقط اداي دين به حرف ارسالن بود 

وقتي بهم گفت با ماني برم خورد شدم. حتي نذاشت حرف بزنم، حتي نذاشت بگم ماني واقعا 

دوني با ديدن نامزدش چه باليي دوني تو اين يه سال چي کشيدم؟ ميکيه، فقط گفت برو. مي

 ؟ وقتي بهم گفت دوستش داره چه حالي شدم؟سرم اومد

خيلي درد داشت وقتي نامزدش رو ديدي نه؟ به اين فکر کن وقتي اون تو رو هر دفعه با ماني  -

 !فهمي هلنا، اون مرده؟ اونم آدمي مثل عطاشد. چرا نميديد چه حالي ميمي

 ط اون غرور داره؟بسه سيا، يادت رفته باهات چکار کرد! چون من زنم غرور ندارم، فق -

 .سيا ته سيگار رو زير پاش له کرد

فکر کنم از اين بابت بايد ازش ممنون باشم که حماقتم رو بهم نشون داد. حاال من کسي رو  -

باش،  دارم که از جونمم بيشتر دوستش دارم. اين رو مديون عطا هستم. من نميگم غرور نداشته



ت بارم شده قبول کن اشتباه کردي. اين غرور مسخرهجا خوب نيست. هلنا براي يه ولي غرور بي

 !معنيهرو کنار بذار! اگه واقعا دوستش داري غرورت بي

 .االن ديگه چه فرقي ميکنه اون نامزد داره؛ نامزدش گفته خيلي دوسش داره -

 .دونم چي بگم! من برم بخوابم هستي صبح شاکي ميشه دير برمنمي -

 ها گذاشت؛ يعني من واقعا مقصر بودم؟سيا رفت و من رو با خودم تن

*** 

خواستم به چيزي فکر امروز روز عروسي سيا و هستيه. ديگه از اون روز عطا رو نديدم. ديگه نمي

کردم. لباس قرمز رنگم که يه پيراهن بلند بود کنم. امروز روز عروسي بود. فقط به عروسي فکر مي

شگاه. ي قايقي بود رو مرتب کردم. به اصرار عسل اومده بودم آرايشد و يقهکه از کمر فون مي

 .آرايشگر موهام رو پيچيده بود و صورتم رو هم آرايش قشنگي کرده بود

اي عروسکي تنش بود و خيلي خوشگل شده بود. از فکر اينکه ماني با عسل هم يه پيراهن فيروزه

 .ديدن عسل چه واکنشي نشون بده لبخند زدم

عسل خشکش زده بود.  يکم بعد ماني اومد دنبالمون. من و عسل رفتيم بيرون. ماني با ديدن

 .حتي به منم نگاه نکرد

 .ماني تموم شد -

 ماني: هان؟

 .ها! به عسل خيره شديجامکوفت. منم اين -

 .کردهاش گل انداخت. ماني هنوز داشت به عسل نگاه ميعسل لپ

 !ماني: آره آره خوشگل شدي

 !نديدهخواد ماستمالي کني اصال من رو ديدي ميگي آره؟ خجالت بکش دختر نمي -

 .اي به من رفتماني از عسل چشم گرفت و چشم غره



 !خواي من با آژانس برم شما راحت باشمي -

 .ماني: حرف بيخود نزن سوار شو

 .سريع رفتم عقب سوار شدم و در رو قفل کردم

 .عسل دستگيره رو فشار داد

 .عسل: هلنا در رو باز کن

 شونه؟يگن اين آقا با اين تيپش رانندهوقت نمبرو جلو زشته هر دوتا عقب بشينيم. اون -

 !عسل: هلنا

 !برو جلو بابا -

 .عسل رفت جلو نشست. ماني تمام حواسش به عسل بود. اصال حواسش به رانندگي نبود

 .ببخشيد برادر -

 .ماني با مکث به آينه نگاه کرد

 بله؟ -

 .خوايم سالم برسيم به عروسي. اگه دوست داري حواست به جلوت باشهمي -

 .دونستم االن باز عسل رنگش عوض شده. بالاخره به باغ رسيديمماني با اخم بهم نگاه کرد. مي

هاش بودن و بيشتر فاميالي ما بودن. خودم خيلي مهمون نداشتيم. از طرف سياوش فقط دوست

 رو شدن با حسين سازگار آماده کرده بودم. از ماشين پياده شدم. هستي زودتر از مارو براي روبه

م براي کارهاي فيلمبرداري رفته بود. با ديدن مامان سمتش رفتم. بغلم کرد و کلي قربون صدقه

رفت. بعد از اينکه اومده بودم رفته بودم ديدنش. سرهنگ سازگار کنار مامان بود. با ديدنم 

 .ش جدي بود مثل هميشه. رفتم سمتشونلبخندي زد؛ ولي هنوز قيافه

 سرهنگ سازگار: سالم خوبي؟



 .ممنونم -

 .خوشحالم جايي هستي که بايد باشي -

 .ممنون -

ازشون فاصله گفتم. سرهنگ سازگار بعد اون ماجرا همه چي رو فهميد. البته فقط راجع به ماني 

دونست که برادرمه؛ ولي ماجراي بابا رو فقط سرهنگ احمدي خبر داشت. هنوز کسي مي

ست؛ ست. سرهنگ احمدي گفت قرار نيست کسي بدونه آراد شاهي زندهدونست بابا زندهنمي

جوري براي همه بهتره. به ماني نگاه کردم. از کنار عسل تکون . اينساز ميشهچون مشکل

گفت که عسل لبخند قشنگي روي لبش بود. براي دونم چي داشت در گوشش ميخورد. نمينمي

زنه. حواسم به خدمتکارا بود که خوب عسل خوشحال بودم که بعد ارسالن هنوز لبخند مي

 .پذيرايي کنن

 .حال شما؟ شنيدم خارج از کشور بوديد به به! دختر عموي عزيز!-

 .برگشتم. محمد محو صورتم شده بود. پوزخندي زدم

 .درست شنيدي -

 .کنار لبش يکم باال رفت

 .خوشگل شدي -

 .دونممي -

 .کنيهنوز اخالقت همونه! هنوزم با غرور رفتار مي -

 !زدواج کرديت ابينم؛ شنيدم با دختر خالهقرار بود عوض بشم؟ راستي زنت رو نمي -

 .صورتش غمگين شد

 .آره پيش مامانه -

 .جوري بهم زل بزنهخواستم اوننمي



 .من برم کار دارم -

دونستم سهم من نميشي؛ ولي من هميشه دوستت داشتم. نه وقت دوستم نداشتي! ميهيچ -

 وقت من رو نديدي. سعي کردم فراموشتخاطر حرف بابا؛ واقعا دوستت داشتم! ولي تو هيچبه

 .دونم هيچ وقت نميشهکنم؛ ولي نشد. مي

 .برگشتم دوباره سمتش

 .فراموش کن تو االن زن داري پس به اون فکر کن -

 ...خواستمش؛ به اجبار مامانمن نمي -

تمومش کن. مي دوني چرا قبولت نکردم؟ چون هميشه اجازه دادي ديگران برات تصميم  -

ي و هميشه به دهنت مامانت نگاه کردي. تو وقت خودت براي خودت زندگي نکردبگيرن! هيچ

 .کس جز خودت مقصر نيستزندگيت رو خودت خراب کردي و هيچ

 .ستفايدههام بيدونستم حرفازش دور شدم و تنهاش گذاشتم. مي

تونست خودش رو عوض کنه. با اومدن جوري زندگي کرده بود و نميمحمد تمام عمرش اين

 .د. رفتم سمتش و بغلش کردم. به سيا هم تبريک گفتمهستي، سالن پر از جيغ و سوت ش

 .سيا: ممنونم هلنا! تو بهترين هديه عمرم رو بهم دادي! هستي بهترين چيزي بود که بهم دادي

 .آلود ماهي گرفتيمن کاري نکردم، خودت زرنگ بودي از آب گل -

فتم. بهم خيره شده طور. بابا رو ديدم که وارد سالن شد. سمتش ر سيا خنديد؛ هستي هم همين

 .بود

 !خيلي خوشگل شدي دخترم! انگار نيلوفر جلوم وايساده. کاش مادرتم زنده بود -

 .بغلش کردم

 .بابا غصه نخور! مامان االن از اينکه ما دور هم هستيم خوشحاله -

 .بابا لبخندي زد



ونه بمونم تو خواستم بيام که بهم شک کنن؛ ولي دلم طاقت نداشت تو خطوره. نميحتما همين -

 .رو نبينم

 ماني: فقط دلت طاقت دوري هلن رو نداره آره؟ پس من چي؟

 .خجالت بکش پسر -

 .عسل کنار ماني وايساده بود و با حرف بابا خنديد. بابا عسل رو بغـ*ـل کرد

 طوري عسل خوشگلم؟بابا: تو چه

 .خوبم عمو جون -

 !ماني: اي بابا، شما کال دختردوستي

 !خواي توي نره غول رو بغـ*ـل کنمپس چي؟ مي -

 !ماني: بابا

قدر با اون همه دوباره زديم زير خنده. لبخند روي لبم خشک شد وقتي اون وارد سالن شد. چه

گير بود. اخم هميشگيش روي پيشونيش بود. دختري که پشتش وارد کت و شلوار مشکي نفس

هام رو مشت کردم. ماني رد نگاهم رو بود. دست شد کاخ روياهام رو خراب کرد. نگار همراهش

 .گرفت و اومد کنارم سرش رو به گوشم نزديک کرد

 !هلنا -

 .هيچي نگو ماني -

خداروشکر که بابا با عسل مشغول حرف زدن بود و حواسشون به من نبود؛ چون مطمئن بودم 

ي سالن رفتم. مت ديگهي سالن رفت. هنوز من رو نديده بود. منم سرنگم پريده. عطا سمت ديگه

 .بازم خودم رو مشغول کردم انگار اون اصال نيومده

خوام خودم رو از قصد خواستم فکر کنه ميخواستم ازش تا جايي که ميشه دور باشم. نميمي

 .زدمش لبخند ميبهش نزديک کنم. بغض گلوم رو گرفته بود. الکي همه



سط. ماني کنار عسل وايساده بود. شد. همه رفته بودن وآهنگي اليتي داشت پخش مي

 .سمتشون رفتم

 شما دوتا اومديد فقط تماشا کنيد؟ -

 کار کنيم؟ماني: چي

 تو که خوب بلدي برقصي؛ يه خانم زيبا هم کنارته، چرا بهش پيشنهاد نميدي؟ -

 .عسل سرش رو انداخت پايين. ماني انگار منتظر حرف من بود. دستش رو سمت عسل دراز کرد

 ديد؟نم زيبا افتخار ميماني: خا

 .عسل آروم دستش رو گذاشت تو دست ماني. ماني بهم چشمکي زد و سمت وسط سالن رفتن

 .رفتم پيش بابا

 خوايد؟بابا چيزي نمي -

 .خوام برم خونهنه عزيزم مي -

 .کجا؟ بمونيد بابا -

م بودنم بيشتر از اين خوام برم خونه استراحت کنم. بعدخاطر تو موندم. مينه عزيزم تا االنم به -

 .دوني چي ميگم. فکر کنم سرهنگ سازگار يکم بهم مشکوک شدهخوب نيست. خودت مي

 .باشه هرجور دوست داريد -

دونم چراغا کي روشن شده بود. اي روي موهام زد و رفت. نميبابا رو بغـ*ـل کردم و اونم بـ*ـوسـه

 .کردهستي داشت صدام مي

 .هلنا بيا کارت دارم -

 جانم؟ -

 .خوام عکس بگيرمميشه دسته گلم رو از تو ماشين بياري؟ مي -



 .آره االن ميارم -

 .سمت خروجي رفتم

 ماني: هلنا کجا؟

 .ميرم گل هستي رو از ماشين بيارم. شما راحت باش -

 .به عسل که کنارش بود اشاره کردم

 !ماني: دارم برات هلنا

 .باشه -

خنديدم و سمت خروجي رفتم. گل رو از تو ماشين برداشتم. سرم رو بلند کردم. کنار ستون 

 !ديدمش، سيگاري دستش بود. يادم نميومد سيگار بکشه

 .تحمل نگاهش رو نداشتم. برگشتم يه قدم سمت سالن رفتم

- my friendرقصه ناراحت نميشي؟ت با دختر عموش مي 

خواست عصبيم کنه. داشت بهم نزديک گفت؟ ميدش ميخشکم زده بود. چي داشت براي خو

 .شد، منم انگار پاهام توان حرکت رو نداشتمي

 .تونستم از بوي ادکلنش بفهمم درست پشت سرم ايستادهمي

 .شما نگران من نباش! برو پيش نامزد عزيزت که تنها نباشه -

 .پوزخندي صدا داري زد

رقصه رفتي سراغش. به ت با عسل ميmy friend اون يارو پيرمرده کيس جديدته؟ تا ديدي -

 پيرمردا عالقه داري؟

 .چشمم رو چند ثانيه بستم تا خودم رو کنترل کنم



هام رو مشت کردم. سمت سالن رفتم. از پشت مچ دستم تونستم بزنم تو دهنش. دستکاش مي

 .دادرو گرفت و من رو برگردند. بوي الـ*کـل مي

 .الل شدي؟ جواب بده -

 .يلي براي توضيح به تو ندارمدل -

فهمم خب آره نداري. ديدم يارو پيرمرده با چه ماشيني اومده بود. خيلي پولداره، نه؟ حاال مي -

ت رو بهونه کرده بودي. چند بار خود خانوادهکه چرا زن ارسالن شدي؛ اونم براي پول بود. بي

گفتي؛ خواستي به خودم ميمي فروشي؟ ماني پوالش تموم شده؟ اگه پولخودت رو به پول مي

 ها؟چرا غريبه

 .لرزيداومد تا بشينه تو صورتش. لبم از حرص ميبا ناباوري نگاهش کردم. چرا دستم باال نمي

 قدر بهم ميدي؟چه -

 .هاش گرد شدچشم

 قدر بهم ميدي؟گفتم چه -

 .کردساکت نگاهم مي

ها؟ البته اگه عشقت ناراحت بهچرا تعجب کردي؟ مگه خودت نميگي. راست ميگي چرا غري -

توني هرکاري بکني؛ اونم حق حرف زدن نداره. نميشه با من باشي. آهان! يادم نبود تو مردي مي

ي درخشانم رو هم درنظر ارزم؛ اول فکرات رو بکن بعد پشيمون نشي. گذشتهقدر ميخب بگو چه

 .بگير

داشتم. يه دفعه هلم داد از برنمي هاش سرخ شده بود. به صورتم خيره بود. منم چشم ازشچشم

 .پشت محکم خوردم به در ماشين

 !خيلي کثيفي -

 :داد زدم



هاي کثيف خوشت آره من کثيفم. خودت چي هستي؟ يادت رفته؟ درضمن فکر نکنم از آدم -

 .بياد. پس برو پيش همون نامزدت که دوستش داري

 .پهلوم درد گرفته بود. هلش دادم و سمت سالن رفتم. اشک تو چشمم جمع شده بود

گل رو به هستي دادم و يکم آب خوردم تا بغضم رو قورت بدم. ماني گفت بريم با سيا و عسل 

خاطر هستي. چند تا عکس گرفتيم. آخراي عکس بگيريم. مجبور بودم همه چي رو تحمل کنم به

شد! رفتن. حالت تهوع داشتم. کاش اين مهموني زودتر تموم ميمي مهموني بود، همه داشتن

داشت. ماني شدم. حالت تهوع دست از سرم برنميرفتم ته سالن، بايد يکم به خودم مسلط مي

 .از دور من رو ديد و اومد سمتم. عسل هم همراهش بود

 ماني: خوبي هلن؟

 .آره -

 .رنگت پريده -

 .موناخوبم ماني. شما بريد پيش مه -

 .خواست يه جوري فکرم رو منحرف کنهدونست من چرا حالم خوب نيست؛ فقط ميماني مي

دار تعريف کنم حالت خوام برات يه چيز خندهماني: همه تقريبا رفتن، فقط چند نفر موندن. مي

 .خوب بشه

 .زدمماني شروع کرد به تعريف کردن. عسلم زده بود زير خنده. منم الکي لبخند مي

 .عطا با عصبانيت داره مياد سمتمون ديدم

شناختم. عطا اش معلوم بود ديوونه شده. من اين قيافه رو خوب ميرنگم بيشتر پريد. از قيافه

 .قدر وحشتناک بودزد به سيم آخر صورتش اينوقتي مي

 .عطا: عسل بيا باهات کار دارم

 .ماني: به به پسرعموي عزيز! چه عجب ديديمتون



 .نزد کسي با تو حرف -

چنگ زد. عسل صورتش از درد جمع  ها بازوي عسل روابروهاي ماني رفت باال. عطا مثل ديوونه

 .شد، معلوم بود خيلي دردش گرفته

 !عسل: داداش دستم

 .نگار همون موقع اومد کنارمون

 خوايم بريم؟گردم. نمينگار: عزيزم کجايي؟ يه ساعته دنبالت مي

 .شيدعطا بدون توجه به نگار عسل رو ک

 کارش داري؟ماني: ولش کن ببينم ديوونه! چي

 .عطا نگاهي به ماني کرد

 شي؟کارهبه تو چه هان؟ چي -

 .ش. فکر کنم اون که نسبتي باهاش نداره تويي! من پسرعموشم پس دستت رو بکشهمه کاره -

 .ي ماني رو گرفتعطا مثل باروت در حال انفجار بود. بازوي عسل رو ول کرد و يقه

 .ذارم به عسل نزديک بشيوي عوضي انگار عادت داري بچسبي به زناي فاميل؛ ولي من نميت -

 !نگار: عطا عزيزم آروم باش

 !عطا: تو خفه شو

 .نگار ساکت شد. عطا از کنترل خارج شده بود

 هاي فاميل ديگه چيه؟ ديوونه شدي؟ماني: زن

 .واي داشت آبروريزي راه ميفتاد

 .عسل: ولش کن عطا! من هرجا بگي ميام. تو رو خدا سرو صدا نکن



 .ي ماني رو ول کرد. انگشتش رو سمت ماني گرفتعطا يقه

 .عطا: ديگه نزديک عسل نبينمت

 خواد جلوم رو بگيره؟ماني: کي مي

 !من -

 .کار کنمتو عددي نيستي بهم بگي چي -

 .ه ببينمتعطا: بشين سرجات بچه حرف نزن! تو درحدي نيستي ک

 .کنم ماني داره آبروريزي ميشهمن: خواهش مي

 .ماني بهم نگاهي کرد. رنگم پريده بود

 .کردمخوام آبروريزي بشه وگرنه حاليت ميحيف که نمي -

 !توني بکني بچه سوسولهيچ غلطي نمي -

 خواست دعوا راه بندازه. ماني عصبي سمتکرد. ميعطا از قصد داشت ماني رو تحـريـ*ک مي

 .عسل رفت

 عسل جايي نميري، فهميدي؟ -

 .عسل بيچاره گيج شده بود. عطا پوزخندي زد

 وقت چرا بايد به حرف تو گوش کنه؟اون -

 چون دوستش دارم؛ اونم دوستم داره! حرفيه؟ -

 .هاي عطا تا آخرين حد ممکن گشاد شده بودچشم

 .به عسل نگاه کرد. عسل سرش پايين بود

 تو اين عوضي رو دوست داري؟ عطا: اين چي ميگه عسل؟



 :عسل ساکت شده بود. عطا داد زد

 آره؟ دوستش داري؟ -

 .يه قطره اشک روي صورت عسل ريخت

 ...داداش من دوستش -

 .عطا دست عسل رو ول کرد. موهاش رو چنگ زد

 ...دوني اين آشغال با هلناتو اين رو دوست داري؟ مي -

کنم! از اون موقع هات رو تو دهنت خرد ميا بگي دندونماني: خفه شو! اگه يه کلمه راجع به هلن

هرچي دلت خواست به من گفتي حرفي نزدم؛ ولي اجازه نميدم به هلنا توهين کني. هلنا 

 !خواهرمه رواني

قدر خنديده بود که از خنديد. اينها ميعطا با بهت نگاهمون کرد بعد زد زير خنده. مثل ديوونه

 .ش سمت من گرفته بودهاش اشک ميومد. انگشتچشم

 اين... خواهرته... فکر کردي من احمقم؟ -

ماني: آره احمقي! هلنا خواهرمه، دختر آراد شاهي. واقعا که خيلي احمق بودي که نفهميدي هلنا 

 !واقعا چه ربطي به من داشت

 .عطا ديگه نمي خنديد. ساکت شده بود

مون هاش سرگردون تو صورت همهاين حالت نگاهش رو دوست نداشتم. مردمک چشم

ها دروغه؛ ولي وقتي هر سه تامون ساکت چرخيد. حتما منتظر بود يکي بهش بگه اين حرفمي

 .بوديم اميدش از بين رفت. اشک تو چشمم جمع شده بود

چنگ زد. انگار  ش روهاي بزرگش سـ*ـينهش. دستعطا دستش رو برد سمت سـ*ـينه

ش بـرده تونست خوب نفس بکشه. ناخداگاه سمتش رفتم. همون دستي که سمت سـ*ـينهنمي

 .بود رو سمتم گرفت



 !جلو... نيا -

 .سرجام وايسادم. يه قطره اشک روي صورتم ريخت

خورد؟ من يا خودش؟ يکدفعه برگشت و با سرعت سرش رو تکون داد. داشت براي کي تاسف مي

ت بيرون. همه خشکمون زده بود. پاهام ديگه توان نداشت، روي صندلي که کنارم بود از سالن رف

 .نشستم

 .ماني برو دنبالش حالش خوب نبود -

 .جا چه خبرهفهميد اينکرد؛ اصال نميماني دنبالش رفت. نگار هنوز تو شوک نگاهمون مي

 عسل: هلنا خوبي؟

 ...ي! منش تقصير منه! منِ احمق گند زدم به همه چهمه -

 .آروم باش هلنا! االن حالت بد ميشه -

ديدمش! عسل برو ببين کجا رفت! اگه حالش بد بشه جوري نميمردم و اينبه درک! کاش مي -

 کار کنم؟چي

*** 

هر جا فکر کرده بودم رفته بوديم؛ ولي خبري از عطا نبود. حتي عسل گفت نگار هم ازش خبر 

 .نداره

طا باشيم، اون هميشه همين بوده. يه دفعه ميره و چند وقت بعد گفت نبايد نگران ععسل مي

 .گردهبدون اينکه حرفي به کسي بزنه برمي

خبري از عطا شدم. دوهفته بيکار کنم. داشتم ديوونه ميدونستم چيولي من نگرانش بودم. نمي

ارخونه رفته بود عسل و بابا هم براي قرارداد کام کرده بود. هستي و سيا رفته بودن ماهديوونه

شون. ماني قرار بود از طرف کارخونه بره و شيراز. عسل من و ماني رو امشب دعوت کرده بود خونه

 .دونستم اگه نرم عسل ناراحت ميشهمنم خودم برم. حوصله نداشتم برم ولي مي



 شتم وهام گود افتاده بود. لوازم آرايش رو برداروحم نگاه کردم. زير چشمتو آينه به صورت بي

قدر خوب بلد بودم بازيگري کنم. زد. چههاي مشکيم برق ميکشيدم. چشمباحرص به صورتم مي

هاي فهميد من چه حالي دارم؟ هنوز حالت چشمريختم. چرا کسي نمياز تو داشتم فرو مي

 .جور بهم خيره شده بودفروغش تو ذهنمه. وقتي اونبي

شدم! ينه. موهام رو محکم کشيدم. داشتم رواني ميرژ لب رو به لبم کشيدم و پرت کردم سمت آ

 کجايي عطا؟ کجايي لعنتي؟

*** 

 .تر از هميشه بودمسوار ماشين شدم و از خونه اومدم بيرون. تو ترافيک گير کرده بودم. کالفه

کشت. چند بار زنگ زده بود. چند بار روي فرمون مشت ساعت ? بود. عسل حتما من رو مي

 .کوبيدم

کردم که ببينم اين ترافيک لعنتي کي جلو ميره. چشمم افتاد به ماشيني که نگاه ميبه اطراف 

سمت چپم بود. البته يکم جلوتر بود. راننده از پشت خيلي شبيه عطا بود. ديوونه شده بودم. 

ها يکم حرکت کردن. يکم جلوتر رفتم. بازم به نظرم خيلي ديدم. ماشينهمه جا اون رو مي

نم همراهش بود. روم رو برگردندم؛ ولي بازم طاقت نياوردم بيشتر نگاهش کردم. شبيهش بود. يه ز 

 .پيچد تو الين چپ. ناخداگاه به طرف چپ رفتمداشت مي

غيرممکن بود اون باشه. مگه ميشه؟ يه چيزي مثل خوره به جونم افتاده بود. انگار چيزي حاليم 

 .شدم عطا نيستئن ميشدم. بايد مطمشد، فقط سمت اون ماشين کشيده مينمي

دنبالش رفتم. ماشين چند تا خيابون بعد جلوي يه ساختمون نگه داشت. راننده از ماشين پياده 

 .شد

شد تمام مدتي خودش بود. چند بار پلک زدم تا بهتر ببينم. دختر همراهش نگار بود. باورم نمي

 .چرخيدخودش مي شدم اون راست راست داشت برايخبريش ديوونه ميکه من داشتم از بي



با حرص از ماشين پياده شدم و با سرعت سمتش رفتم. کارهام دست خودم نبود. دو هفته 

 ...وقت اون لعنتيام کرده بود اونخبري ازش ديوونهبي

 .بهش رسيدم و از پشت کتش رو کشيدم

 .هاش گرد شده بودبرگشت نگاهم کرد. چشم

 .تفاوت بهم خيره شداول با تعجب نگاهم کرد ولي بعد سريع بي

 بله بفرمائيد؟ -

 .گفت بفرماييد؛ انگار هيچ اتفاقي نيفتاده بودداشت بعد دوهفته با کمال آرامش بهم مي

 ست کدوم گوري بودي؟معلومه دو هفته -

 .هاش گرد شدچشم

 به شما ربطي داره خانم؟ -

 قدر دنبالت گشتم؟ي تو اين دوهفته چهدونمعلومه ربط داره! مي -

 وقت چرا؟اون -

 .با حرص نگاهش کردم

 .نگرانت بودم -

 .پوزخندي زد

 .چرا نگرانم شدي؟ فکر نکنم نسبتي با هم داشته باشيم که نگرانم بشي -

 .نگار: عطا بريم بابا منتظره

ترش س کردن نازکگرفتم. خونسردي عطا و صداي مثل سوهان نگار که براي لوداشتم آتيش مي

 .هم کرده بود رو مخم رفته بود، باز رو رفتارم کنترل نداشتم

 زنم؟بيني دارم حرف ميتو خفه شو! نمي -



 .نگار از حرفم دهنش باز مونده بود

 !نگار: درست صحبت کن

تونم بهتر از اين حرف بزنم؛ پس صدات رو براي من نازک نکن، ببخشيد گوگولي خانم من نمي -

 !ها روي من اثر نداره*ـوهچون عشـ

 .ابروهاي عطا باال رفت

 ...بببين خانم محترم -

تو بببين من رو! بهتره يه کلمه حرف نزني چون توانايي کشتنت رو همين االن دارم؛ پس بهتره  -

 !بري پي کارت. بيشتر از ايني که هستم عصبيم نکن

 ...ي پررودختره -

 .يامعطا: نگار تو برو تو خونه، من االن م

 ...نگار: آخه

 !نشنيدي چي گفت؟ شرت رو کم کن -

 .هاش رو روي هم فشار داد و رفتنگار دندون

 کجا بودي؟ -

 جوابت رو دادم؛ فراموشي گرفتي؟ -

 قدر نگرانت بودم؟برات مهم نبود که چه -

نگران! جالبه هلنا سازگار، ببخشيد هلنا شاهي نگرانم شده! دليلي براي نگراني نيست،  -

 !بيني که خوبم و مشکلي ندارم. اين مدت هم با نامزدم شمال بوديم دخترعمومي

 .دختر عمو رو با حرص گفت. بهش خيره شده بودم

 !عطا -



زي کردي؛ حتي بدتر از من بازي تم؟ خيلي بد باهام باعطا چي هان؟ فکر کردي من بازيچه -

خواستي ثابت کني، هان؟ که خيلي زرنگي و من احمقم؟ بدجور ازم انتقام کردي! چي رو مي

 قدر به احمق بودن من خنديدي؟ االن خوشحالي، آره؟گرفتي هلنا. تو اين مدت چه

 ...خوام. باور کنمن معذرت مي -

 !کنهخواهي ميتواي باورم نميشه هلنا خانم داره از من معذر  -

 ... خواستم بهت بگم وليمن مي -

خواستي بگي وقتي کلي تو اين مدت به ريشم خنديدي. با خودت چي فکر کردي؟ آره مي -

 قدر از کارت لـ*ـذت بردي؟چه

 . هاش قرمز شده بودچشم

تو خودت گفتي برم، خودت گفتي ديگه مسئوليتي بهم نداري. خودت گفتي با ماني برو.  -

 !ت گفته ديگه ديني بهم نداري. خودت گفتي لعنتي! خود لعنتيت بهم گفتي برمخود

بـ*ـاز ت رو پيدا کرده بودي؛ ديگه عطاي عوضي زنتو هم منتظر فرصت بودي مگه نه؟ خانواده -

تونستي بهم بگي؛ تر بود. ميکار؟ غرورت برات از همه چي مهمخواستي چيکس و کار رو ميبي

ي اولت ردي؟ گفتي گور باباي عطا، بذار هرجور مي خواد زندگي کنه. هلنا تو دفعهکار کولي تو چي

نبود باهام بازي کردي. زندگي من پر از لجن بود، آره حق با تو بود، من گـه زده بودم به زندگيم، 

بازم حق با تو بود؛ ولي وقتي تو وارد زندگيم شدي همه چي رو کنار گذاشتم. بارها بهت گفتم که 

ت قبولم نکردي. چند بار بهت گفتم يادته؟ توئه خاطر اون غرور مسخرهض شدم؛ ولي تو بهعو

 بردي، نه؟لعنتي داغونم کردي! تو بارها پسم زدي. از خرد کردن غرورم لـ*ـذت مي

 ...عطا باور کن من -

و کرد. بذار همون جور تخواهي نميشناختم معذرتبسه هلنا تمومش کن! هلنايي که من مي -

هايي مثل من نبايد زندگي نرمال داشته دوني تو چي رو بهم ثابت کردي؟ که آدمذهنم بموني! مي

تونم يه زندگي نرمال داشته کنم ميباشن. من بايد هميشه تو لجن بمونم؛ ولي من بهت ثابت مي



قي خود خودت رو کوچيک نکن هلنا؛ چون هر اتفاباشم نه به قول تو، تو کثافت زندگي کنم. بي

خوام به نگار متعهد اي برام مهم نيست. ميافتاد ديگه برام مهم نيست. نه تو نه هيچ زن ديگه

باشم. از زندگيم فاصله بگير براي هميشه. االنم بايد برم چون قراره امشب براي مراسم ازدواجم 

 .ريزي کنمبرنامه

 .کنيدروغ ميگي! تو اين کار رو نمي -

 .خونسرد بهم زل زده بود

 .خوام مثل يه آدم نرمال زندگي کنمخوام اين کار رو بکنم. ميچرا، دقيقا مي -

 .برگشت سمت ساختمون. بازوش رو از پشت گرفتم

 ...عطا اين کار رو نکن. من -

خوام اين دفعه درست شروع برو هلنا! من همه چي رو فراموش کردم، تو هم فراموش کن. مي -

 .ام نداشته باشهکنم. با يه کسي که ربطي به گذشته

 .هام جمع شده بودرفتم جلوش وايسادم. اشک تو چشم

 ...من -

 :اش گفتلرزيد. از بين فک قفل شدههاش ميمردمک چشم

کنم. يه زماني تو زندگيم اشتباه کردم که خواستم به خودم فرصت بدم؛ ولي ديگه اشتباه نمي -

 .نزديک شدن به تو بزرگترين اشتباه زندگيم بود

 .گاهش کردمفقط ن

من اشتباه زندگيش بودم. يه قطره اشک روي صورتم ريخت. رفتم جلو، برام مهم نبود من رو 

 .بار حسش کنمخواستم براي آخرينخواد. فقط مينمي

اش. فقط چند ثانيه. عطرش رو نفس ي پام بلند شدم. لـ*ـبـ*ـم رو چسبوندم به گونهروي پنجه

 .کشيدم



 .کرد درست مثل مجسمههم خيره شده بود. هيچ حرکتي نميازش فاصله گرفتم. مبهوت ب

تونم چيزي رو که تو دلم نيست رو برات بخوام. کنم؛ چون نميبرات آرزوي خوشبختي نمي -

خواي فراموش کنم باشه. اميدوارم اين دفعه هم اشتباه نکني؛ ولي اين رو بدون باشه، حاال که مي

 .نشون رو پاک کنتونن گذشتهها نميآدم

جا دور سمت ماشين رفتم. درحالي که عطا هنوز مبهوت سر جاش وايساده بود با سرعت از اون

 .شدم

داد. هلنا حق نداري گريه کني، حس خيلي بدي داشتم. انگار يکي داشت گلوم رو فشار مي

 فهميدي؟

خواستم به زد. اصال برام مهم نبود. نميکنار خيابون پارک کرده بودم. گوشيم مدام زنگ مي

خواستم تنها باشم. يعني به همين راحتي تموم شد؟ حاال بعد عطا هيچي گوش کنم. فقط مي

فهميدم من رو خواد. کاش نميدونستم من رو نميکردم؟ حداقل تو اين مدت نميکار بايد ميچي

خبري بودم! کاش تو همون دوراهي بين خواستن و نخواستنش بودم! اد! کاش تو همون بيخونمي

ي جالبي نداشت؛ ولي من اگه واقعا دادم. درسته عطا گذشتهکاش يه بار بهش فرصت مي

م همه چي تونستم حداقل بهش يه فرصت بدم؛ ولي من با اون غرور مسخرهدوستش داشتم مي

 .رو خراب کردم

کردم االنه که چشمم از زور هام بازم قرمز بود. حس مياشين به خودم نگاه کردم. چشمتو آينه م

 .فشار منفجر بشه. وحشتناک شده بودم

 .اي بود که خاموش شده بودگوشيم چند دقيقه

کردم؟ واي االن عسل کار ميجا چيباطريش تموم شده بود. به ساعت نگاه کردم، ده بود. من اين

کردم. صورتم رو با خاطر خودم همه رو نگران ميقدر احمق بودم که بهدن. چهو ماني نگرانم ش

دستمال يکم پاک کردم. ماشين رو روشن کردم و پام رو گذاشتم رو گاز. اصال حواسم نبود، محکم 

اومد پارک کنه. دستم رو تو موهام فرو کردم. بدبخت شدم؛ يعني از زدم به ماشيني که داشت مي

 .شداين گندتر نمي



از ماشين پياده شدم. ماشيني که بهش زده بودم از پشت داغون شده بود. ماشين مدل بااليي 

 .بود

 خانم حواست کجاست؟ مـسـ*ـتي؟ -

 .زد نگاه کردمبه پسري که از عصبانيت نفس نفس مي

 درست صحبت کن؛ حاال مگه چي شده؟ -

تو که رانندگي بلد نيستي چرا چي شده؟ تازه خانم ميگه چي شده. ماشين رو داغون کردي!  -

 پشت فرمون ماشين مي شيني؟

 اوال خسارتت رو ميدم؛ دوما به تو چه من رانندگي بلد نيستم؟ -

 !شيني معلوم هم نيست چي زدي حواست نيستآره ديگه پشت ماشين بابا جونت مي -

 .کردي کافي عصبي بودم؛ اين احمق هم داشت بيشتر عصبي ميبه اندازه

 .گفتم درست صحبت کن! خسارتت رو بگير برو پي کارت؛ چون حوصله ندارم يه بار -

 ت کات کردي؟my friend چيه، با -

 !کنم با کي طرفيبهتره خفه شي وگرنه حاليت مي -

 .پسره پوزخندي زد

 کني؟مثال چه غلطي مي -

 .سمت ماشين رفتم قفل فرمون رو برداشتم

 .هاش گرد شداومدم سمتش. چشم

 چه غلطي بکني ديوونه؟ خوايمي -

 خواي ماشينت بيشتر خسارت ببينه؟گيري ميري يا ميخسارت مي -

 .پسره بازم پوزخند زد



 !توني بکني! جرئتش رو نداريهيچ غلطي نمي -

ي عقب ماشينش. شيشه خرد شد. پسره با دهن باز نگاهم با قفل فرمون کوبيدم تو شيشه

 .کردمي

 .د سمتم. چند نفر دورمون جمع شده بودنخشکش زده بود. با عصبانيت اوم

 !ي احمقدختره -

 .قفل فرمون رو گرفتم جلوم

 ات رو هم بدم، فهميدي؟تونم بکشمت و ديهدونم و تو! مياگه يه کلمه ديگه حرف بزني من مي -

 .پسره سر جاش وايساد و بهم خيره شده بود

لرزيد. فکر کنم فهميده بود ممکنه من اين کار رو بکنم. سريع گوشيش منم از حرص دستم مي

 .ي پليس رو گرفترو در آورد شماره

*** 

 .از حرص پوست لبم رو مي کندم. باز کنترلم رو جايي که نبايد از دست داده بودم

زدم. به ساعت تو يخورد مخواست مردي که چند صندلي باهام فاصله داشت رو تا ميدلم مي

کرد. باز احمقانه رفتار ي روي دوازده داشت بدجوري بهم دهن کجي ميراهرو نگاه کردم عقربه

 .کرده بودم

جا روشن بود تا که بيام ايناالن ماني از نگراني ديوونه شده بود. کاش حداقل گوشيم تا قبل از اين

 .دادزدم. تو اين خراب شده کسي جواب نميزنگ مي

 .دونم افسر نگهبان کدوم گوري بودنمي

پيچيد. لعنت به من با اين همه گندکاري. سرم رو چرخوندم. از دور مردي رو ديدم که دلم بهم مي

رفت و با هم درحال حرف زدن برام خيلي آشنا بود. داشت با يه نفر ديگه سمت راهروي بغلي مي



شخيص بدم. بازم کت مشکي تنش بود دارش رو تتونستم از دورم موهاي کوتاه حالتبودن. مي

 .تونست تشخيص بدهانگار گرما و سرما رو نمي

 .بدون ديدن من پيچيد سمت راهرو. تو آخرين لحظه صداش کردم

 !بهروز وثوق -

 .شناسمشخواستم اسمش رو بگم؛ چون ممکن بود نخواد بقيه بدونن من مينمي

ي احمق بهم کنارش بود و اون راننده سرجاش خشک شده بود؛ ولي برنگشت. با حرفم مردي که

زل زدن. فاتح با چند ثانيه تاخير برگشت سمتم؛ ولي بدون توجه بهم دوباره برگشت و رفت تو 

 راهروي سمت چپ. يعني منو نشناخته بود؟

 .کردهاش معلوم بود شناخته. باز معلوم نبود چش بود که مثل جيمز باند رفتار ميچرا از چشم

 .خواستم بهش بگم به ماني خبر بدهمن فقط مياصال به جهنم! 

 .سربازي از اتاق کناري اومد بيرون

 .خانم بفرماييد داخل -

طور. هر دو رفتيم داخل اتاق. افسر نگهبان روي صندلي از جام بلند شدم و اون احمق هم همين

چي فهميدم؛ انگار همه نشسته بود. نگاهي بهش کردم، دليل بيست دقيقه معطلي رو نمي

دونم تو اين بيست دست به دست هم داده بودن که اعصابم گندتر از ايني که هست بشه. نمي

کرد. کسي تو اتاق نبود. رفتم با حرص روي صندلي نشستم. اون احمقم دقيقه داشت چکار مي

 .نشست

ح افسر نگهبان سرش تو پرونده بود. سرش رو بلند کرد. همون موقع در اتاق رو زدن. يکم بعد فات

اومد تو اتاق بهش اهميت ندادم. ازش دلخور بودم که تو راهرو بهم محل نداده بود. افسر نگهبان 

خواست اون با ديدنش بلند شد سالم بده که فاتح سرش رو تکون داد که مثال بشينه. شايد نمي

کنار  آورد. رفتاي داره. بازم داشت مثال جيمز باند بازي در ميي احمق بفهمه چه درجهراننده



گوش افسر نگهبان يه چيزي گفت که افسر نگهبان چند ثانيه با تعجب بهم خيره شد و بعدم 

 .سرش رو تکون داد

ي ماشينشون رو شکوندين و تهديدشون سروان: خب خانم شاهي. اين آقا ادعا دارن شما شيشه

 .کرديد و بهشون حمله کرديد

اي ه هم بچسبونيد به من؛ ديگه اتهام ديگهخوايد راحت باشيد اتهام قتل نادر شاببخشيد مي -

 !نيست؟ تعارف نکنيد

 .سروان با تعجب نگاهم کرد

 پسره: مگه دروغ گفتم؟

دونه با يه خانم ي ماشينش رو فقط شکستم؛ چون حقش بود. هنوز نمياوال من شيشه -

 .جوري بايد حرف بزنه؛ ولي بهش حمله نکردمچه

اش و چين کنار هاي فشردهکنه لبخند نزنه. اين رو از لبل ميفاتح معلوم بود داره خودش رو کنتر 

 .تونستم بفهممچشمش مي

کشمت خواست من رو با قفل فرمون بزنه. بهم گفت ميپسره: داره دروغ ميگه جناب سروان. مي

 .جا شاهد بودنات هم ميدم. چند نفر اونديه

خواستي دهنت رو ببندي مي. درضمن مياي و نمردي و فعال هم سالحاال که نزدم، هنوزم زنده -

 .تا کسي بهت کاري نداشته باشه

 .تونست لبخندش رو مخفي کنهفاتح ديگه نمي

 .سروان: خانم رعايت کنيد. درست حرف بزنيد

تونيد من رو نگه داريد. خسارت ماشين ايشون رو ميدم. من کاري نکردم جناب سروان. نمي -

 .م نگرانن بايد باهاشون تماس بگيرمخانواده



خواهي کردن با پررويي ميگه کاري نکرده. زده جاي معذرتپسره: بببينيد جناب سروان، به

 .ماشينم رو داغون کرده يه چيزي هم طلب کاره

خواستي باهام خواهي کنم؟ تو عددي نيستي! ماشينتم گفتم حقت بود. ميعذرتاز تو م -

 .درست حرف بزني

 .خيز شد. پوزخندي به پسره زدمپسره نيم

 .ميدون. شما هم خانم گفتم رعايت کنيدي پليسه آقا نه چالهجا ادارهسروان: بشينيد اين

 .اي بهش رفتمپسره سرجاش نشست. چشم غره

 .زد؛ انگار تيک عصبي داشتد پلک مياز حرص تند تن

 .سروان: خانم شما حق نداشتيد اين کار رو بکنيد

 !طور اين حق داشت هر چي دوست داشت به من بگهچه -

 .آقا شما بهتره کش نديد؛ خسارتتون رو بگيريد و رضايت بديد -

 .کنيدپسره: آره ديگه معلومه خانم پارتيش کلفته ديگه که داريد ماستماليش مي

 .تونم بخاطر اين حرفت بندازمت زندانسروان: درست صحبت کن مي

 .پسره معلوم بود ترسيده

 .پسره: من رضايت نميدم

 !به جهنم -

 !فاتح: خانم شاهي

شناسم و حاضرم برم دونست من وقتي سگ بشم کسي رو نميبه فاتح نگاه کردم. خوب مي

 .خاريدمعلوم بود. تنم براي يه درگيري ميزندان؛ ولي زير بار حرف زور نه. االنم که وضعيتم 

 . فاتح سمت پسره رفت



 .خوام باهاتون حرف بزنمآقا چند دقيقه بيايد بيرون مي -

 .گفتم رضايت نميدم -

 .شما چند لحظه تشريف بياريد -

پسره از جاش بلند شد و دنبال فاتح از اتاق بيرون رفت. سروان زير چشمي داشت بهم نگاه 

 .کردمي

 تونم زنگ بزنم؟مي -

 .سروان: بايد چند دقيقه صبر کنيد

 .هاي ساعت روي مخم بودهام رو مشت کردم. حرکت عقربهدست

 سروان: شما واقعا تو ماموريت يه سال پيش با سرگرد رزاق بوديد؟

 .با تعجب نگاهش کردم. حتما فاتح بهش گفته بود

 .آره -

 .م راست ميگمکرد انگار باور نمي کرد دار يه جوري نگاهم مي

 مشکليه جناب سروان؟ -

 .نه... نه -

 .ها کردسرش رو انداخت پايين و خودش رو مشغول پرونده

 .يکم بعد فاتح با اون پسره وارد اتاق شدن

 .کرد انگار جنايتکار ديدهپسره يه جوري نگاهم مي

 .پسره: من رضايت ميدم



کرد هام گرد شد. بهش نگاه کردم؛ ولي اون سرش رو سريع برگردوند. يه جوري رفتار ميچشم

انگار با يه جزامي طرفه. معلوم نبود فاتح بهش چي گفته بود. بالخره پسره رفت، فقط گفت 

 .خسارت ماشين رو براش کارت به کارت کنم

 تونم برم؟من مي -

 .عي کنيد بيشتر به اعصابتون مسلط باشيدسروان: بله بفرماييد فقط خانم شاهي، س

 .سرم رو تکون دادم. از اتاق اومدم بيرون. فاتح بيرون اتاق منتظر بود

 .سالم -

 !چه عجب من رو شناختي -

 .لبخندي زد

اومدم باهات سالم و انتظار نداشتي با اون اسم کذايي که صدام کردي جلوي همکارم مي -

 کردم؟پرسي مياحوال

 !خوار ديدهکرد انگار آدمچي گفتي؟ يه جوري نگاهم مي پسره به -

 .چيز خاصي نبود. يکم از کارهايي که کردي براش گفتم اون خودش ازت ترسيد -

 وقت کدوم کارا؟اون -

جريان سرگرد اميني و اينکه ناراحتي اعصاب داري و اگه از کسي کينه به دل بگيري راحت  -

خواستي راش گفتم. بهش گفتم رو منم اسلحه کشيدي ميکني. آهان از تيمور هم بولش نمي

 .شم بگم خودش نخواست بشنوهخواستم بقيهمن رو هم بکشي. تازه مي

جوري که تو مغزش رو شستشو دادي فکر کنم تا چندين پس من ناراحتي اعصاب دارم؟ اين -

 .سال آينده به هيچ زني نزديک نشه

 .سه اومدياون رو ولش کن، حاال بگو کي از فران -

 .اي ميشه. فعال گوشيت رو بده که ماني از نگراني ديوونه شدچند هفته -



 .فاتح ابروهاش رفت باال

 .خوام يه ساعت حرف بزنمچيه؟ بده بابا خسيس، نمي -

 اي؟هنوز با ماني در رابـ ـطه -

 .انتظار نداري با برادرم در رابـ ـطه نباشم -

 .هاش گرد شدفاتح چشم

 !برادرت؟ -

 !دونستينگو که نمي -

 .دونستممعلومه که نمي -

 مگه سرهنگ بهت نگفت؟ -

 .نه -

 واقعا؟ -

ي تو و ماني حرفي بهم نزد، حتي تو دادگاه هم از اول قرار بود اسمي از ماني سرهنگ از رابـ ـطه -

 .خاطر همين ديگه کسي حرفي راجع به اون موضوع نزد. بعدشم که شما رفتيدبـرده نشه. به

 .کنمحاال فعال گوشتي رو بده برات همه چي رو تعريف مي -

 .فاتح گوشيش رو داد. به ماني زنگ زدم

 .بيچاره خيلي ترسيده بود. براش موضوع رو تعريف کرد اونم گفت که مياد دنبالم

*** 

 !فاتح: خب نگفتي چي شد

 نزدن؟ دونستن. چرا به تو حرفيکنم. سرهنگ احمدي و سرهنگ سازگار ميتعجب مي -



 .شايد سرهنگ صالح ندونسته کسي چيزي بدونه، حتي من. حاال از ماني بگو -

 .از ماني چي بگم؟ برادرمه -

 چرا از همون اول حرفي نزدي؟ چرا پنهان کردي؟ -

 چرا تو دوستي با عطا رو پنهان کردي؟ -

ري عطا خب بهت اعتماد نداشتم. بعدم اين ماموريت سري بود، فقط من و سرهنگ از همکا -

 .خبر داشتم

 .خب منم داليل خودم رو داشتم که نگفتم -

 ميشه بگي چه داليلي؟ -

 .کنه تو هم بدونيبهت ميگم؛ چون االن ديگه فرقي نمي -

 .براش همه چي رو گفتم حتي وجود بابا

 .تونستم بهش اعتماد کنمفاتح مرد قابل اعتمادي بود. مي

 دونه؟عطا هم مي -

 .دونهش فهميد؛ ولي بابا رو هنوز نميماني رو دوهفته پي -

 چرا همون اول بهش نگفتي؟ -

 .تونستم حرفي بزنمخاطر بابا نميگفتم که به -

 .چرا بعدش نگفتي -

 .خواستم بگم؛ ولي خودش نخواست بشنوهمي -

 .فاتح سرش رو تکون داد

 ...اون خيلي -



 مي شه حرفت رو کامل بزني؟ -

شناسم. وقتي تو وارد زندگي خوام تو زندگيتون دخالت کنم. من عطا رو چند ساله مينمي -

کردم يه جورايي اخالقاش عوض شده. وقتي ازش ارسالن شدي زندگيش کال تغيير کرد. حس مي

داد تا اينکه خواهرت تو دردسر افتاد. ديدم که عطا براي پرسيدم درست جوابم رو نميسوال مي

اي بهم نمي داد. تا کرد. ازش سوال پرسيدم؛ ولي جواب قانع کنندهقدر تالش مينش چهپيدا کرد

کم همه چي اون اتفاق تو اون باغ افتاد. حتي به منم نگفت داره ميره سراغ تيمور؛ ولي بعدش کم

 .رو از زير زبونش کشيدم بيرون. عطا آدم توداريه. وقتي حرف بزنه معلومه که درحال انفجاره

 .چند ثانيه سکوت کرد فاتح

خواد به زندگيش سرو سامون بده؛ ش بهت گفت. براش خوشحال بودم که مياون روز از عالقه -

هم ولي اون ماموريت همه چي رو خراب کرد. وجود ماني کنار، تو صميميتتون اعصاب عطا رو به

ار يه چيزي داشت ريخته بود. هر چند قبلش هم عطا يه چند وقتي بود رفتارش نرمال نبود. انگ

 .گفتيتون بهش ميماني و رابـ ـطه بهداد. به نظر من بايد راجععذابش مي

 .پوزخندي زدم

دادي. اصال نظر من خاطر همين به من و ماني گير ميجالبه، همه شدن طرفدار عطا! پس به -

 براي کسي مهمه؟ فقط عطا ديگه آره؟

 .شدمديديم ناراحته خب منم ناراحت ميوقتي ميعطا دوستمه مسلمه بايد طرفدار اون باشم.  -

ي اين ماجرا؛ االن عطا شده مظلوم و من ظالم! تو زني انگار من شدم آدم بدهيه جوري حرف مي -

ش چي بوده؟ اون خودش هر روز با يکي بوده، دوني تو گذشتهکني دوستشي، ميکه ادعا مي

تونيد هر د. فاتح نگو که شماها چون مرديد ميخاطر بودن با ماني ناراحت بووقت از من بهاون

جوري،ه دوني اخالقم چهکاري بکنيد و اشکال نداره؛ چون من حرفت رو قبول ندارم. خودت مي

 .حتما تو اين مدت من رو شناختي

کني نيست. شايد تو گذشته کارهاي اشتباه زيادي کرده؛ ولي نه جور که فکر ميباور کن عطا اون -

 .ه بزرگش کرديتا اون حد ک



 ش رو ديدم. نکنه بهار يادت رفته؟فاتح من رو نخندون؛ چون خودم چند نمونه -

دونم تو چه چيزايي از عطا بينه. من نميهلنا واقعيت هميشه اون چيزي نيست که آدم مي -

دونم جز ماموريت بود. بايد براي نزديک شدن به اردالن و رفت ديدي؛ ولي بهار رو حداقل من مي

 .آمد بيشتر به بهار نزديک مي شد. وگرنه عطا خودشم از اين موضوع راضي نبود و

کنيد. جنستون خرده شيشه داره. براي هرکارتون جالبه! شما مردا خودتتون رو خوب توجيه مي -

جوري به بهار بچسبه. شما ها همينيد؛ يه دليل مياريد. راست ميگي، بيچاره عطا ناچار بود اون

وجيه پشت توجيه. يکي براي ماموريت، يکي براي دلسوزي، يکي براي انتقام، َمرديد خب، ت

 .بينيد هزار تا انگ بهش مي چسبونيدوقت تا يه زن رو با يکي مياون

 .فاتح لبخندي زد

 .چي بگم؟ من حريف زبون تو نميشم -

 .جوري زندگي کنيخواي اينولش کن حاال بگو تو تا کي مي -

 .کرد هاي گرد نگاهمبا چشم

 خواي براي زندگيت تصميم بگيري؟چيه؟ داري پير ميشي، نمي -

 .امکنم؟ من از زندگيم راضيجوري زندگي ميمگه چه -

خواي زن قدر سنگ دوستت رو به سـ*ـينه بزني به فکر خودت باش. نميجاي اينکه اينبه -

 بگيري؟

 .زنيمثل مادرم حرف مي -

 .خنديدم

 .مادرت حق داره خب -

 خواي بازم بري؟شه يه فکري مي کنم؛ ميبا -

 کجا؟ -



 .فرانسه -

 .خواستم برم؛ ولي االن شايد برگردمتا چند ساعت پيش نمي -

 چرا؟ -

 .خوام راجع بهش حرف بزنمنمي -

 .باشه هرجور دوست داري -

 .سربازي در زد و وارد اتاق شد

 .قربان آقاي شاهي اومدن -

 .فاتح: راهنماييشون کن داخل

*** 

خواد برم سرکار. تو اين مدت هدفم. بابا ميگه بايد يه کاري بکنم. خودم هم دلم مييه ماهه بي

 .قدر فکر کردم سرم داره منفجر ميشهاين

خواد من رو زنه. شايد نميدونم ماني چي به عسل گفته که هيچ چي راجع به عطا حرف نمينمي

 .خبري بهترهناراحت کنه. به هرحال براي منم بي

م کرده. بابا ميگه درسم رو ادامه بدم؛ ولي واقعا شرايطم طوري نيست که ين همه تنش خستها

شروع به درس خوندن کنم. با صداي زنگ گوشيم از روي تخت بلند شدم؛ حتما هستي بود. 

زد. به شماره نگاه کردم، آشنا نبود؛ يعني کي بود. عالمت سبز رو کسي اين موقع بهم زنگ نمي

 .لمس کردم

 بله؟ -

 خانم شاهي؟ -

 .بله بفرماييد -



 من قادري هستم، وکيل آقا ارسالن خدا بيامرز. شناختين؟ -

 .بله آقاي قادري بفرماييد -

 .راستش بايد بيايد دفتر؛ يه سري مشکل اداري توي اسناد هست -

آقاي قادري مطمئنيد؟ من يک سال پيش همه چي رو به عطا و عسل برگردوندم. بعد يه سال  -

 چه مشکلي پيش اومده؟

 .اگه ميشه تشريف بياريد براتون توضيح ميدم -

 .باشه کي بيام -

 .ساعت پنج منتظرتون هستم -

گوشي رو قطع کردم. يعني چي شده بود! من که يه سال پيش همه چيزايي که ارسالن به نامم 

، االن بعد يه کرده بودن رو برگردونده بودم به عطا و عسل. قادري هم گفته بود مشکلي نيست

 .خوردمجوري يه هوايي هم ميفهميدم. اينرفتم تا ميسال چي شده. خب بايد مي

*** 

گفت خودم رو تو آيينه مرتب کردم. چند روز پيش هستي من رو به زور بـرده بود آرايشگاه، مي

ي لقي کرده و به هستي يه چيزاي گفته؛ ولدونستم سيا دهنخيلي يه نواخت شدي؛ ولي من مي

 .آوردمبازم جلوي هستي چيزي به روي خودم نمي

 .اومدهام رو کوتاه کرده بودم، بهم ميچتري

ي رنگ کردن رو نداشتم. موهام رو هستي گفت رنگم بزنم؛ ولي من قبول نکردم، اصال حوصله

بافتم. شال قرمز رنگي سرم کردم و مانتو و شلوار مشکي هم پوشيدم. آرايشي هم کردم، 

قادري من رو داغون ببينه. به ساختمان دفتر قادري رسيدم. آخرين بار يک سال  خواستمنمي

 .جا. وارد ساختمون شدمپيش براي امضاي اون مدارک اومدم اين

 .منشي قادري عوض شده بود و يه زن جا افتاده جاي منشي قبلي بود



 .سالم -

 .سالم بفرماييد -

 .شاهي هستم با آقاي قادري قرار داشتم -

 .ه بفرماييد، آقاي قادري منتظرتون بودنبل -

سمت اتاق رفتم. در زدم با صداي بفرماييد قادري رفتم تو اتاق. قادري با ديدنم لبخندي زد و از 

 .جاش بلند شد

 .سالم خانم شاهي خوش اومديد -

 .سالم ممنون -

 .بفرماييد بشينيد -

 .ها نشستم. قادري زنگ زد که دوتا قهوه بيارنروي يکي از مبل

 خب، خوب هستيد خانم شاهي؟ -

 .ممنونم آقاي قادري خوبم -

راستش غرض از مزاحمت اين بود که شما يک سال پيش هرچي که از آقاي ارسالن شاهي  -

شاهي همون موقع  بهتون رسيده بود رو به آقاي عطا شاهي و عسل خانم انتقال داديد؛ ولي آقاي

کنن. منم دسترسي به شما نداشتم که گفتن که اون اموالي که مربوط به شماست رو قبول نمي

 .بهتون خبر بدم

 خب االن مشکل کجاست؟ -

خوان سهام شرکت رو از شما بخرن. گفتن من باهاتون تماس بگيرم تا راستش آقاي شاهي مي -

 .کارهاي اوليه انجام بشه

 .ي نگاه کردمبا تعجب به قادر



 من که خودم يه سال پيش سهام شرکت رو بهش واگذار کردم، دليل اين کارها چيه؟ -

شناسيد. گفتن پول سهامتون رو پرداخت چي بگم خانم. شما که خودتون آقاي شاهي رو مي -

کنن. من کنن؛ البته همراه سود اين يه سال که نبوديد. ببخشيد ولي گفتن صدقه قبول نميمي

 .خوام مجبور شدم اين حرف رو بزنم؛ چون تاکيد کردن بهتون بگممي معذرت

 .با اخم به قادري نگاه کردم

 .کنم از دست من عصباني نشيدخواهش مي -

 .از حرص داشتم منفجر مي شدم

 االن مدارک فروش سهام کجاست؟ -

 .قادري با شرمندگي مدارک رو تحويل من داد

 .ممدارک رو گرفتم و نگاهي بهشون کرد

 .خوبه، مبلغ پيشنهاديش قابل توجهه؛ ايشون خيلي دست و دلبازي کردن -

هاي قادري قادري لبخندي زد. منم لبخندي تحويلش دادم و بالفاصله مدارک رو پاره کردم. چشم

 .گرد شد

تونه سهامش رو به خواد ميفروشم. اگه اون دلش ميبريد بهش بگيد من سهامم رو بهش نمي -

 .ايد بتونم بيشتر از پيشنهاد اون سهامش رو بخرممن بفروشه. ش

 . از جام بلند شدم

 .تونبا اجازه -

 .خانم شاهي اگه آقا عطا بفهمن ناراحت ميشن -

 .ترسيدپوزخندي بهش زدم. قادري هميشه از عطا مي



ترسم جناب قادري! شما به فکر خودت باش. درضمن فقط براي خريد من از عطا شاهي نمي -

 .فروشمام تماس بگيريد؛ چون مطمئن باشيد من سهمامم رو به اون نميسهام باه

 .از دفترش اومدم بيرون در رو محکم بستم

 !عطاي لعنتي -

 .خورد هستي بودگوشيم داشت زنگ مي

 .برش داشتم

 بله؟ -

 .باز چي شده هلنا خانم قاط زده -

 .کارت رو بگو اعصاب ندارم -

 .خواستم بگم بياي پيشم امشب تنهاممعلومه خيلي اوضاعت خرابه. مي -

 وقت؟سيا کجا تشريف داره اون -

 .هاش؛ مثل اينکه تصادف کردهداره ميره تا کرج پيش يکي از دوست -

 خواد تو بيمارستان بمونه؟مگه شب مي -

شب ميره. بعدشم گفت شب تونه بره، آخر شه؛ ولي گفت کار داره زود نمينه بابا يارو خونه -

 .پيش دوستش مي مونه

 حاال مطمئني راست ميگه؟ دوستش احيانا جنسيتش مونث نيست؟ -

 .هستي چند ثانيه ساکت شد

 هم نريزي؟هلنا ميشه اعصابم رو به -

ي اين کار رو ي اين کارا رو نداره. هرچند به نظر من هر مردي عرضهباشه بابا نترس اون عرضه -

 .انبينن وگرنه شناگر ماهريشون آب نميهاشون موقعيتش رو ندارن وگرنه همهعضيداره. فقط ب



 هلنا مياي يا نه؟ -

 .کار کنم ميام ديگهچي -

 آخ جون هلنا يه فيلم توپ گرفتم امشب با هم ببينيم؟ -

 .برو بابا حوصله ندارم -

 .زنيمتو حاال بيا بعدا حرف مي -

 .باشه بذار به بابا بگم ميام -

 .وشي رو قطع کردم به بابا زنگ زدم گفتم ميرم پيش هستيگ

*** 

ش عشق و عاشقي آبکي. قدرم فيلمش مسخره بود، همهديدم. چهبا هستي داشتيم فيلم مي

کردم که مثل منم با اين شرايطم فيلم بدجور رو مخم رفته بود؛ ولي داشتم رعايت هستي رو مي

ي فيلمش تخيلي است کارگردان فيلم رو خفه کنم که همهخووزغ به تلويزيون زل زده بود. دلم مي

زنه؟ واقعا که دست آوردن يه زن اين جوري به آب و آتيش ميخاطر بهبود. آخه کدوم مردي به

 .خوردمزخرف بود! گوشيم داشت زنگ مي

 .حوصله نداشتم از جام بلند شم

 .بينمهلنا پاشو اون المصب رو جواب بده دارم فيلم مي -

ش به تلويزيون خيره شده دونم هستي براي چي به من گفته بود بيام پيشش اين که همهميمن ن

 .بود

حالي بلند شدم تا به گوشي رسيدم قطع شد. به شماره نگاه کردم؛ ناشناس بود. از جام با بي

 .خواست از رئيسش بگهحتما قادري بود و باز مي

دادم تا ديگه ورد. بايد جواب اين آدم رو ميخواستم گوشي رو خاموش کنم دوباره زنگ ختا مي

 :جرئت نکنه بهم زنگ بزنه. با عصبانيت گفتم



 بله؟ -

 ها رو پاره کني، هان؟طور جرئت کردي اون برگهچه -

 .که صداي پشت تلفن يه آشناي قديميه کافي بودچند ثانيه سکوت براي درک اين

زنن اول سالم نم وقتي به کسي زنگ ميطورن؟ فکر کها چهبه به، جناب شاهي! خانم بچه -

کنن. شما که خيلي با ادب بوديد، پس چي شد اون همه ادعاي با ادب بودن آقاي به اصطالح مي

 محترم؟

داد. حاال که گيرم بود بايد از اين خاطر هر حرفش بايد جواب ميازش بدجور کينه داشتم. به

 .کردمموضوع استفاده مي

 .ها رو امضا کن تا بيشتر از اين قاطي نکردممثل آدم بيا اون برگه -

توني سهامت رو به من کنم. شما اگه ناراحتي ميببخشيد جناب قاطي، من چيزي رو امضا نمي -

خواستي اون موقع که سهام رو بهت برگردونده بودم قبول کني، البته يادم نبود شما بفروشي. مي

 .کنيصدقه قبول نمي

 :اد زدد

 .خرمهاي لعنتي رو امضا کن! سهامت رو باالتر از اوني که هست ميگفتم بيا اون برگه -

دونم عادت به شنيدن جواب منفي شرمنده، مجبورم بهت جواب منفي بدم. هر چند مي -

 .خواد جناب شاهينداري؛ ولي بايد بشنوي. هميشه اون چيزي نميشه که آدم دلش مي

 !هلنا -

 .اومدآخرين باري که اسمم رو صدا کرده بود کي بود؟ يادم نميبازم سکوت. 

تونه وادارم کنه، پس صدات رو براي دوني من اگه نخوام کاري رو انجام بدم کسي نميخودت مي -

 .من نبر باال



تونم وقتم رو صرف زني به همه چي! من کلي کار دارم، نميي احمق داري گند ميدختره -

 .ها رو امضا کنم. بيا اون برگههاي تو کنبازيبچه

 .ي احمق نزول درجه پيدا کرده بودم. چه ترقي بزرگي بود. حرصم گرفته بوداز هلنا به دختره

 .يادت رفته؟ من متخصص گند زدن به زندگي تواَم -

 !بيني چه باليي سرت ميارمها رو امضا نکن. بعدش ميجرئت داري تا فردا اون برگه -

 ايد جرئت داشته باشم جناب خودشيفته؟ مگه تو کي هستي؟وقت چرا نباون -

هاش معلوم بود خيلي عصبي شده. اين عصبي شدن کمترين چيز بود براي از صداي نفس

 .شکستن دل من

 اي داري هان؟باز چه نقشه -

طور کشم. نديدي چهدوني که من براي هرکاري از قبل نقشه ميمن هميشه نقشه دارم. مي -

خاطر ثروتش گول زدم، يا فاتح، يا حتي خود تو رو! پس ازم بترس جناب عطا شاهي بهارسالن رو 

 .شناسيکه گولم رو نخوري. من تخصص تو گول زدن مردا دارم. خودت که خوب من رو مي

 !خفه شو لعنتي -

 .خواستم رسيده بودم. عطا تا حد انفجار عصباني شده بودبه چيزي که مي

 .فروشم، ديگه هم بهم زنگ نزنن سهامم رو به تو يکي نميخواي بکن! مهرکار مي -

 .گوشي رو قطع کردم و بعدشم خاموشش کردم. جنگ دوباره شروع شده بود

*** 

دو روز گذشته قادري چند بار زنگ زده. منم مجبور شدم آخر باهاش برخورد کنم. به سارا زنگ 

ر کنه. قراره امروز برم بيمارستان. از تونه برام تو اورژانس بيمارستان يه کاري جوزدم گفت مي

خونه ميام بيرون. هوا گرمه امروز؛ مثال گفتم چون ترافيکه با ماشين نرم که زودتر برسم؛ ولي گرما 

 .ام کردهکالفه



 .تصميم گرفتم با اتوبوس برم تا زودتر برسم

ز اتوبوس پياده گذره. اسوار اتوبوس ميشم. از آخرين باري که سوار اتوبوس شدم خيلي وقته مي

 .مونمميشم. هنوز مسيري مونده بايد سوار تاکسي بشم. منتظر تاکسي مي

 .زنهداره. بهش اهميت نميدم ميرم جلوتر. اونم مياد جلو و بازم بوق ميماشيني جلوي پام نگه مي

 داره. ميرم عقب. اونم مياد عقب.ام کرده. اين ديوونه هم دست از سرم برنميگرماي هوا کالفه

هاش هم باالست از ماشينم زنه. احمق شيشهعجب غلطي کردم با ماشين نيومدم. داره بوق مي

 .زنهشه. فکر کنم خيلي گرمشه که به صندلي ماشينش چسبيده. بازم بوق ميپياده نمي

 .ي ماشينزنم به شيشهنه ديگه بايد يه جور ديگه حاليش کنم.سمتش مي رم.مي

هام گرد ميشه. خيلي خونسرد بهم نگاه کنم. چشمرو خم ميده. سرم شيشه رو پايين نمي

 .کرد. پوزخندي رو لبشه. شيشه رو ميده پايينکنه. لعنتي داشت باهام بازي ميمي

 ها چيه؟خواي هان؟ فکر کنم جوابت رو به وکيلت دادم. اين مسخره بازيچي مي -

 .سوار شو -

 !برو پي کارت بابا -

 .زنهخوام برم که با حرفش خشکم ميمي

 خواي احيانا مشکلي براي آراد شاهي پيش بياد؟تو که نمي -

 .بره. به روي خودم نميارمتونم بفهمم داره از اين بازي لـ*ـذت مياز پشت عينک دوديش هم مي

 .زنيدونم راجع به چي حرف مينمي -

 .واقعا؟ پس سوار شو تا بهت بگم -

 .رفي ندارممن با تو ح -

 .به راهم ادامه ميدم



 .باشه پس بهتره برم سراغ بابات -

 .کار کنمدونم چيسرجام واميستم. دودل شدم نمي

 .سوار شو گرمه -

بندم. عينکش رو ميده باال با حرص نگاهم زنم و سوار ميشم و در رو محکم ميدلم رو به دريا مي

نجره. فقط دعا مي کنم به بابا گير نده. کنم سمت پکنه. بهش اهميت نميدم. روم رو ميمي

 .ست. بايد تو اولين فرصت برم سراغ فاتحجوري فهميده بود بابا زندهبدجور تو هچل افتادم. چه

حتما اون بهش گفته. لعنت به من که بهش اعتماد کردم! بايد خونسرد باشم تا از نقطه ضعفم 

 .سمتشگردم زنه. برميسواستفاده نکنه. ساکته و حرف نمي

 .خوام برممن کار دارم حرفت رو بزن مي -

 عموجون خوبن؟ -

 .کنمهام رو مشت ميحرصم گرفته، دست

 .خواي هان؟ اون سهام لعنتي رو بهت ميدمچي مي -

 !زود کم آوردي هلنا شاهي -

 آره کم آوردم االن حرفت چيه؟ -

 .ار داد مهمي رو از دست بدمخورد؛ تو باعث شدي قر نه ديگه. سهامت اون زمان به درد من مي -

 .من ضررت رو ميدم -

 .زنهدوباره پوزخندي مي

خاطر تو نگار رو از دست دادم. قرار خوره. بهپولت رو براي خودت نگه دار چون به درد من نمي -

بود پدرش تو اين پروژه باهام شريک باشه؛ ولي تو با کارت همه چي رو خراب کردي، اونم کلي 

 .که با ازدواج ما موافق نيستضرر کرد و گفت 



 .خاطر اون دختره بودشدم پس ناراحتيش بهحرصم گرفته. داشتم از عصبانيت منفجر مي

خواي گل و شيريني بگيرم بريم آخي، چه بد شد شکست عشقي خوردي. واقعا متاسفم! مي -

 شون از دلشون دربيارم؟ يا مي خواي ضرر باباي اونم بدم هوم؟ نظرت چيه؟خونه

 .گرده سمتم. صورتش قرمز شدهرميب

 .زبونت کوتاه ميشه وقتي باباجونت براي يه سري توضيحات بره اداره ي پليس -

 !نگه دار عوضي -

 .پاشو بيشتر روي گاز فشار ميده

 !احمق رواني گفتم نگه دار -

زبوني بهتره دهنت رو ببندي. تو خودت شروع کردي. موقعي که داشتي پشت تلفن بلبل -

 .کرديکردي بايد به عواقبش فکر ميمي

 :زنمداد مي

گفتم نگه دار! تو و اون دختره باهام بريد به درک! برام مهم نيست که چي شده. اگه نگار ولت  -

به پاش بيفت که بهت برگرده، از دست من  عرضگي خودته. خيلي دوستش داري بروکرده از بي

 کاري ساخته نيست، فهميدي؟

 .بندمداره. از ماشين پياده ميشم و در رو محکم ميصورتش قرمز شده. کنار اتوبان نگه مي

 .باشه مثل اينکه دوست داري بابا جونت بره زندان -

ذاري. نکنه ن رو تحت فشار ميم مخاطر خانوادهي دومه که داري بهبرو به جهنم عطا! اين دفعه -

خواي يه ارسالن ديگه پيدا کنم، هان؟ نظرت چيه؟ بدون که به هرکسي رو بندازم بهتر از اينه مي

 .که با تو راه بيام

 .هاش هم قرمز شدهحاال چشم

 .منتظر عواقب حرفات باش -



 .پاشو ميذاره روي گاز و ميره

کنه؟ خاطر نگار اين کارا رو داره مي! واقعا يعني بهخربازي در نياره. عطاي لعنتيکنم کلهدعا مي

خوام قدر دوست داره. حالم بد شده، ميگيره. باورم نميشه عطا يکي رو اينقلبم داره آتيش مي

 .گيرمي فاتح رو ميزنم. سريع شمارهسرم رو بکوبم به ديوار. لگدي به گارد ريل کنار اتوبان مي

 .رهچند تا بوق مي خوره و برمي دا

 بله؟ -

 ست؟تو به عطا گفتي بابام زنده -

 بله؟ شما؟-

 .من هلنام -

 سالم هلنا خانم. حال شما؟ -

 ي بابام گفتي؟گفتم تو به عطا درباره -

 اوال جواب سالم واجبه، دوما من چيزي نگفتم، اتفاقي افتاده؟ -

 سالم، ببخشيد اعصابم خرابه. اگه تو نگفتي پس کي بهش گفته؟ -

شناسي، کلي آشنا داره، حتما يه جوري فهميده. چيزي شده باز نم تو که عطا رو ميدونمي -

 مشکلي پيش اومده؟

ي خاطر بابام بهم فشار مياره سهامم رو بهش بفروشم. اگه دربارهنه فقط داره غيرمستقيم به -

 بابا به پليس حرفي بزنه چي ميشه؟

 باهاش حرف بزنم؟ خوايدونم فکر نکنم اتفاق خوبي بيفته. مينمي -

 .جوري حرف زدمکنم. بازم ببخشيد باهات اوننه الزم نيست خودم يه کاريش مي -

 .اشکال نداره -



کردم؟ به ساعت نگاه کردم. واي ديرم شده بود. سريع کار ميگوشي رو قطع کردم. حاال بايد چي

گفت دي. سارا ميتاکسي گرفتم رفتم بيمارستان. اونجا هم از خوش شانسي خوردم به پست اح

کرد باهام ازدواج کرده؛ ولي همچنان رفتارش مثل قبل بود و با اون لبخند احمقانه سعي مي

 .صميمي بشه

خواستم کارم ي اون فکر کنم. فقط ميتر از اين بودم که به رفتارهاي احمقانهحوصلهولي من بي

 .حبه بهم خبر بدهي مصاتموم بشه و برگردم خونه. سارا قرار شد براي جواب نتيجه

*** 

 .ساعت نزديک سه بود رسيدم خونه. درب و داغون بودم. موهام از گرما چسبيده بود به هم

خواستم زير کولر بنشينم و به هيچي فکر نکنم. وارد خونه شدم. بابا اين ساعت خونه فقط مي

گفت اينجا براي سرمايه گذاري به بود، ماني هم رفته بود فرانسه براي فروش آپارتمانش. مي

 .پولش بيشتر احتياج داره

 ...بيرون گرمه. بابا کجايقدر دوني چهپزم نميبابا جون کجايي؟ من اومدم. از گرما دارم مي -

 کرد؟کار ميجا چيهام گرد شده بود و نزديک بود سکته کنم. اين لعنتي اينخشکم زد. چشم

 .جاستبابا: بيا عزيزم ببين کي اين

 .لبخند مصنوعي روي لبش اعصابم رو بهم ريخته بود

 .عطا: سالم

 .اهي نکنم. الل شده بودمکردم جلوي بابا خودم رو کنترل کنم تا کار اشتبداشتم سعي مي

قدر خوشحال شدم. دوني چهجا و ايسادي؟ بيا جلو. عطا اومده ديدنم. نميبابا: هلنا جان چرا اون

من که گفتم به عطا راجع به من زودتر بگو، خيلي دلم براش تنگ شده بود. عطا بهم گفت تو تازه 

 طور شد نظرت عوض شد؟بهش خبر دادي. چه



رفت. معلوم نبود چه عطاي لعنتي با اون لبخند کذايي داشت رو مخم ميهام گردتر شد. چشم

 .هاي تحويل بابا داده بوددروغ

عطا: اشکال نداره عموجون حتما اون موقع صالح ندونسته بگه، اگه بهم خبر داده بود زودتر 

 .رسيدمخدمت مي

 .گفت عموجون بزنم لهش کنمجوري ميدوست داشتم وقتي اين

خواست زودتر ببينمت؛ ولي خب هلنا خيلي محافظه لم کردي پسر، خيلي دلم ميبابا: خوشحا

 .دوني پسرمکاره خودت شرايط من رو که مي

 .کردمجور رفتار ميکنم. منم جاتون بودم همينگفتم که اشکال نداره عموجون. من درک مي -

 .هلنا جان گفتم نهار عطا پيشمون بمونه -

 .يشمعطا: نه ممنون من مزاحم نم

ذارم بدون نهار بري؟ کاش ماني هم بود ها ديدمت، مگه ميها چيه پسر؟ بعد سالاين حرف -

 !شدحتما اونم خوشحال مي

 .منم دوست داشتم ببينمش -

 پس نهار ميموني ديگه؟ -

 .مگه ميشه رو حرف شما حرف زد -

اي دونم چه نقشهزدم تو دهنش. نميهام رو مشت کردم، بايد ميعطا پوزخندي بهم زد. دست

 .کشيده بود

 .بابا: هلنا جان، عزيزم برو به نيره خانم بگو غذا رو بکشه

 .بدون حرف سمت آشپزخونه رفتم



قدر عصبي هستم. به نيره خانم گفتم بود که نديد من چه قدر از ديدن عطا ذوق زده شدهبابا اين

کرد، انتظار ردم. اصال فکرم کار نميغذا رو آماده کنه و خودم هم رفتم تو اتاقم لباسام رو عوض ک

 .جا چيهشدم ببينم عطا دليل اومدنش به ايناين کار رو اصال نداشتم. بايد منتظر مي

*** 

کردم. اصال نفهميدم چي خوردم. بابا خيلي از تمام مدت سر غذا سنگيني نگاه عطا رو حس مي

کردم و حرفي همين تحمل ميخاطر خواستم ناراحتش کنم، بهاومدن عطا خوشحال بود و نمي

 .رفتزدم. غذا تموم شد و عطا از جاش بلند شد. باالخره داشت مينمي

 .عطا: خيلي ممنون عموجون خيلي از ديدنتون خوشحال شدم

 .منم پسرم بازم بيا ديدنمون -

 .حتما ميام، با اجازه -

 .عطا سمت در رفت منم دنبالش رفتم

 .ها بازوش رو کشيدم. برگشت سمتماز خونه که رفت بيرون روي پله

 جا، هان؟خواي ايناي داري؟ چي ميچه نقشه -

 !دخترعموي عزيزم چرا عصبي هستي، آروم باش -

کني؟! چه کار ميجا چيهات رو ندارم. بگو ايني مسخره بازيدوني االن حوصلهعطا خودت مي -

 اي کشيدي؟نقشه

 ه عموم سر بزنم مشکليه؟اومدم ب -

 .پوزخندي زدم

ت اهميت شناسنمت. تو کي به خانوادههاي خانواده دوست رو درنيار که من مياداي آدم -

 ...دونه خانواده يعني چي! اون از ارسالن، اونم از مادرتدادي؟ کسي که نمي

 .دستم رو گذاشتم روي دهنم



  !ي از دهنم پريدجوردونم چهخواستم اون حرف رو بزنم، نمينمي

 .هايه دفعه صورتش قرمز شد. هلم داد خوردم به ستون کنار پله

 .هاش قرمز بود. بازوهام رو گرفت و تکونم داداومد نزديکم. چشم

 مادرم چي هان؟ مادرم چي لعنتي؟ -

 .ساکت بودم و حرفي نزدم

يه روزي احمق شدم و بينم تو لياقت هيچي رو نداري. کنم ميدوني چيه؟ حاال که فکر ميمي -

 ... دونستم قرارهبزرگترين راز زندگيم رو برات گفتم؛ ولي نمي

 ...خواستم؛ يعني منظورم اوني کهمن نمي -

طور شد بايد هر کاري بگم انجام بدي وگرنه بابات بايد دهنت رو ببند! حرف نزن! حاال که اين -

 .بره زندان آب خنک بخوره

 .ابام دوستت دارهکني؛ بتو اين کار رو نمي -

ام. درضمن، يادت رفت من هيچي حاليم نيست؟ خانواده قدر ديوونهدوني من چهتو که مي -

شناسم؟ فردا مياي شرکت، اگه شرايطم رو قبول کني که هيچ، وگرنه بايد هر هفته بري زندان نمي

 .براي بابات کمپوت ببري

  !قدر احمق بودمکردم. چه. نبايد تحريکش ميبازوم و ول کرد و از خونه بيرون رفت. بازم گند زدم

اسي که عطا داده بود نگاه کردم. ساعت پنج بعدازظهر، امتا صبح خوابم نبرده بود. به اس

 .خيابون... ،شرکت آتيه سازان. فقط همين چند جمله بود

خواد چه دونستم عطا ميکردم. نميبه خودم تو آينه نگاه کردم. بايد امروز تکليفم رو روشن مي

 .شرطي بذاره؛ ولي من آدم کم آوردن نبودم



مانتوي سفيد و شلوار و شال خاکستريم رو مرتب کردم. آرايشم هم خوب بودم. رژ کالباسي زده 

اي خواستم رژ پررنگ بزنم که عطا پيش خودش فکرهاي ديگهبودم با ريمل و خط چشم، نمي

 .فهميدم حس واقعيش به من چيهبود که نمي قدر تغيير پذيربکنه. هرچند عطا تو اين مدت اين

 .موهام رو بافتم. دوباره شالم رو مرتب کردم. خوب بودم. از خونه رفتم بيرون

سوار ماشين شدم. به ساختمون بلندي که آدرس داده بود رسيدم. از ماشين پياده شدم و رفتم 

 .ي مورد نظر. در زدم. مردي حدود شصت سال در رو باز کردطبقه

 .له بفرماييدب -

 .ببخشيد با آقاي شاهي قرار داشتم -

 .بفرماييد تو -

 .وارد شدم. به اطراف نگاه کردم شرکت شيکي بود

 .کرد. سمت ميزش رفتم. با صداي پام سرش رو بلند کردمنشي داشت چيزي رو يادداشت مي

خواستم از آرايش فجيعش فاکتور زد. تازه اگه ميموهاي شرابيش و لنز آبيش بدجور تو ذوق مي

کرد؟ که خيلي ها شده بود. با خودش واقعا چي فکر ميبگيرم افتضاح بود. دقيقا مثل دلقک

اش ازش چشم برداشتم. حتما با خودش فکر کرده من محو زيباييش خوشگله! با صداي سرفه

 .خندي روي لبش بودشدم؛ چون لب

 .بفرماييد خانم -

 .ببخشيد با آقاي شاهي کار دارم -

 .ابروهاي دختره رفت باال

 .من چيزي يادداشت نکردم که جناب مهندس امروز با شما قرار داشته باشن -

 .دونم شما چي يادداشت کرديد. لطفا باهاشون تماس بگيريد بگيد هلنا اومدهخانم من نمي -

 .ونم ايشون جلسه دارنتشرمنده نمي -



 .پوزخندي زدم

دونم تو اتاقش کسي نيست و داري براي من کالس ها رو کهنه کردم، ميببين خانم من اين دوره -

 .ميذاري. پس اون گوشي رو بردار تا خودم نرفتم تو اتاقش

 .کنم گوشي رو برداشت و زنگ زددختره نگاهي بهم کرد وقتي ديد جدي دارم نگاهش مي

 ... يد جناب مهندس خانمي به اسمببخش -

 .بهم نگاه کرد، مثال يادش رفته اسمم چي بود

 .هلنا شاهي -

 .هاي دختره گرد شدچشم

 .خانم هلنا شاهي اومدن ديدنتون -

 .بله جناب مهندس -

 .گوشي رو گذاشت. هنوز متعجب بود

 .بفرمائيد داخل خانم شاهي -

داده بود رفتم. در زدم و داخل رفتم. عطا سرش  اي بهش رفتم و سمت اتفاقي که نشونچشم غره

داد براش مهم تو کامپيوتر بود. سرش رو بلند نکرد. منم رفتم جلوي ميزش مثال داشت نشون مي

 .نيستم

 .سالم -

 .سرش رو بلند کرد. تو نگاهش هنوز دلخوري بود

ونسرد و چند ثانيه بهم خيره شد؛ ولي سريع حالت نگاهش عوض شد. دوباره مثل هميشه خ

کردم. بليز آبي آسمونيش بدجور بهش جور فکر مياحساس نگاهم کرد. شايدم من اينبي

 .اومد لعنتيمي



 .بشين -

 بهت ياد ندادن سالم کني جناب مهندس؟ -

 .بينم به هر کسي سالم کنمالزم نمي -

 . شمشيرش رو از رو بسته بود

دوني براي منم مهم گرنه خودت ميباشه براي منم مهم نيست. تو به اين چيزا حساسي و -

 .نيست

 .ها نشستمرفتم روي يکي از راحتي

روم نشست. بهم نگاهي کرد. منم بهش زل زده بودم. معلوم بود از از جاش بلند شد و اومد روبه

 .نگاهم کالفه شده

 کني؟جوري نگاهم ميچيز خاصي ديدي اين -

 .هام رو دادم باالشونه

 هام همين جوريه، مشکليه جناب مهندس؟نه چشم -

 .جوري بهم زل زديدونم جذابم که اينالبته مي -

ت ممکنه روم اثر بذاره ديگه نتونم خب منتظرم جناب جذاب! حرف اصليت رو بزن؛ چون جذبه -

 .خودم رو کنترل کنم

 .هاش گرد شدچشم

 .ميدهخيلي پررويي! يه روزي زبون درازت سرت رو به باد  -

 .دونممي -

 .پوزخندي زد

 .دوني که االن تصميمت فقط مربوط به خودت نيست و پاي بابات وسطهخودت مي -



 .پوزخندي بهش زدم

 خواي؟بگو چي مي -

 .بايد نگار رو بهم برگردوني -

 .هام گرد شدچشم

 کار کنم؟چي -

 .فکر نکنم گوشت مشکل داشته باشه -

 م ها بهم رو دارم؟فکر کردي من بنگاه رسوندن آد -

 .هر چي که داري به خودت مربوطه. خودت گند زدي، خودت هم بايد درستش کني -

 .لرزيدهام از حرص ميهام رو مشت کردم. دستدست

 .شرمنده من کاري ازم برنمياد -

 چرا؟ -

اي داري بگو ت به من ربطي نداره، فهميدي؟ اگه شرط ديگهببين عطا شاهي، مسائل عاشقانه -

 .گرنه من برمو

 .ساکت شده بود. از جام بلند شدم

 .تون بودباشه پس وقتي رسيدي خونه يه وقت تعجب نکني اگه پليس دم خونه -

 ...خيلي -

 .اونم از جاش بلند شد

کار کنم، عاشقم ديگه. آدم عاشقم براي ام. خب چيبگو خجالت نکش! بگو خيلي عوضي -

 .کنهرسيدن به عشقش هرکار مي

 .قلبم مچاله شده بود. حس خفگي داشتم



 .آروم باش هلنا! نذار بفهمه ناراحتي! آروم باش، آروم باش

 اي داري؟من وقت ندارم زود تصميم بگير. نکنه مشکل ديگه -

 .با حرص نگاهش کردم

 مثال چه مشکلي؟-

 .خواي کاري کنيخاطر همين نميکني؛ بهشايد به عشق من به نگار حسادت مي -

 دت؟ چرا بايد حسادت کنم؟حسا -

 کني؟پس براي چي داري بهانه مياري اگه حسادت نمي -

 .حالت تهوع گرفته بودم. بهم زل زده بود

 .خواستم غرورم خرد بشهفهميد که حسم بهش چيه؛ نميگفتم نه ميگير افتاده بودم، اگه مي

 .بگو بايد چکار کنم -

 .بشين -

 .کردم. عطا باالي سرم وايساده بودش نگاه نميسرجام نشستم؛ ولي اين دفعه ديگه به

 .خوامشقدر ميخوام بفهمه که چهخوام خودم يا تو مستقيم بريم سراغش؛ چون نمينمي -

 .حس مي کردم با هرکلمه که ميگه يه خنجر به قلبم زده ميشه

ي ببينه جوري وقتمي. اينmy friend خوام اون بياد طرفم. تو بايد طوري وانمود کني کهمي -

 .گرده بهمموقعيتش در خطره خودش برمي

 .هاي گرد شده نگاهش کردماز جام دوباره بلند شدم. با چشم

ت تاوان بدتري دادي، اين نقش بازي کردن که در برابر اونا چيز چيه؟ تو قبال براي نجات خانواده -

 .کوچيکيه



ن بازي به قول اون کوچيک هزار برابر ها پاي قلبم وسط نبود؛ ولي االن ايفهميد اون موقعچرا نمي

 .گذشته نابودم مي کرد

 خب چي ميگي؟ -

 .خواستم بفهمه چه حالي دارمقلبم داشت از حرکت وايميستاد ولي نمي

کنم؛ ولي اين ماجرا تموم بشه بخواي دوباره بياي سراغ يکي از خاطر بابام قبول ميباشه به -

 .ام مهم نيست و هرکاري ممکنه بکنموقت ديگه هيچي بر م اوناعضاي خانواده

 .جون کندم تا جوابش رو دادم

من که از عواطف خانوادگي سر در نميارم. شايد تو زندگيم با نگار بعدا به يه چيزايي برسم؛ ولي  -

 .ت کاري ندارموقتي به نگار برسم ديگه چيزي برام مهم نيست و ديگه به تو و خانواده

 .روم مياوردهاي ديروزم رو به داشت حرف

قدر عاشقش بود؟ شالم رو يکم باز کردم، داشتم خفه خواست با نگار زندگي کنه. واقعا اينمي

موندم هاش رو نداشتم. اگه يکم بيشتر ميرفتم. ديگه تحمل حرفجا ميشدم. بايد از اينمي

 .شد. سمت در اتاق رفتممطمئنا حالم بد مي

 کجا؟ -

 .متشبغضم رو قورت دادم و برگشتم س

اي مونده باشه. فقط کار کنم. فکر نکنم چيز ديگهبايد برم جايي. بهم زنگ بزن بگو بايد چي -

 .دارييادت نره گفتي دست از سر پدرم برمي

 .کرد. دوباره برگشتم سمت درداشت نگاهم مي

 .خوام، ديگه هيچي برام مهم نيستبهت گفتم من فقط نگار رو مي -

ي در. حس کردم پشت سرم وايساده. هام رو چند ثانيه بستم. دستم رفت سمت دستگيرهچشم

 .شدم. سرش رو به گوشم نزديک کردقدر نزديک بود که داشتم بيهوش ميبوي ادکلنش اين



بهتره نگار رو زود بهم برگردوني که تحمل دوريش رو ندارم. اينجوري مجبور نيستم تو رو هم  -

 .تحمل کنم

 .ط همين لحظه بود. ازم فاصله گرفتسقو

ها دويدم پايين، اصال با سرعت از اتاق اومدم بيرون. حتي منتظر آسانسور نشدم. از پله

خواستم نفس بکشم. تا به ماشين رسيدم خودم رو کنم؛ فقط ميکار ميفهميدم دارم چينمي

 .هام پراز اشک شده بودانداختم توش و با سرعت رفتم. چشم

تر نگه داشتم. ميگه تحمل من رو شو احمق! چند تا خيابون اون طرفريه کني هلنا! خفهنبايد گ

نداره. براي من عاشق شده. لعنتي عوضي! لعنتي عوضي! اشکم روي صورتم ريخت. به فرمون 

 !مشت زدم. لعنتي... لعنتي

ه بود وقتي بهم خورد. غرورم خرد شدچارگيم بهم ميکار کنم. حالم از اين همه بيحاال بايد چي

کنم. خاک تو سرت هلنا! کارت به جايي رسيده که ازت براي گفت دارم به عشقش حسادت مي

کنه. به جهنم که من رو دوست نداره! به جهنم که من رو رسيدن به هدفش استفاده مي

خواد! به جهنم که عاشق اون شده! اصال بره به درک! مشت زدم به قلبم. خفه شو! هر چي نمي

قدر ضعيفم کردي که دارم براي مردي که لياقت نداره اشک کشم. تو اينکشم از تو ميمي

ريزم! هاي بدبخت اشک ميتونست اشکم رو دربياره دارم مثل آدمکس نميريزم. مني که هيچمي

خدا قسم اگه يه بار ديگه صدات بلند انگيز بودم. دستم رو روي قلبم گذاشتم. بهقدر رقتچه

 .ام درت ميارم و ميندازمت، دور فهميدي؟ سرم رو گذاشتم روي فرمونسـ*ـينه بشه از تو

خواد تونم بجنگم. بابا منم آدمم، دلم ميخدايا خسته شدم. ديگه واقعا تحمل ندارم. ديگه نمي

 !خوادريزم. دلم آرامش ميبه يکي تکيه کنم. دارم از تو فرو مي

*** 

 .چند روزي هست از عطا خبري نيست

 ا فرداي اون روز بهم زنگ زد و گفت با کارم موافقت شده. االن چند روزي هست که ميام سرسار 

 .کنمجوري کمتر فکر ميخواد بيشتر شيفت شب باشم اينکار. امشب شيفت شبم. دلم مي



هاش تو عطا ظهر بهم اس داده بهش زنگ بزنم؛ ولي من هنوز بهش زنگ نزدم. هنوز توهين

 .ر داره پس بايد خودش زنگ بزنهگوشمه. درضمن اون کا

خوام تا خوام فعال باهاش برخورد داشته باشم. ميدونم چرا نميگوشيم رو خاموش کردم. نمي

ترسم که دوباره با ديدنش حالم خراب بشه. از جايي که ميشه ازش فاصله بگيرم. از خودم مي

وا بخورم. ساعت نه شبه. اتاقم ميام بيرون. امشب بيمارستان خلوته. ميرم سمت حياط يکم ه

ش رو ندارم. دوباره ش ازش فرار کردم و اصال حوصلهبينم. تو اين چند روز همهاحدي رو از دور مي

 .سمت اورژانس ميرم تا منو نبينه

 .خانم دکتر -

 . لعنتي من رو ديده بود. بهش اهميت نميدم و به راهم ادامه ميدم

 .هلنا خانم -

 !ديگه ضايع بود جوابش رو ندم مرتيکه کنه خيلي بهم نزديک شده بود و

 .گردم سمتشسرجام واميستم. برمي

 .سالم، حال شما؟ چند بار صداتون کردم -

 .کرداومد. با اون نگاهش که حس بدي به آدم منتقل ميقدر ازش بدم ميچه

 خوبيد؟ -

 .بله ممنون. حواسم نبود ببخشيد -

رم اگه دوست داريد بعد عمل شام با هم بريم اشکال نداره. من امشب عمل اورژانسي دا -

 .بيرون

دادم تا بيشتر از کنم بايد جوابش رو ميچقدر وقيح بود، انگار نه انگار زن داشت. بهش اخم مي

 .جا محل کاره نه جاي قرار گذاشتنفهميد ايناين پررو نشه. احمق نمي



ديد. دليلي نداره با من شام ببخشد دکتر؛ ولي فکر نکنم کار درستي باشه شما ازدواج کر  -

 .بخوريد

 خوايم شام بخوريم. چه ربطي به ازدواج من داره؟کني؟ فقط ميچرا مسائل رو پيچيده مي -

 .هاي ديگهچقدر نفهم بود. آره ديگه اول شام، بعد بيرون رفتن، بعدم درخواست

 .تونم قبول کنم، االنم بايد برم کار دارمشرمنده دکتر، نمي -

 .نذاشتم حرف بزنه و سمت اورژانس رفتم

 .وارد اتاقم شدم. اصال به من آرامش نيومده بود

 .اي گذشته بود. با صداي در خودم رو مرتب کردم. احتماال مريض بودچند دقيقه

 .بفرماييد-

با باز شدن در و کسي که تو چارچوب در ظاهر شد خشکم زد. اومد جلو جاي مريض نشست. 

 .الل شده بودم فقط نگاهش کردم.

 .اسي که براتون فرستاده بودمامگوشيتون خاموش بود خانم دکتر. البته بعد از دريافت اس -

 .گفتخانم دکتر رو به مسخره مي

 .شارژ نداشتم -

اس شارژتون تموم شده. هرچند شما سرت شلوغه، امطور دقيقا بعد از دريافت اسدونم چهنمي -

 .توني بيشتر باهاش آشنا بشيجاست، خوبه ميي هم ايننبايدم جواب بدي. دکتر احد

 .هات رو ندارمي تيکهجا محل کارمه حوصلهکارت رو بگو اين -

 .م کنيته معاينهاعصابي! من مريضم شما هم وظيفهچه دکتر بي -

 .اون که معلومه مريضي -



زديک صورتم با عصبانيت خيز برداشت سمتم. منم ناخداگاه چسبيدم به صندلي. صورتش ن

 .بود

ي خواد از شر يه آدم مريض خالص بشي گوشيت رو خاموش نکن؛ چون دفعهخيلي دلت مي -

 !ديگه بهت نشون ميدم مريض واقعي يعني چي

 ...تو حق نداري -

 .انگشتش رو گذاشت رو لــ*ـبـ*ـم

 .بهتره حرف نزني؛ چون چوب خطتت امروز پر شده -

 .زده شده بود. قلبم تند تند ميهام خير انگشتش رو برداشت به چشم

 .فردا ميام دنبالت، ساعت هشت آماده باش. قراره بريم يه مهموني که نگارم هست -

 .پوزخندي زدم

 .اميدوارم فردا شب بهش برسي و دست از سر من برداري -

 .حالت نگاهش عوض شد

 .ت بشمشقونهخواد مزاحم قرارهاي عااين همه بستگي به رفتار تو داره. منم دلم نمي -

 .با تعجب نگاش کردم. ازم فاصله گرفت

ت يه جايي به جز حياط بيمارستان رو انتخاب کني. فکر نکنم هاي عاشقانهبهتره براي حرف -

اي که قدر بيچارهدونستم اينکني، نميمکان جالبي باشه. احدي گفت که داري بهش فکر مي

هر چند اصال برام مهم نيستي؛ ولي فکر نکنم اگه دار بچسبوني. خواي خودت رو به يه مرد زنمي

 .بابات يا ماني بفهمن خوشحال بشن

از اتاق بيرون رفت. تو شوک بودم. منظورش چي بود که گفت احدي بهش گفته دارم بهش فکر 

فهميدم احدي چي بهش گفته. مرتيکه عوضي کنم. با عصبانيت از جام بلند شدم، بايد ميمي

 .کنهردم که داري زيادي پاش رو از گليمش درازتر ميکبايد بهش حالي مي



از اتاق اومدم بيرون. از ايستگاه پرستاري پرسيدم که احدي عملش تموم شده اونا هم گفتن 

ش خواست احدي رو خفه کنم. دوباره برگشتم تو اتاقم. همهاحدي هنوز تو اتاق عمله. دلم مي

 .زدمقدم مي

ندم. بعد يه ساعت رفتم بيرون و پرستار گفت دکتر عملش نشوبايد اين احمق رو سرجاش مي

گرده. لعنتي رفته بود. حاال بايد تا تموم شده و بعدِ عمل رفته؛ ولي نُه صبح دوباره عمل داره برمي

 .کردمصبح صبر مي

*** 

 .ساعت نزديک نُه بود. تو پارکينگ منتظر بودم

 .خوابي و عصبانيت قرمز شده بودهام از بيچشم

 .ماشين دکتر احدي رو ديدم که اومد سمت پارکينگ که پارک کنه. سريع رفتم سمتش

 .از ماشين پياده شد

 !دکتر احدي -

 .با تعجب برگشت سمتم. انگار هول شده بود

 .با عصبانيت بهش نگاه کردم

 ميشه بگيد ديشب چي به نامزدم گفتيد؟ -

 .هاش گرد شدچشم

 نامزدت؟ -

 آره مشکليه؟ -

 .دونستم نامزدته. وقتي بهم توهين کرد منم مجبور شدم جوابش رو بدممن نمي -

 !جوابتون احيانا اين نبود که قراره من بهتون فکر کنم -



 .از رک بودنم جا خورد

 ...خوره. اونببين هلنا اون آدم به دردت نمي -

خوام ارمه و نميجا محل کخوريد، نه؟ ببينيد دکتر اينالبد شما با وجود داشتن زن به دردم مي -

 .ي ديگه بخوايد مشکلي درست کنيد مجبورم اطالع بدممشکلي پيش بياد؛ ولي اگه دفعه

 .پوزخندي زد

 کني؟داري من رو تهديد مي -

 .جوري فکر کنيدتونيد اينمي -

 .برگشتم سمت ماشينم

اخت. تا االن اندهلنا اون آدم اگه به درد بخور بود نزديک دوسال تو رو دنبال خودش راه نمي -

 خواي قبول کني براش بازيچه هستي؟باهات ازدواج کرده بود. چرا نمي

 .دوباره برگشتم سمتش

 .به تو ربطي نداره، فهميدي؟ تو به فکر زندگي خودت باش که به خاطر کارهات از هم نپاشه -

 .رفتم سمت ماشين و از بيمارستان اومدم بيرون

 !وم مياوردچرا هميشه احدي بايد حقيقت رو به ر 

خواستم ادامه بدم. بعد شد. ديگه نميگفت، اين بازي ديگه بايد تموم مياحدي راست مي

گرفتم اين همه شد. بايد براي زندگيم يه تصميم درست ميامشب شايد همه چي تموم مي

 .ام کرده بودسردرگمي خسته

*** 

خورد رو روي تنم مرتب روش ميپيراهن قرمز رنگ مدل رومي که تا روي زانوم بود و حرير بلندي 

تونستم از چيزي که اتفاق انداخت. نميکردم. اون تتوي کذايي روي کتفم من رو ياد گذشته مي

مونه که گذره؛ ولي هميشه يه چيزايي ازش يادگاري ميافتاده بود فرار کنم. درسته گذشته مي



موهام رو تو صورتم ريخته  نميشه ازش فرار کرد. موهام مثل هميشه صاف بود، فقط چتري جلوي

 .بودم

هام رو هم آرايش تيره کرده بودم و رژ زرشکي رنگي زدم. تل مشکي نازکي به سرم زده بودم. چشم

 .به خودم نگاه کردم. خوشگل شده بودم؛ ولي به نظرم رژم زيادي تو ديد بود

 .اس به گوشيم نگاه کردمامبا دستمال کم رنگش کردم. کفش مشکيم رو پام کردم. با صداي اس

 .دم درم -

 .کنمقدر بهش فشار اومده بود همين دوتا کلمه رو نوشته بود. باورم نميشه دارم اين کار رو ميچه

خودم هم کنم. باورم نميشه دارم براي رسوندن کسي که دوستش دارم به يکي ديگه کمک مي

کنم که به خودم ثابت کنم اين مهموني ربطي به بابا نداره. دارم اين کار رو مي دونم رفتنم بهمي

رفتم حتي اگه به ضررم خواد. من هميشه همين بودم، تا آخر هر چيزي ميعطا واقعا من رو نمي

 .تمرو بشم. از اينکه تو دوراهي باشم نفرت داشخواست با حقيقت روبهبود. دلم مي

مانتوم رو پوشيدم و شالم رو انداختم روي سرم. از اتاق اومدم بيرون. به بابا گفته بودم عروسي 

 .يکي از دوستامه. بابا تو پذيرايي داشت روزنامه مي خوند. با صداي پام سرش رو بلند کرد

 بابا: داري ميري؟

 .بله -

 .قدر خوشگل شدي عزيزم؛ مواظب خودت باشچه -

 .لبخندي زدم

 .ممنونم بابا -

 با ماشين ميري؟ -

 .نه ميان دنبالم -

 .برو عزيزم بهت خوش بگذره -



از خونه اومدم بيرون و نفس عميقي کشيدم و سمت ماشين عطا رفتم و سوار شدم. نگاهش 

 .نکردم

عطا هم حرفي نزد و فقط پاش رو روي گاز گذاشت. معلوم بود عصبيه. حتما انتظار داشت بهش 

مهم نبود عصبي شده. ديشب خيلي باهام بد حرف زده بود. درسته تقصير احدي سالم کنم. برام 

بود؛ ولي اون حق نداشت تو زندگي من دخالت کنه وقتي خودش قراره با يکي ديگه باشه. انگار 

 .مهموني خارج شهر بود. خيلي وقت بود تو راه بوديم

 .به دم يه ويال رسيديم. از ماشين پياده شديم

 .عطا اومد سمتم

خواي امشب همه چي تموم بشه بهتره رفتارت درست جايي. اگه ميدوني که براي چي اينمي -

 .باشه

 .سرم رو بلند کردم. بهش نگاه کردم. تازه به صورتم نگاه کرد

دونم براي چي من هميشه رفتارم درسته، الزم نيست چيزي رو بهم يادآوردي کني. خودم مي -

 .کار نکنمار کنم يا چيکاينجا هستم. پس بهم نگو چي

 .تمام مدت به صورتم خيره شده بود

 .کني؟ مشکلي داري؟ بريم ديگهچيه؟ چرا نگاه مي -

 .سرش رو برگردوند. دستش رو برد سمت موهاش؛ انگارکالفه بود. دوباره برگشت سمتم

 .بريم -

 .سمت ورودي ويال رفتم

 کجا سرت رو انداختي داري ميري؟ -

 .برگشتم سمتش

 چيه؟ باز چه مشکلي پيش اومده؟ باز -



 !مي، همين جوري سرت رو انداختي پايين داري تنها ميري؟my friend فکر کنم -

 کار کنم؟ مثال بهت آويزون بشم؟چي -

 .با بازوش اشاره کرد. رفتم سمتش و بازوش رو با حرص گرفتم. باهم راه افتاديم

 .کار کنيهايي که بدوني بايد چيتر از اين حرففکر کردم باهوش -

 .ها خوشم نميادمن خيلي هم باهوشم؛ فقط از اين خزبازي -

 خبازي؟ -

تونم مثل نگار جون بهت آويزون آره ديگه. از اين تريپ زن آويزون و مرد گريزون. شرمنده نمي -

 .بشم

 .د نخندهکر لباش کش اومد. داشت خودش رو کنترل مي

خواي بهتره امشب همون نقش زن آويزون رو بازي کني چون بيشتر کاربرد داره. البته اگه مي -

 .اين ماجرا امشب تموم بشه

حرفي نزدم و وارد ويال شديم. جمعيت زيادي اومده بودن. بازوي عطا رو ول کردم که سمت اتاق 

 .پرو برم

 باز کجا؟ -

 !البته چند ثانيه بايد از نقشم بيام بيرون. با اجازه هام رو عوض کنم.دارم ميرم لباس -

 .کردناي بهم رفت و منم رفتم سمت اتاقي که لباس عوض ميعطا چشم غره

م. کاش اين لباس رو مانتوم رو درآوردم و لباسم رو مرتب کردم. دستم رو گذاشتم روي تتوي شونه

 .هام رو انداختم باالپوشيدم. شونهنمي

 .م به جهنم! از اتاق اومدم بيرونحاال که پوشيد

 .گشتمدنبال عطا مي



 !هلنا -

 .به مردي صدام زده بود، با تعجب نگاه کردم

 کني؟کار ميجا چيسالم، تو اين -

 .بينمتفريد: منم دعوتم؛ خوشحالم مي

 .منم خيلي خوشحالم ديدمت. خيلي وقت بود نديده بودمت -

 .آره نزديک دوسال ميشه -

 کني؟کار ميجا چياين حاال نگفتي -

 .ي جديد باهاش سرمايه گذاري کردممگه عطا بهت نگفت؟ من تو پروژه -

 .دونستمجدي؟ نمي -

 .کنم عطا چيزي بهت نگفتهتعجب مي -

 .زنه؟ بايد با گاز انبر ازش حرف کشيدبه نظرت اون اصال حرفم مي -

 .فريد خنديد

 هنوز باهاش درگيري؟ -

 .يرممن هميشه باهاش درگ -

 حاال کجا رفته؟ -

 .دونمچه مي -

 .جا بمون االن ميامبذار بيينم کجاست. تو همين -

 .باشه -



کشيدم تا ببينم عطا جا ول کرده. سرک ميي احمق معلوم نبود کجا رفته من رو اينپسره

 .کجاست

 گرديد؟خانم دنبال کسي مي -

برگشتم به پشتم نگاه کردم. مردي با قدبلند پشتم ايستاده بود. با اون ژست و کت وشلوار 

 .داري که تنش بود معلوم بود خيلي پولدارهمارک

ي معمولي داشت. تارهاي سفيد تو موهاش سنش رو بيشتر از حالت واقعيش نشون قيافه

 .دادمي

 .منتظر کسي هستم -

 .تونم راهنماييتون کنمميگرديد من اگه دنبال کسي مي -

 .ممنون جناب مهندس ضيا -

سرم رو چرخوندم. عطا پشت سرم وايساده بود. دستش رو دورم گذاشت و با يک حرکت من رو 

 .به خودش نزديک کرد

 خانم با شما هستن؟ -

 .همسرم هلنا -

 .هاي گرد به عطا نگاه کردم. مرده پوزخندي زدبا چشم

 .خوشبختم از ديدنتون خانم -

 .هنوز تو شوک حرف عطا بودم

 .منم آقا -

 .مرده رفت. از عطا فاصله گرفتم

 .عطا: توهم برت نداره، الزم بود به اون مردک اون حرف رو بزنم



 .بهتره اين بازي رو زود تموم کني؛ چون خوشم نمياد ازم سوءاستفاده کني -

 .مچ دستم رو گرفت و من رو کشيد سمت خودش

 .تم زنمي؟ اينجا جاي مناسبي براي پيدا کردن مورد مناسب برات نيستچيه؟ ناراحت شدي گف -

 .حرصم گرفته بود

زنم و ميرم. زني! وگرنه قيد همه چي رو ميبهتره دهنت رو ببندي و بفهمي داري با کي حرف مي -

تونم اين کني. من اگه بخوام کسي رو براي خودم پيدا کنم راحت ميکار ميبرامم مهم نيست چي

 .ترسم؛ پس مواظب حرف زدنت باشاي هم نميرو بکنم، از تو يا هر کس ديگه کار

ي سالن هاش رو روي هم فشار داد و دستم رو گرفت و من رو سمت ديگهعطا با حرص دندون

 .برد

 .دستم رو ول کن ديوونه -

 .هيچ اهميتي بهم نداد و من رو سمت يکي از ميزها برد

 .بشين -

 .ها نشستم. اونم کنارم نشستدستم رو از تو دستش کشيدم بيرون و روي يکي از صندلي

روم رو ازش برگردوندم. بازم ساکت بود. خدمتکار اومد و نوشيدني تعارف کرد. عطا يکي برداشت. 

 .منم دستم رو سمت ليواني بردم که بردارم

 .خوام مشکلي پيش بيادخوره. نميبه درد تو نمي -

 .بهش کردمنگاهي 

 .ت خرابهتو مواظب خودت باش مشکلي درست نکني؛ چون سابقه -

 .با حرص نگاهم کرد

 .از زناي مـسـ*ـت خوشم نمياد -



 .ت بگي که بعدا مشکلي پيش نيادخب به من چه؟ بهتره اين رو به همسر آينده -

 .سرش رو بهم نزديک کرد

 .بينيهلنا با من لج نکن که بد مي -

 .کنمخوام ميمن هرکاري ب -

 .هام خيره شده بودبه چشم

 از اينکه تو ديد باشي خوشت مياد نه؟ -

 .با حرص نگاهش کردم

 منظورت چيه؟ -

 .انگشتش رو سمت تتوي کفتم آورد که خودم رو کشيدم عقب

 ...لباس بهتر نداشتي بپوشي؟ آرايشت هم که -

بينم که بخواي راجع به من نظر جام؛ پس دليلي نميمثل اينکه يادت رفته من براي چي اين -

 .ت نگه دار، من به نظر خودم همه چيم خوبهبدي. نظراتت رو هم براي همسر آينده

 .خواد همه بهت توجه کننآره بايدم به نظرت خوب باشه؛ چون دلت مي -

 :خواستم جوابش رو بدم گفتتا مي

 .پدر نگار داره مياد، مواظب حرف زدنت باش -

تو دلم گفتم به جهنم که داره مياد. مردي با قد متوسط و کم مو به طرفمون ازم فاصله گرفت. 

 اومد

 .سالم مهندس خوش اومديد -

 .ممنون -

 .مرده نگاهي بهم کرد



 کنيد مهندس؟خانم رو معرفي نمي -

 .نامزدم هلنا -

 مرده ابروهاش رفت باال و اخمي کرد. منم از حرف عطا تعجب کردم. چرا گفت نامزدم؟ معلوم

 !گفتنبود چي تو فکرشه، به هرکسي يه چيزي مي

جا زودتر خالص بشم. مرده حالت نگاهش رو عوض خواستم از اينهرچي که بود من فقط مي

 .کرد و لبخند زورکي زد

 !خوشوقتم خانم -

 .منم لبخندي زدم

 .طورمنم همين -

 .براي چي همين جوري نشستيد؟ از خودتون پذيرايي کنيد -

 .ايعطا سرش رو تکون داد و مرده هم رفت سمت ديگه

 .عطا هنوز اخم کرده بود. منم ديگه محلش ندادم. فريد ما رو از دور ديد و اومد سمتمون

 سالم آقاي گمشده! کجا بودي؟ -

 .اي به فريد رفتعطا چشم غره

 خواستم برم مثال؟کجا مي -

جا بعد گشت. خجالت نميکشي آورديش ايندونم، هلنا خانم جلوي در دنبالت ميمن چه مي -

کني خانم به اين محترمي و زيبايي رو خوب نيست تنها ذاري؟ فکر نميخودت ميري تنهاش مي

 گذاشت؟

 .م گرفته بودخنده

 !ببند دهنت رو فريد -



 .هات رو باز کنباشه بابا القل يه امشب اون اخم -

 فريد ساکت ميشي يا نه؟ -

 .زنمتو حرف مياصال من رو بگو با  -

 :فريد رو کرد به من و گفت

 کردي تو اين مدت؟کار ميطوري هلنا خانم؟ چيشما چه -

 .کردم، رفته بودم فرانسه بعدم برگشتمکار خاصي نمي -

 .جاجا رو ول کردي اومدي اينطور شد اونچه -

 .جا رو بيشتر دوست دارمجا خوشم نيومد؛ ايناز اون -

 ينده چيه؟ات براي آبرنامه -

ي خاصي ندارم. فعال که ميرم سرکار. شايد تصميم گرفتم تو آزمون تخصصي هنوز برنامه -

 .شرکت کنم

 .ي آينده ازدواجهمنظورم از برنامه -

 .لبخندي زدم

 .گردن شدهبخت مي ِهاييه که دنبال شوهر براي دختر دمات مثل پيرزناالن قيافه -

 .فريد زد زير خنده

 .اگه دنبال شوهر هستي مورد خوب سراغ دارمگفتم خالصه  -

 .واقعا؟ حاال کي هستن اين موردات؟ شايد قصد ازدواج پيدا کردم -

 ...يکي -

 عطا: فريد ميشه بري گم شي؟



 .عطا از حرص صورتش قرمز شده بود

 !ني يه امر خيرم شکل بگيرهکني؟ بذار تو اين مهموجوري ميفريد: اي بابا چرا اين

 !عطا: فريد

باشه گم ميشم. ببخشيد هلنا خانم ايشون يکم عصبي تشريف دارن، سر فرصت باهاتون  -

 .زنمحرف مي

 .باشه -

 .هاش روي لبم بودي سالن رفت. هنوز لبخندي از حرففريد از جاش بلند شد و سمت ديگه

 هاش خوشت اومد؟عطا: چيه از حرف

توني ازدواج کني ردي فقط خودت ميآره مگه چيه؟ خب منم بايد به فکر خودم باشم. فکر ک -

 تونن؟بقيه نمي

 .هاش گرد شدچشم

 ...جاتو بي -

 .از جاش بلند شد. عصبي شده بود

 .از جات تکون نخور -

 .زد رفتهام رو دادم باال. عطا سمت مردي که کنار سالن با چند نفر ديگه حرف ميشونه

 !خود درگير! با خودشم درگيره -

ام سر رفته بود. عطا جا؟ نگار که نبود. حوصلهاصال چرا من رو آورده بود اين به اطراف نگاه کردم.

کرد. حتما گشت بهم نگاه ميزد و هرچند دقيقه يک بار برميداشت هنوز با همون آدم حرف مي

فهميدم تو فکرش چي مي گذره. از اول ترسيد يه وقت فرار کنم. سرم رو انداختم پايين نميمي

کرد. هر چند که از دور تنهام گذاشته بود. انگار يه جورايي داشت ازم فرار ميش مهموني همه

 .کردش ازم دوري ميحواسش بهم بود؛ ولي همه



سرم رو بلند کردم. دوباره با عطا چشم تو چشم شدم. نوشيدني دستش بود که يکم ازش خورد. 

ناريش دستش رو کشيد و بهم خيره شده بود. حالت نگاهش يه جور خاصي بود. يه دفعه مرد ک

 .اي که تو ديد بود ازم چشم برنداشت. سرم رو چرخوندماي بردش؛ ولي تا لحظهسمت ديگه

کرد. باالخره اومده بود. پيراهن بنفش نگار رو از تو جمعيت ديدم که داشت با نفرت بهم نگاه مي

رفت سمت ت ميکوتاهي تنش بود. موهاش رو پيچيده بود و آرايش غليظي هم کرده بود. داش

هام رو مشت کردم. حس بدي داشتم. هلنا آروم باش، خودت مسيري که عطا رفته بود. دست

 .دونستي قراره اين اتفاق بيفتهمي

 !خانم مهندس -

 برگشتم به کنارم نگاه کردم. همون مرده بود. اسمش فکرکنم مهندس ضيا بود

 آقاي مهندس شاهي کجا رفتن؟ -

 :ش رو بدم. فقط گفتماصال حوصله نداشتم جواب

 .دونمنمي -

 .خيلي بده آدم نامزدش رو که براي اولين بار جايي مياره تنها بذاره -

 .تو دلم پوزخندي زدم. آره، البته نامزد واقعيش نه نامزد خيالي

 .گفتن شما نامزد مهندس هستيد و هنوز ازدواج نکرديدمهندس نوروزي مي -

 .اين زمان با کسي حرف بزنم. اعصابم بهم ريخته بود خواست اصال توحرفي نزدم دلم نمي

چشمم به جايي بود که عطا رفته بود. يعني االن نگار پيشش بود؟ يعني چي داشت بهش 

 گفت؟مي

 خانم مهندس متوجه حرفم شديد؟ -

 .ش بهم ميگيد خانم مهندسببخشيد حواسم نبود. بعدم من مهندس نيستم همه -



خوام. گفتم مهندس نوروزي گفتن شما نامزد عطا شاهي هستيد و هنوز ازدواج معذرت مي -

 .نکرديد

 .زنيددونم از کي حرف ميشناسم. نميببخشيد من خوب همکارهاي عطا رو نمي -

 .شناسيدپس ازدواج نکرديد و هنوز نامزد هستيد که کسي رو نمي -

خاطر دروغي بود که عطا با عطا ازدواج نکردم. شايد بهقدر اصرار داشت بگه من هنوز اين آدم چه

 .بهش گفته بود

 .فهممببخشيد منظورتون رو نمي -

 دونستيد مهندس شاهي قرار بود با دختر مهندس نوروزي ازدواج کنه؟مي -

زن داشت هاي زيرآبخواست اين مردک رو با اون لبخند مصنوعي خفه کنم. مثل آدمدلم مي

 !زديش من ميزيرآب عطا رو پ

 ميشه واضح حرف بزنيد هدفتون از اين حرفا چيه؟ -

 .گفتم شايد بخوايد بيشتر عطا شاهي رو بشناسيد -

بينم کسي تو مسائل شخصيم دخالت کنه. شما هم اگه ممنون از لطفتون؛ ولي لزومي نمي -

شکلتون مشکلي با عطا داريد به جاي اينکه پيش من ازش بد بگيد و پشت سرش حرف بزنيد م

 .کنمکار ميقدر عاقل باشم که بدونم دارم چيرو با خودش حل کنيد؛ چون فکر کنم اين

 .مرده رنگش پريد انگار توقع همچين حرفي رو ازم نداشت. سريع از کنارم بلند شد و رفت

 .هام رو روي هم فشار دادمدندون

دم که با عصبانيت داشت لعنتي احمق! با حرفاش بيشتر به اعصابم گند زده بود. عطا رو دي

 .زداومد سمتم. آقا دست پيش گرفته بود، حتما ضيا رو ديده بود که داشت باهام حرف ميمي

 .خواست ببينمش. اومدم کنارم واستادروم رو برگردوندم، دلم نمي

 گفت؟اون مرتيکه چي داشت بهت مي -



 .جوابش رو ندادم

 گفت؟کري؟ گفتم چي بهت مي -

خواستم بگم تو با نگار داشتي از اون موقع چه غلطي بود. کفري شده بودم، مي کاريه چيزي طلب

 .کردي ولي خودم رو کنترل کردممي

 .سرم رو بلند کردم

جوري از جا بموني بشنوي که چهخواستي همينزني! ميبار آخرت باشه سر من داد مي -

ار بود با دختر مهندس زد. فقط گفت بيشتر بشناسمت؛ چون قر ي درخشانت حرف ميسابقه

 .خواست روشنم کنه يه وقت تو انتخاب تو دچار اشتباه نشمنوروزي ازدواج کني. بنده خدا مي

 .کارش کنمدونم چيجا با تو حرف زد. ميغلط کرد مرتيکه اومد اين -

هاش برام مهم نبود، من که گفت. به هرحال حرفآره زود برو تربيتش کن. آخه داشت دروغ مي -

 .بتي با تو ندارم بخوام ناراحت بشمنس

 .عطا با عصبانيت نگاهم کرد

 .چي شد نامزد عزيزت تصميم گرفت بهت برگرده؟ ديدم اومد پيشت -

 .نگران نباش چيزي نمونده بهم برگرده -

 .با حرص نگاهش کردم

 .بازي رو تموم کن که حوصله ندارمزود اين مسخره -

 فهمي؟ميبازي؟ نگار براي من مهمه، مسخره -

 .دادمداشتم کنترلم رو از دست مي

 .به جهنم که مهمه! خيلي دوستش داري برو باهاش حرف بزن زودتر قبولت کنه -



قدر قدر کوفت کرده بود که اينداد. معلوم نبود چهعطا سرش رو بهم نزديک کرد. بوي الـ*کـل مي

 .دادبوي الـ*کـل مي

 .کردم؛ البته به روش خودمداشتم تا چند دقيقه پيش همين کار رو مي -

 .چرخيدهام يخ کرده بود. فکرهاي مختلف توي سرم مياومد. دستنفسم داشت بند مي

باهاش حرف زده بود با روش خودش. منظورش از روش خودش چي بود! از عصبانيت داشتم 

 .شدممنفجر مي

 .م تحملت کنم؛ زودتر از دستت راحت ميشمبهتر! منم ديگه مجبور نيست -

دفعه ازم فاصله گرفت. کالفه چند بار دستش رو تو زد. يهعطا بهم خيره شده بود و حرفي نمي

 .موهاش برد

 .باشه... باشه زودتر از اوني که فکر کني راحت ميشي؛ البته منم از دست تو راحت ميشم -

 .زدميد يه آبي به صورتم ميگرفتم. بااز جام بلند شدم. داشتم آتيش مي

 کدوم گوري ميري؟ -

 !قبرستون -

 .بازوم رو گرفت

 !ام رو اعصابم نروهلنا االن من قاطي -

 .ساکت فقط نگاهش کردم

 !هالعنت بهت هلنا! لعنت بهت با اون چشم -

 .بازوم رو ول کرد و بدون حرف سمت حياط رفت

 .ردکام مياش ديوونهآخر عطا با رفتارهاي دوگانه

 .هاش رو؛ هر کدوم يه جوري بود که سردرگمم کرده بوددونستم نگاهش رو باور کنم يا حرفنمي



 .رفتم تو دستشويي تو آينه به خودم نگاه کردم

کرد؟ يعني از بودن من کنارش داشت عذاب جوري ميهام مگه چه ايرادي داشت؟ چرا اينچشم

شد. مگه خودش نگفت با نگار هر چي مي رفتم، به جهنم کهجا ميکشيد؟ بايد از اينمي

جا بمونم و عذاب بکشم. از دستشويي شه؛ پس چرا من ديگه بايد اينمشکلش داره حل مي

 .اومدم بيرون

به اطراف نگاه کردم، عطا طبق معمول نبود. حتما رفته بود پيش عشقش. قلبم حتي از فکر به 

گفتم که دارم قبلش القل بايد به فريد ميرفتم. فقط شد. بايد حتما مياين موضوع فشرده مي

 .ميرم. حس خفگي داشتم. سمت حياط ويال رفتم تا هم فريد رو پيدا کنم و هم هوا بخورم

چند نفري تو حياط بودن. به اطراف نگاه کردم، فريد رو ديدم و به طرفش رفتم. داشت به سمت 

خواستم صداش کنم عطا مي رفت. دنبالش رفتم. پيچيد پشت ساختمون. تاپشت ساختمون مي

رو ديدم که روي صندلي پشت ساختمون نشسته، سرش پايينه و دستاش رو تو موهاش فرو 

 .کرده

کردن؟ از کار ميجا چيرفت. خودم رو پشت ديوار قايم کردم. اينفريد داشت سمت عطا مي

 .شنيدمکنن؛ ولي از اين فاصله چيزي نميحرکاتشون معلوم بود دارن با هم جروبحث مي

هام رو درآوردم و دستم گرفتم و آروم از کنار ديوار رفتم جلو. خودم رو پشت ديوار بعدي کفش

 .شدقايم کردم. صداشون تقريبا شنيده مي

 جا که چي بشه؟اي؟ دختره رو آوردي اينها رو تموم کن! تو مگه بچهعطا اين مسخره بازي -

 .کنمکار ميدونم دارم چيتو دخالت نکن فريد! من مي -

توني قدر خوردي که نميکني؟ خودت رو ديدي؟ اينکار ميدوني داري چيبينم! ميآره دارم مي -

وقت تو جا همه منتظرن ببينن که يه اشتباه کوچيک کني؟ اوندوني اينرو پات وايسي! نمي

 .زني به همه چي! هم به کارت هم به زندگيتقدر کوفت کردي. عطا داري گند مياين

 .گفتم تو دخالت نکن فريد -



کني هر وقت اومدم حرف بزنم گفتي دخالت نکن! سرت رو مثل کبک کردي زير برف. فکر مي -

کني؟ چرا وقتي دوستش داري نميري مثل آدم بهش بگي؟ کار ميبينن داري چيبقيه کورن نمي

 قدر هم خودت و هم اون رو عذاب ميدي؟چرا اين

 !فريد خفه شو -

 .نه ديگه خفه نميشم! خودم االن ميرم بهش ميگم -

زنم زير همه چي و يادم ميره دوستي به اسم فريد خدا اگه يه کلمه بهش حرف بزني ميفريد به -

 .دارم

 .ي عطا گذاشتفريد دستش رو روي شونه

 قدر خودت رو عذاب ميدي؟بري! چرا اينعطا داداش داري خودت رو از بين مي -

 .ي خون بودهاش کاسهنگاه کردم؛ چشم به صورت عطا

فهمي قلبم با هربار ديدنش چه حالي ميشه؛ فهمي من چي کشيدم! تو چي ميفريد تو چه مي -

دوني وقتي يکي رو بخواي و اون به ام بياد بيرون. تو چه ميي سـ*ـينهخواد از قفسهانگار مي

 .گذرهدلم چي داره مي فهمي المصب که توراحتي ازت بگذره يعني چي! تو چه مي

فهمي فهمي که وقتي با يکي ديگه ببينيش و نتوني حرف بزني يعني چي. تو چه ميتو چه مي

دوسال دوست داشتن رو تو دلت خفه کني و عذاب بکشي و هرکاري بکني که فراموشش کني 

 فهميدرحالي که همه جا باهات هست يعني چي! تو چه مي فهمي بازي خوردن يعني چي! مي

 !وقتي واقعيت رو فهميدم چه حالي شدم؟ غرورم خرد شد! داغون شدم

دونم ناراحتي ولي اين راهش نيست. تو خودتم مقصر بودي که بهش آروم باش داداش. مي -

خاطر پنهان ت باعث اين جدايي شده؛ درسته اونم بهنگفتي دوستش داري. اون غرور مسخره

 .تقصير نيستيکاري مقصره ولي تو هم بي

 .ترسم بازم ازم بگذرهترسم فريد! ميکنه. ميدونم چي درسته چي غلط. فکرم کار نميديگه نمي -



دونه دوستش داري. تو خودت مگه خر نشو عطا! هلنا اون دفعه هم ازت نگذشت؛ اون که نمي -

 تو بيمارستان بهش نگفتي بره؟

 .خواست که با يه حرف من رفتنميرفت. حتما من رو آره من يه غلطي کردم؛ ولي اون نبايد مي -

 .دستم رو روي دهنم گذاشتم که صدام در نياد

 .زدنلرزيد. قلبم از تپش وايساده بود. يخ زده بودم. داشتن راجع به من حرف ميهام ميدست

 زد. يعني درست شنيده بودم؟گفت؛ داشت راجع به من حرف ميعطا من رو مي

فرصت رو از دست نده. برو بهش بگو دوستش داري اين بازي ببين عطا، حاال که برگشته االن  -

 !رو تموم کن. از اون غرور لعنتيت بگذر

خواد يا نه. اصال به غرورم ربط نداره. من تحمل نه تونم. اول بايد ببينم اون هم من رو مينه نمي -

تونم اگه... من نميشم. خواد ديوونه ميشنيدن ازش رو ندارم. اگه تو روم نگاه کنه بگه من رو نمي

 فهمي؟ميرم! ميتحمل کنم. مي

 رو کردنش با نگار، با تهديد کردن پدرش؟خواي بفهمي؟ با روبهجوري مياين -

 .کنم؛ حتي تهديد پدرشاين تنها راهه. نگار بره به درک! من براي رسيدن به هلنا هر کاري مي -

جا با نگار داشتيش آورديش اينجوري که ازت متنفر ميشه احمق! مگه خل شدي؟ بر اين -

ايه که روش کني که چي بشه؟ مثال حسادت کنه؟ تو يه احمقي عطا! مگه هلنا بچه مدرسهروبه

کني؛ اين راهش نيست. داري بيشتر گند جوري بيشتر از خودت دورش ميحسادت کنه؟ اين

 !زني ديوانهمي

 .کنمقدر رو مخم نرو تنهام بذار! بذار کارم رو بفريد اين -

خواي بکن؛ فقط نگي من نگفتم، باز مثل يه باشه اصال به جهنم، تو مغز نداري! هر غلطي مي -

 .سال پيش حوصله ندارم وقتي افسردگي گرفتي جمعت کنم



خوام اون مرتيکه ضيا بهش نزديک تو نگران نباش ديگه سراغ تو نميام. االنم برو پيش هلنا نمي -

 !کردم که زر زيادي نزنه. حاال دارم براشاليش ميبشه. حيف که جاش نيست وگرنه ح

خواد نگران زر زر ضيا قدر تنهاش ميذاري. نميتو مواظب باش کسي بهش نزديک نشه، اين -

 !باشي

شکنم. هلنا مال کنه کسي بهش نزديک بشه! گردن کسي که بهش نزديک بشه رو ميغلط مي -

 منه! فهميدي؟

 !برو بابا مرتيکه خل وضع -

 .داشت سمت جايي که من بودم ميومد فريد

ي باغ پاهام به زمين چسبيده بود. با بدبختي خودم رو از پشت ديوار کشيدم بيرون و سمت ديگه

رفتم. اشک تو چشمم جمع شده بود. عطاي لعنتي دوستم داشت. تمام مدت دوستم داشته و 

اش خواست خفهلم ميساکت مونده بود. خاک تو سرش که مثل آدم بهم نگفت دوستم داره! د

داد! کنم که هيچ کاريش مثل آدميزاد نبود. احمق ديوونه داشت هم من هم خودش رو عذاب مي

جا کنار درخت وايساده اي بود که اينها رو زده. چند دقيقهشد که عطا اون حرفهنوز باورم نمي

 .بودم

دونستم عطا چه گشت. حاال که ميگشتم تو، حتما االن فريد داشت دنبالم ميبايد برمي

خواد ادامه بده مرد گشتم تو تا ببينم تا کجا مياي داره خيالم راحت بود. بايد برمينقشه

 .ي منديوونه

 .هام رو پام کردم و به طرف ورودي سالن رفتمکفش

تونستم ضربان قلبم رو دونستم عطا حسش بهم چيه نمييتپش قلبم باال رفته بود. حاال که م

 .زدوار ميها از قفس رها شده. ديوانهاي شده بود که بعد سالکنترل کنم. قلبم مثل پرنده

 .تونم يا نه. وارد سالن شدمدونستم با ديدن عطا ميکردم؛ ولي نميبايد خودم رو کنترل مي



کردم. جلوي آينه خودم رو فتم، بايد خودم رو مرتب ميسمت اتاقي که لباسم رو درآورده بودم ر 

 !زد. رژم رو درآوردم و يکم به لبم زدم؛ يکم شيطنت بد نبودهام برق ميمرتب کردم. چشم

فهمونم هلنا کيه! با بدجنسي تو آينه خواي من رو اذيت کني آقا عطا، آره؟ حاال بهت ميمي

 .لبخند خبيثي زدم و از اتاق اومدم بيرون

 !گردهفکر کردي خيلي زرنگي نيومده همه چي رو بهم بريزي؟ عطا دوباره بهم برمي -

 .کرد، نگاه کردمبه نگار که با عصبانيت نگاهم مي

 .پوزخندي زدم

دوني که عطا دوستت نداره، پس خودت رو توني کاري کن بهت برگرده. خودتم ميباشه اگه مي -

 .خسته نکن

 تي؟ي لعنتي براي چي برگشدختره-

 !فکر نکنم در حدي باشي که برات توضيح بدم -

 .هاي نگارتونست اين حال خوبم رو خراب کنه؛ حتي حرفاز کنار نگار رد شدم. هيچ چيز نمي

 .سمت ميزي که نشسته بوديم رفتم

فريد رو ديدم که داره سرک ميکشه پيدام کنه. به نظر کالفه بود. سرش رو چرخوند من رو ديد با 

 .اومدسرعت سمتم 

 فريد: کجا بودي؟

 .با تعجب نگاهش کردم

 گم شده بودم! يعني چي کجا بودم؟ -

 .هول شده بود

 .آخه اومدم ديدم نيستي -



 گشتي؟کاري باهام داشتي؟ دنبالم مي -

 .جورينه... نه همين -

 دوستت کجاست؟ -

 دوستم؟ -

جا جا و ولم کنه پام رو اينايندونستم قراره من رو بياره آره ديگه دوستت. برو بهش بگو اگه مي -

 .جا بمونمخوام برم چون حوصله ندارم بيشتر از اين اينذاشتم. االنم مينمي

  خواي اين وقت شب برگردي؟جوري ميوايسا، االن عطا مياد کجا بري؟ تا تهران کلي راهه چه -

 .ام؟ بلدم برگردمنگران نباش. مگه من بچه -

 .کنم. جايي نري اومدمباشه االن عطا رو صدا مي -

 .زود بيا -

 .فريد رفت و منم تو دلم لبخندي زدم

 .کردمها رفته بودن وسط و منم نگاهشون ميي زوجشد. همهآهنگ اليتي داشت پخش مي

 ديد؟هلنا خانم افتخار مي -

شد تا آدم قدر بايد ضايع ميقدر اين بشر پررو بود. چهبه مهندس ضيا با اخم نگاه کردم. چه

 .بشه

 :خواستم جوابش رو بدم عطا گفتتا مي

 .روي کرديدي کافي زيادهمهندس ضيا فکر کنم براي امشب به اندازه -

 .من جسارت نکردم -

 !شيبهتره دهنت رو ببندي و ديگه به نامزد من نزديک ن -

 .هاي به خون نشسته جوري نگاهش کرد که بيچاره يه جورايي فرار کردعطا با چشم



 .حاضر شو بريم -

 .ي تمام مدتي که ازم دور بود نگاهش کنمخواست به اندازهکردم. دلم مينگاهش مي

 چيه؟ -

 مشکلتون احيانا حل شد؟ -

 .عطا با حرص نگاهم کرد. حتي حرص خوردنش رو هم دوست داشتم

 .گفتم حاضر شو بريم -

ش خورم. من بيکار نيستم همهمن جايي نميام. تا امشب تکليفم روشن نشه از جام تکون نمي -

 .دنبالت راه بيوفتم تا تو به نامزد سابقِ عزيزت برسي

هاش رو روي هم فشار داد. مچ دستم رو گرفت و من رو سمت خودش کشيد. عطا دندون

 .مون خيلي کم بودفاصله

 جا بهت توجه کردن؟؟ خوشت اومده اينچيه -

 .کنه. يه فکر به ذهنم رسيد. لبخند شيطاني زدمنگار رو ديدم که داره نگاهمون مي

هاش گرد تر کردم. مچ دستم رو ول کرد. چشمي کت عطا رو گرفتم و خودم رو بهش نزديکيقه

 .شده بود

 کي بدش مياد بهش توجه کنن جناب مهندس؟ -

 .ذاشتم روي قلبشم رو گدست ديگه

دونستم تنها چيزي که انتظارش رو زد. روي پيشونيش عرق نشسته بود. ميقبلش تند تند مي

جوري فهميد چرا من اينهاي سرگردون بهم خيره شده بود. نمينداشت همين کارم بود. با چشم

ندتر هاش رو دوست داشتم. ضربان قلبش تقدر چشمکنم. بهش خيره شده بودم؛ چهرفتار مي

 .ي عطا رو ول کردم و ازش فاصله گرفتمشده بود. نگار که روش رو برگردوند، يقه

 .کرد. شرمنده ولي الزم بود اين کار رو بکنمنامزدت سابقت داشت نگامون مي -



 .حالت نگاهش عوض شد. کالفه و عصبي بهم نگاه کرد

 .و کردمچيه؟ خودت گفتي بايد کاري کنم حسادت کنه؛ خب منم همين کار ر  -

 .بپوش بريم -

 .مانتوم رو برداشت و يه جورايي پرت کرد طرفم. مانتوم رو گرفتم. لبخندي روي لبم بود

خواستي من رو اذيت کني، آره؟ حاال خودت تو تله يک هيچ به نفع من عطا شاهي! تو مي

 .افتادي

 .پوشيدمداشتم مانتوم رو مي

 .مهندس نوروزي: کجا مهندس؟ هنوز شام ندادن

 .ممنون ولي بايد بريم. خانومم خسته شده -

 .گفتقدر دروغ ميهاي گرد به عطا نگاه کردم. چهبا چشم

 .مهندس نوروزي به من نگاه کرد

 .خانم تشريف داشته باشيد. شام بخوريد بعد تشريف ببريد -

 .کرد که قبول نکنمبه عطا نگاه کردم يه جوري نگاهم مي

 .ميريم باشه اشکالي نداره. بعد شام -

 .ممنونم خانم -

 .سريع مانتوم رو درآوردم

 .مهندس نوروزي رفت

 خواي بري؟ت سر رفته ميچرا قبول کردي؟ مگه خودت به فريد نگفتي حوصله -

 .نظرم عوض شد -



 تم؟بيخود! مگه من مسخره -

 .دونمنمي -

 ...هلنا داري -

 !فريد: شما که هنوز نرفتيد

 .ر کنم بهشون خوش گذشتهعطا: خانم نظرشون عوض شده. فک

 .فريد: خب بمونيد اشکالي نداره

 :عطا با حرص گفت

 .اي نداريمعطا: فکر کنم درحال حاضر چاره

 .منم لبخندي زدم

 .خواست برداره که دستش رو گرفتمخدمتکار دوباره نوشيدني تعارف کرد. عطا مي

 .با تعجب نگاهم کرد

 .گيريبسه ديگه! کبريت زيرت روشن کنم آتيش مي -

 .فريد خنديد و عطا دستم رو زد کنار و ليوان رو برداشت

 .از دستش عصباني شدم

 !کنمدوني که اين کار رو ميجا ميرم! مياگه يه قطره ديگه بخوري همين االن از اين -

کرد که هر دو با حرص به هم عطا با حرص ليوان رو کوبيد روي ميز و فريد به من و عطا نگاه مي

 .ديمکر نگاه مي

 .کننفريد: ميشه مشکالتتون رو يه جاي ديگه حل کنيد؟ دارن نگاهمون مي

به من ربطي نداره به دوست عزيزت بگو. اين بايد براش مهم باشه نه من. شايد من اصال اين  -

 .کنيدها رو ديگه نبينم شما باهاشون کار ميآدم



 .فريد: شايد بازم ديديشون

 چرا بايد ببينمشون؟ -

 .همين جوري گفتم -

حرفي نزدم. عطا و فريد هم ساکت بودن. نگار داشت ميومد سمت ميز ما. باز معلوم نبود چه 

 .اي دارهنقشه

 نگار: عطا ميشه يه لحظه بياي؟

 .جا کارت رو بگوکار داري؟ همينچي -

 .فقط چند دقيقه؛ خصوصيه -

 .من حرف خصوصي با کسي ندارم -

 .کنمخواهش مي -

دونستم االن حتما صورتم از حرص قرمز شده. با جاش بلند شد. بهش نگاه نکردم. ميعطا از 

ي خواست با نگار بره. عطا با نگار سمت ديگهدونستم عطا دوستم داره؛ ولي دلم نمياينکه مي

 .سالن رفت

 تونم يه سوال بپرسم؟فريد: هلنا مي

 .آره بگو -

 تو مشکلي با برگشتن عطا به نگار نداري؟ -

 .نه -

 ... واقعا؟ يعني تو -

 من چي؟ -

 .هيچي ولش کن -



خواست حس به مسيري که رفته بودن نگاه کردم. عطا حق نداشت باهاش بره. حتي اگه مي

 .رفتحسادت من رو تحـريـ*ک کنه هم نبايد مي

 .کردمحرصم گرفته بود و واقعا داشتم حسادت مي

 .زد. ليوان رو برداشتموش بهم چشمک ميبه ليوان روي ميز نگاه کردم. مايع زرد رنگ ت

 .کرداي رو نگاه ميفريد داشت سمت ديگه

يکم ازش خوردم و بقيه رو هم خالي کردم تو ليواني که روي ميز کناري بود. ليوان خالي رو دستم 

 .گرفتم. عطا داشت ميومد. بهش محل ندادم

م. عطا با عصبانيت اومد سمتم. منم خور ليوان تقريبا خالي رو به لبم نزديک کردم مثال دارم مي

 .ليوان خالي رو گذاشتم روي ميز

 .بپوش بريم -

 .کجا؟ تازه سر شبه -

 .هلنا بپوش بريم تا يه کاري دستت ندادم -

 .فکر کنم با نگار به توافق نرسيدي که قاطي کردي -

دونم چرا شنيد. نميتقريبا داد زد. خدا رو شکر صداي آهنگ بلند بود و کسي صداش رو نمي

 .کنهقدر عصبانيش ميدونستم کارم اينقدر عصباني بود. نمياين

 !گفتم بپوش -

 فريد: عطا ديوونه شدي؟ اين چه رفتاريه؟

 .جا رو رو سرت خراب نکردمام! بپوش هلنا تا اينآره من ديوونه -

 .من با تو جايي نميام؛ تو حالت خوب نيست -

 ترسي؟چيه؟ ازم مي -



 .از تو؟ چرا بايد ازت بترسم؟ تو حالت خوب نيست تعادل نداري رانندگي کني -

 .فريد: عطا آروم باش اتفاقي نيفتاده که

گيره، ميگه کار کرده که مهندس علوي آمارش رو مياتفاق نيفتاده، آره؟ معلوم نيست خانم چي -

 دختر عموتون قصد ازدواج نداره؟ اصال اون از کجا فهميد تو دخترعمومي؟ خودت بهش گفتي نه؟

 .پس عصبانيتش براي همين بود

دونم اين آدمي که ميگي کيه که بهش بگم دختر عموتم. بعدم مگه حرف بدي اوال اصال نمي -

 چي ميگي؟زده؟ خب سوال کرده مگه چيه؟ شايد اصال قصد ازدواج داشته باشم. تو 

 .عطا مثل آتشفشان درحال انفجار شده بود

حتي نذاشت مانتوم رو بپوشم. مانتوم و شالم رو برداشت و مچ دستم رو گرفت و من رو سمت 

 .خروجي سالن کشيد

 کني؟جوري ميچه خبرته ديوونه؟ چرا اين -

 .زنميجا جفتمون رو آتيش مدهنت رو ببند هلنا! اگه يه کلمه ديگه حرف بزني همين -

 .ساکت شدم. عطا خيلي عصباني بود

جوري دونستم اينسرش بذارم. نميخواستم سربهخواستم بيشتر اذيت بشه، من فقط مينمي

عصباني ميشه. به دم ماشين رسيديم عطا تقريبا هلم داد تو ماشين و خودشم نشست. پاش رو 

  .کرد توجه نکردگذاشت روي گاز. حتي به فريد که صداش مي

رفت. با حالي که داشت معلوم زد. با سرعت ميداد؛ ولي حرف نميحرص فرمون رو فشار ميبا 

 .نبود سالم برسيم

 تر برو چه خبرته؟آروم -

 .رفتطور تند ميجوابم رو نداد و همين

 :داد زدم



 !جوري رانندگي کني من پياده ميشمخواي ايننگه دار! اگه مي -

 .شدقدر قرمز بود که سفيدي چشمش ديده نمياين هاشبا عصبانيت برگشت سمتم. چشم

 خورن خوشم نمياد؟ چي به علوي گفتي هان؟مگه بهت نگفتم از زنايي که الـ*کـل مي -

کنم؛ برو به نامزد سابقت گير بده. کار ميمنم جوابت رو دادم. اوال به تو ربطي نداره من چي -

 ...دونم علوي کدوم خريه! سومادوما بهت گفتم نمي

 همه چيز تو به من مربوط ميشه! فهميدي؟ -

وقت ميشه بگي چرا؟ فکر کنم يه سال پيش بهم گفتي ديگه هيچ کارم به تو ربطي نداره و اون -

 .وقت پيشم گفتي من اشتباه زندگيت بودم برم پي کارم! چند

سرم محکم بهم خيره شده بود. يه دفعه ماشين رفت رو دست انداز، منم که کمربند نبسته بودم 

 .خورد به شيشه. عطا سريع ماشين رو نگه داشت

هام براي چند لحظه تار شد. با حس مايع گرمي که روي پيشونيم بود دستم رو سمت چشم

 .هام رو چند ثانيه بستمپيشونيم بردم. دستم خوني شده بود. چشم

 هلنا؟ عزيزم خوبي؟ -

 .ديدمشخاطر ضربه تار ميهام رو باز کردم. بههاي يخش وقتي به صورتم خورد چشمدست

 هلنا؟ عزيزم حرف بزن! خوبي؟ -

ش بودم. هاي نگرانش نگاه کردم. هنوز تو کف عزيزم وسط جملههيچي نگفتم و به چشم

ي خودش رو لو دونه چي داره ميگه؛ از نگراني هول شده بود وگرنه به اين زوددونستم نميمي

 .دادنمي

 ال مصب يه چيزي بگو! حالت خوبه؟ -

 .من رو ببر خونه -

 .دستش رو سمت پيشونيم آورد



 .خودم رو کشيدم عقب. دستمال کاغذي رو برداشت آورد سمت پيشونيم که ازش گرفتم

 حالت خوبه؟ -

 .بيني؟ خيلي خوبممگه نمي -

 .ريزي داريبايد بريم بيمارستان؛ خون -

 .خواي بياي بيمارستان؟ تير که نخوردمنکرده. با اين وضعيت مي الزم -

 .عطا ساکت شد و با سرعت حرکت کرد

هام رو بستم. اينم از يادگاري رفت. چشمدستم روي پيشونيم بود. ضعف داشتم و سرم گيج مي

 .امشب

 .هات رو باز کنهلنا چشم -

 .اصال حال نداشتم حتي چشمام رو باز کنم

 !کنيام ميکنم! داري ديوونههات رو باز کن خواهش مينوي چي ميگم؟ چشمشهلنا مي -

 .آروم گفتم

 .تو ديوونه هستي -

خوشم مياد با اين حالت هم زبونت کوتاه نميشه؛ مثل اون شب که تير خورده بودي. بازم  -

 .کردي که به هستي نزديک نشمزبونت دراز بود و داشتي تهديدم مي

 .رنگي زدملبخند کم

 ...هلنا من -

 .باز ساکت شده بود

 .بگو ديگه! بگو دوستم داري! بگو هر دومون رو راحت کن

 .خواستم اين اتفاق بيفتهمن... من نمي -



 .خواست تا بگه دوستم دارهلعنتي معلوم بود حرفش رو عوض کرده. زيرلفظي مي

 .خواستي؛ ولي هميشه با کارهات غيرمستقيم اذيتم کرديآره نمي -

 .نا من... متاسفمهل -

هام رو باز کردم جلوي چيزي نگفتم. يکم بعد نگه داشت. اومد طرف من در رو باز کرد. چشم

 .بيمارستان بوديم

 جا؟چرا اومدي اين -

 .بايد سرت رو نشون بديم -

 .الزم نکرده من رو ببر خونه، خوبم -

 .آره معلومه خوبي! رنگت پريده پياده شو -

 .خوام برم خونهگفتم مي -

 پياده ميشي يا به زور پيادت کنم؟ -

 .اش معلوم بود که مقاومت فايده ندارهاز قيافه

 .خواست کمکم کنهدستم رو گرفتم به در ماشين .عطا مي

 .برو کنار خودم ميام -

 .عطا دستش رو مشت کرد و کشيد عقب

 .با کمک در ماشين پياده شدم

 توني راه بري؟مي -

قدر براش سخت گفت دوستم داره؛ يعني اينحرص نگاهش کردم. ازش کفري بودم که نمي با

 بود؟

 .آره چالق که نشدم -



العمل من کرد. انگار از عکسديدم. عطا کنارم وايساده بود و نگاهم ميسرگيجه داشتم و تار مي

دونستم يه قدم بردارم خاطر افت فشار ميخاطر همين فقط نزديکم وايساده بود. بهترسيد. بهمي

 .خواستم کم بيارمبيهوش ميشم؛ ولي نمي

 .هام سياهي رفت و مجبور شدم بازوي عطا رو چنگ بزنم که نخورم زمينتا يه قدم برداشتم چشم

 .عطا سريع کمرم رو از پشت گرفت که نيفتم

 !ي لجباز احمقدختره -

 .با يه حرکت از زمين بلندم کرد

 ...تونممي من رو بذار زمين خودم -

 !دهنت رو ببند -

هام رو بستم و فقط به تونستم راه برم و لجبازي فايده نداشت. چشمساکت شدم. واقعا نمي

کردم يه روزي يه مرد برام وقت فکر نميقدر دوستش داشتم. هيچضربان قلب عطا گوش دادم. چه

 .قدر بهم آرامش بدهقدر مهم بشه که ضربان قلبش ايناين

 .نم روي تخت از اون حس اومدم بيرونبا گذاشت

 .دادمتر بود و بيشتر به صداي قلبش گوش ميکاش اين راه طوالني

*** 

خاطر افت فشار ام کرد و گفت چيز خاصي نيست. فقط سرم رو پانسمان کرد و بهدکتر معاينه

سرم تموم بهم سرم زد. ساعت نزديک يک بود. بابا حتما نگرانم شده بود. کيفم تو ماشين بود. 

 .شده بود

از جام بلند شدم. سمت در ورودي رفتم. عطا روي صندلي نشسته بود. با ديدنم از جاش بلند 

 .شد و اومد سمتم

 خوبي؟ -



 .سرم رو تکون دادم. بازوم رو گرفت کمکم کنه تا بريم سمت ماشين

 .بهش چشم غره رفتم

 .کنمجوري نکن؛ چون من کاري رو بخوام ميهات رو اينبيخود چشم -

رو شنيدم. سوار ماشين شديم و عطا حرکت « دلم رو برد»بعدم زير لب چيزي گفت که من فقط 

 .کرد

 .گشتمتو اتوبان بوديم ياد بابا افتادم. دنبال کيفم مي

 گردي؟چيه؟ دنبال چي مي -

 کيفم کجاست؟ -

 خواي؟اي چي ميگذاشتم عقب؛ بر  -

 .بايد به بابا زنگ بزنم، تا برسيم نگران ميشه -

 .خودم بهش گفتم -

 چکار کردي؟ -

 .کشهزنگ زده بود به گوشيت بهش گفتم مهموني طول مي -

 چرا بهش گفتي؟ چرا گوشيم رو جواب دادي؟ -

گوشي رو تونستم تونستم جواب ندم. بعدم نميسروصداي بيخودي نکن! ده دفعه زنگ زد نمي -

 .بيارم تو؛ ممکن بود از صداي بيمارستان بفهمه تو مهموني نيستي

کردي؟ کار ميجا چيمن گفتم دارم ميرم عروسي بعد تو گوشي رو جواب دادي. نميگه تو اون -

 اصال من کجا بودم تو گوشي رو جواب دادي؟

 .جا ديدمتننترس منم بلدم مثل تو دروغ بگم. گفتم پيش دوستاتي و منم اتفاقي اي -



گفتم که گفتم، هان؟ ميمن دروغ نگفتم، فقط راستش رو نگفتم. انتظار داشتي بهش چي مي -

ش رو بازي کنم که به نامزدش برسه تا خاطر خودش برم نقش معشـ*ـوقـهعطا مجبورم کرده به

 دست از سرش برداره؟

ش رو روي هم فشار هاش رو دور فرمون مشت کرده بود و فکعطا با حرص نگاهم کرد. دست

 .دادمي

 مگه دروغ ميگم که عصباني شدي؟ -

 !هلنا ساکت باش -

 خوام ساکت باشم. چرا با نگار امشب آشتي نکردي که همه چي تموم بشه؟نمي -

 .صالح ندونستم -

 فکر کردي من عروسکتم که صالح ندونستي؟ -

 .د پشيمون ميشمهلنا بهت گفتم حرف نزن! من حالم خوب نيست. يه چيزي ميگم بع -

 .شناسمت، تو تعادل نداري! به رفتارت عادت کردمنترس من مي -

 :يه دفعه داد زد

بس کن ديگه! آره تو هر چي بگي من همونم؛ فقط جون هرکي که دوست داري يه امشب  -

 !تمومش کن

ساکت شدم. تا دم خونه حرفي نزدم؛ حتي موقع پياده شدن ازش خداحافظي نکردم و در ماشين 

هم کوبيدم. رفتم تو خونه. خداروشکر بابا خواب بود. اصال حوصله نداشتم براش و محکم بهر 

 .هام رو با حرص در آوردم و خوابيدمچيزي رو درحال حاضر توضيح بدم. لباس

*** 

باز چند روزه از عطا خبري نيست. دلم براش تنگ شده. از وقتي فهميدم که دوستم داره بيشتر 

 .شونمون رو شام دعوت کرده خونه. ماني ديروز برگشته و عسل هم همهدلم هواش رو ميکنه



ساعت نزديک هفت شده. از بيمارستان ميام بيرون. ماشينم خراب بود و امروز بدون ماشين 

 .اومدم

هميشه کارها برعکس ميشه. هر وقت به ماشين نياز دارم همون روز خراب ميشه. البته تقصير 

خودمم بود. بابا و ماني گفتن با ماشين ما برو؛ ولي من طبق معمول رگ لجبازيم زده بود باال و 

گفتم با آژانس ميرم. از چند شب پيش که منتظر عطام و اونم خبري ازم نگرفته عصبي شدم و 

 .گيرم. جلوي در بيمارستان منتظر آژانسم. معلوم نيست چرا نمياددليل ميي همه رو بيپاچه

 .بينهگردونم ولي من رو مياش رو ندارم. روم رو برمياحدي از پارکينگ مياد بيرون. اصال حوصله

 .دارهکنار پام نگه مي

 ماشين نياورديد خانم دکتر؟ -

جوري برخورد کردم خودش رو يکم جمع کرده؛ ولي ونکنم. از روزي که باهاش ااخمي بهش مي

 .بينه بهم خيره ميشههرجا که من رو مي

 .نه منتظر آژانس هستم -

 .شيد برسونمتوناگه ناراحت نمي -

 .نه ممنون شما تشريف ببريد -

 .نگهبان همون موقع مياد سمتم

 .ي ديگه ميادخانم دکتر، آژانس تا بيست دقيقه -

 .يگه که آژانس دير مياداحمق تازه داره م

 .بيست دقيقه؟ چه خبره؟ به يه آژانس ديگه زنگ بزن -

 .باشه خانم -

 .برمتوناحدي: خانم دکتر تعارف نکنيد من تا يه جايي مي



 مردک سريش چرا نميره؟

 .زنم که ناراحت بشيدمطمئن باشيد حرفي نمي -

 کار کنم؟نگهبان: خانم دکتر چي

کنه که مثال چرا . نگهبان از جاش تکون نخورده. يه جوري نگاه ميخوام بهش بگم برو بميرمي

 .سوار نميشم. مجبور ميشم سوار ماشين احدي بشم تا نگهبان داستان درست نکرده

 .کنه. آهنگ آرومي تو ماشين گذاشتهاحدي هم حرکت مي

 چه خبر خانم دکتر؟ -

 .خبري نيست -

 :يکم ساکت ميشه و دوباره ميگه

 وبن؟نامزدتون خ -

 .ممنون خوبه -

 .چند وقته نديدمشون -

 .گيرهقدر فضوله! باز داره آمار ميچه

 .رفته سفر -

 .آهان -

خوام جوابش رو بدم. خدا رو شکر ساکت شده و ديگه دوباره ساکت ميشه. انگار فهميده نمي

 .اش رو ندارمزنه؛ چون اصال حوصلهحرف نمي

 ببخشيد مسيرتون کجاست؟ -

 .ممنون دکتر هر جا که مسير خودتونه من پياده ميشم -

 .تعارف نکنيد اگه هنوز باهام مشکل نداريد اجازه بديد برسونمتون -



 ...من -

 .قدرم وحشتناک نيستمکنم! من اونخواهش مي -

 .تو رودربايستي قرار گرفتم و به اجبار آدرس رو ميدم

ه نزديک خونه رسيديم. ماشين رو نگه ي عسل. باحدي هم بدون حرف ميره به طرف خونه

 :ميداره. ميخوام پياده بشم که ميگه

 .خوام ناراحتتون کنم؛ ولي بايد يه چيزي بهتون بگمخانم دکتر نمي -

 .کنم حرفي نزنيددونيد ناراحت ميشم خواهش مياگه مي -

 .از فرشته جدا شدم. يه بورسيه گرفتم براي آلمان -

 .ظورش از فرشته حتما زنش بودکنم؛ منبا تعجب نگاهش مي

 ...اگه تو بخواي؛ يعني اگه -

 .عصبي شدم. باز داره شروع ميکنه

 ...دکتر احدي من نامزد -

 .خوام، فقط چند دقيقه به حرفم گوش کن؛ بعد هرچي خواستي بگودونم هلنا. معذرت ميمي-

 .بگماي بهش ساکت شدم صداش يه جوري حالت التماس داره. نتونستم چيز ديگه

م هم جوريه دونم چيزاي خوبي ازم نشنيدي. گذشتهدونم خيلي تو زندگيم اشتباه کردم؛ ميمي -

دونم ارزش تو خيلي بيشتر از يه آدمي مثل منه؛ ولي باور کن اگه تو کنم. ميکه بهش افتخار نمي

مه حسرتش اي برات بسازم که هخوام. قول ميدم زندگيقبولم کني و باهام بياي ديگه هيچي نمي

رو داشته باشن! من دوستت دارم. واقعا دوستت دارم هلنا. اين موضوع مال االن نيست؛ 

دونم نامزديت کنم. ميهاست همين حس رو بهت دارم. با من ازدواج کن خوشبختت ميسال

واقعي نيست و براي اينکه من رو از سرت خودت باز کني ساختيش؛ ولي اگه تو بگي آره دنيام 

 !کنم هلناکنم بهم يه فرصت بده. خواهش مي. خواهش ميعوض ميشه



 .ها رو ازش نداشتم. غافلگير شدمدونم چي بگم؛ اصال انتظار اين حرفنمي

 ...ولي -

کنم االن چيزي نگو. يکم فکر کن. اگه جوابت مثبت باشه که ديگه هيچي از خدا خواهش مي -

جا ميرم و ديگه ته که حرفم رو زدم. از اينخوام؛ اگه هم که منفي، پيش خودم، وجدانم راحنمي

 .کنم. ولي هميشه تو قلبم هستي هميشهوقت برات مزاحمت درست نميهيچ

 ...ولي دکتر احدي من -

 .ازت خواهش کردم. بذار يه امشب خوش باشم که بهم فکر کردي -

 .از ماشين پياده شدم. دکتر احدي سرش رو از شيشه آورد بيرون

 .زت. تو آرزوي هرکسي هستيهلنا ممنونم ا -

 .مبهوت نگاهش کردم اونم دور زد و رفت

سمت در خونه رفتم. فقط دکتر احدي رو اين وسط کم داشتم که ازم خواستگاري کنه. فکرم 

 .درگير شده. همون موقع مرضيه از خونه مياد بيرون

 !ا سالم هلناخانم -

 سالم خوبي مرضيه جان؟ کجا ميري؟ -

 .ميرم يه چيزي بخرم. شما بفرماييد تو -

 .باشه -

 .هاي دکتر احديهي حواسم به حرفهمه

 .کنم داخل برممرضيه ميره و منم در رو باز مي

 با آقاي دکتر خوش گذشت خانم دکتر؟ -

 .دستم رو گذاشتم روي قلبم و برگشتم طرف صدا



 .کردبا حرص نگاهم مي

گفت که خوشحالي؟ البته زني! چي بهت داشت ميميمعلومه خوش گذشته که داري لبخند  -

 .جز حرف آخرش که گفت آرزوي هر کسي هستيبه

بهش اهميت ندادم و برگشتم. پام رو گذاشتم تو حياط که بازوم رو گرفت و کشيد و من رو 

 .برگردوند

 چرا جواب نميدي؟ نشنيدي چي گفتم؟ -

وقت عطا مثل م گفته بود دوستم داره، اونهاش خيره شدم. چرا دکتر احدي به راحتي بهبه چشم

 کرد؟ها داشت باهام بازي مياحمق

جاي دکتر احدي هم ريخته بود. چرا بهترسيد که مثال غرورش خرد نشه؟ اعصابم بهاز چي مي

گفت دوستم داره؟ هر چي بود وضعش از دکتر احدي که بدتر نبود. چرا اين مرد عطا بهم نمي

گفتم نه، حداقل اگه واقعا دوستم داشت بايد بهم رور بود؟ بر فرضم من ميقدر خودخواه و مغاين

 .کردگفت دوستم داره و شانسش رو مثل دکتر احدي امتحان ميمي

 شنوي؟ميگم حرف بزن، نمي -

 .کشمبازوم رو از دستش بيرون مي

 .گفت! خصوصي بودچرا شنيدم؛ ولي الزم نديدم بهت بگم که چي مي -

 .م گره خوردابروهاش تو ه

 خصوصي؟ -

 .پوزخندي زد

 دار چه حرف خصوصي با يه زن ديگه داره؟وقت يه مرد زنپس خصوصي بود، آره؟ اون -

 ... اوال از زنش جدا شده؛ دوما -

 :يه دفعه بازوم رو چنگ زد. صورتش قرمز شده بود. داد زد



 دوما چي هان؟ -

 .خوام برم توار ميبينه. برو کنولم کن ديوونه! االن يکي ما رو مي -

 .مثل آدم بگو بهت چي گفت هلنا -

 .خواد بهت بگممي؟ دلم نميکارهگفتم خصوصي بود. بعدم به تو مربوط نميشه. تو مگه چي -

 .پرسمباشه ميرم از خود عوضيش مي -

 .زنمبازي در نيار! گفتم به تو ربطي نداره. خودم راجع بهش با بابام حرف ميعطا ديونه -

 ع به چي؟راج -

ترسيدم يکي بياد تو حياط خواستم از دستش بکشم بيرون که محکم گرفته بود. ميبازوم رو مي

 .ما رو ببينه

فهمم اين کارهات چه معني ميده. تو زندگي خودت رو داري، منم زندگي عطا ولم کن! من نمي -

کني؟! مگه نگفتي نگار رو دوست داري فهمم چرا اين کارها رو ميخودم رو. االن اصال نمي

 خواي باهاش زندگي کني، هان؟مي

 ... تو بوده. اونوقت چشمش دنبال دوني اون عوضي کيه؟ زن داشته اونتو اصال مي -

 :داد زدم

م؟ همه چي رو بسه ديگه عطا تمومش کن! اصال به تو چه، هان؟ مگه من يه دختر ?? ساله -

 خواي بدوني چي گفت آره؟دونم، کور که نيستم! ميمي

 .هاش نگاه کردمبه چشم

ش پشيمونه. گفت ، گفت از گذشتهبهت بگم چي گفت؟ گفت دوستم داره، گفت عاشقمه -

کنه. بازم بگم يا فهميدي چي اش ازدواج کنم؛ گفت بهش فرصت بدم. گفت خوشبختم ميباه

گفت؟ گفت من آرزوي هرکسي هستم. گفت اگه بگم آره ديگه هيچي از خدا داشت بهم مي

 .خواد. گفت حتي يه مجرمم حق داره يه فرصت داشته باشهنمي



 .ش يکم رفت عقبدم به سـ*ـينههاش شل شد. با دوتا دستم ز عطا با بهت نگاهم کرد. دست

دونم اين کارهات براي چيه؛ ولي ديگه حق نداري تو کار من دخالت فهمت عطا! نمياصال نمي -

 .خوام يه تصميم درست براي زندگيم بگيرمکني، فهميدي؟ مي

 بهش چي گفتي؟ -

 .پوزخندي زدم

 گفتي؟خواستي بگم؟ تو اگه جام بودي چي ميچي مي -

خواست بدونه؟ هام رو مشت کردم. چي مي. برگشتم سمت خونه رفتم. دستساکت شده بود

خواستم جوابش رو بدم. يه دفعه خواست سرم رو بکوبم به ديوار! به راهم ادامه دادم. نميدلم مي

 .هاش قرمز شده بوداومد جلوم وايساد. چشم

 گفتم چي بهش گفتي، هان؟ -

 .فقط نگاهش کردم

 !جواب بده لعنتي -

 .خواست حرف بزنهندي زدم. هنوز نميپوزخ

شدم تا آقا خون گرفته بود؟ تا کي بايد منتظر ميکردم وقتي اون خفهاصال چرا بايد رعايتش رو مي

 تصميم بگيره بهم بگه دوستم داره؟

 .برو کنار -

 !تا جواب ندي نميرم -

 .هرچند بازم بهت ربطي نداره؛ ولي بهش گفتم بايد فکر کنم -

 .اه کردمات بهم نگ

 اين يعني چي؟ -



قدر باهوش باشي که خودت بفهمي منظورم چي بوده. مسلما اگه جوابم منفي بود فکر کنم اون -

 فهمي؟خوام زندگي کنم، ميگفتم. منم حق زندگي دارم، مگه نه؟ ميهمون موقع بهش مي

 .خشکش زده بود. از کنارش رد شدم و رفتم تو خونه

*** 

هاي سيا هم برام جالب هاي ماني و مسخره بازيشتم. حتي شوخيکس رو نداي هيچحوصله

 .نبود

 .عطا نيومد تو. به عسل زنگ زده بود و گفت براش يه کاري پيش اومده و براي شام نمياد

 .بازم فرار کرده بود؛ بازم حرف نزده بود

 .بازم من رو تو برزخ گذاشته بود

*** 

قدر دير کرده بودم که اينا هم هاي ماني اومده بودن. واي ايناومد. حتما مهمونصداي زنگ در مي

 .قدر دير کردمزد که اينرسيدن. حتما هستي من رو آتيش مي

هاي قديمي من و هستي بود. مهموني زنونه گرفته بود. هر چي به امروز تولد يکي از دوست

م از سر کار اومدم راضي نشد و گفت بايد بياي. اين بشر تو اهستي گفتم حوصله ندارم و خسته

کرديم. اصال حوصله بودن يعني چي! حاال تولدش تم داشت و بايد رعايت ميرفت بيمغزش نمي

ها رو نداشتم که برم براي خودم لباس بخرم که تم تولد رعايت بشه. ي اين مسخره بازيحوصله

و کفش فرستاده بود که بپوشم. جلوي آينه به خودم نگاه خاطر همين هستي برام يه پيراهن به

 .کردم

خواست هستي رو به خاطر اين لباس يه وجبي که خريده بود خفه کنم! لباسم يه پيراهن دلم مي

 .اي نداشتمکار کنم. پيراهن سفيد ديگهدونستم چيدکلته سفيد تا باالي زانو بود. نمي

 ؟آخه سفيدم شد تم؟ مگه ما عروسيم آخه



کار کنم، مهموني که زنونه ش لخته! چيهام رو دادم باال. اصال به درک که کوتاهه و باال تنهشونه

 .شدکردم تموم ميبود، چند ساعتي تحمل مي

موهامم حوصله نداشتم درست کنم صاف بود. فقط با سشوار خشکشون کرده بودم. تند تند 

 .ها رو هم پوشيدمآرايش هم کردم و کفش

جوري راه برم؟ فکر کنم يه ده ها چههزارم به هستي فحش دادم. آخه من با اين کفش براي بار

 .قدر کفش پاشنه بلند بپوشمرفتم. عادت نداشتم اينها راه ميسانتي پاشنه داشت. مثل فلج

 .کشمت هستي! فقط دستم بهت برسهمي -

 .ره جواب دادمخورد. حتما هستي بود. بدون نگاه کردن به شماگوشيم داشت زنگ مي

 .دادم تا دلم خنک بشهبايد يه چند تا فحش به هستي مي

 بله؟ -

 .بيا دم در کارت دارم -

 ببخشيد شما؟ -

 !کني خانم دکترها رو فراموش ميزود آدم -

 !عطا -

 .چه عجب اسمم هنوز يادت مونده-

 .بي بودکار داشت؟ صداش که خيلي عصتونستم حرف بزنم. باهام چيخشکم زده بود. نمي

 !گيرم خانم دکترهمين االن بيا دم در، زياد وقتتون رو نمي -

 !خواستم برمانداخت. با اين وضع کجا ميداشت بهم تيکه مي

 .تونم االن بيام. کار دارممن... من نمي -



کشونمت بيرون. فقط پنج دقيقه وقت داري يا همين االن مياي دم در يا به زور از خونه مي -

 .کنمرو که گفتم مي وگرنه کاري

بود، بود کرد. هميشه جايي که نبايد ميگوشي رو قطع کرد. خدايا اين مرد آخر من رو ديوونه مي

کارم رفتم دم در تا ببينم چيبود، نبود. مانتوم رو برداشتم و پوشيدم. بايد ميو جايي که بايد مي

 .داره

 ها برم بيرون؟ز جلوي مهمونخواستم اجوري ميشالم رو انداختم روي سرم. حاال چه

هاي ماني و چند نفر ديگه ميومد. آروم از اتاق اومدم بيرون. به اطراف نگاه کردم. صداي خنده

 .حتما باز رگ ديوونه بازي ماني زده بود باال

ي پذيرايي بودن. به دسته گل بزرگي که روي ميز نهار خوري رفتم جلوتر خدا رو شکر سمت ديگه

ها چشم گرفتم و با بيشترين سرعتي که عجب دسته گل بزرگي آورده بودن. از گل بود نگاه کردم.

 .تونستم سمت در حياط رفتممي

 .زد. دم در رسيدم دستم رو گذاشتم روي قلبمقلبم تند تند مي

 .هم بريزهخواد باز يه چيزي بگه اعصابت رو بهآروم باش هلنا! حتما مي -

پرست بودن عطا عادت داشتم. خبري نبود. هرچند من به آفتاباز دو روز پيش که رفته بود ازش 

نفس عميقي کشيدم و در رو باز کردم. با ديدنش درست جلوي در خشکم زد. عطا دستش رو 

 . خواست زنگ بزنه. تيشرت سفيدي تنش بود با شلوار جينسمت زنگ آورده بود. انگار مي

 .بهم خيره شده بود؛ ولي يه دفعه چشمش رو ازم گرفت و دستش رو آورد پايين و اخمي کرد

 چرا دير کردي؟ فکر کنم سرت خيلي شلوغه، نه؟ -

هاش رو ببندم به سر تا پام نگاهي کرد و پوزخندي زد. مانتوم رو که هنوز وقت نکرده بودم دکمه

 .بيشتر روي هم آوردم. بازم ازم طلب کار بود

 .م پوزخندي زدممن



خوام! بفرماييد امرتون چيه؟ نکنه باز براي رسيدن به نامزدتون ببخشيد دير شد! من عذر مي -

 .بايد کمک کنم؟ اگه اينه بايد بگم شرمنده کاري ازم برنمياد

رفت. اون يه دفعه مچ دستم رو گرفت کشيد به سمت بيرون خونه. داشت سمت ماشينش مي

 .هاي بلند نزديک بود بخورم زمينبا اون پاشنهکشيد جوري که من رو مي

 !کني ديوونه؟ ولم کن االن ميفتمکار ميچي -

حرف نزد. در ماشين رو باز کرد و پرتم کرد تو ماشين. زده بود به سرش. سريع سوار شد و حرکت 

 .کرد

نگرانم کني؟ من بايد برگردم با اين وضع اومدم بيرون. جوري ميخواي؟ چرا اينعطا چي مي -

 .ميشن

 .پوزخندي زد

گردي. دوني وضعت چيه! فقط ساکت باش و حرف نزن. نترس نگران نميشن زود برميخوبه مي -

 !بايد تکليفم باهات روشن بشه

 تکليف چي؟ -

شد. منم از اين گفت بايد تکليف جفتمون روشن ميحرفي نزد. منم ساکت شدم. راست مي

 .ت بارون ميومدموش و گربه بازي خسته شده بودم.داش

 .به دم خونش رسيد و رفت تو

 .پياده شو -

 .چرا اومدي اينجا -

 .کجا برم؟ جزاير قناري؟ نترس کارت ندارم! پياده شو -

 جا؟ چرا نرفته بود آپارتمانش؟ي خوبي نداشتم. چرا اومده بود ايناز اين خونه خاطره



خواستم حساسيت ايجاد کنم. عطا بازم نفس عميقي کشيدم. نبايد به روي خودم مياوردم؛ نمي

 .پياده شد و در ماشين رو محکم بست

 !ي روانيديوونه -

از ماشين پياده شدم. بارون شديد شده بود. خيلي وقت بود بارون نيومده بود. حاال بايد با اين 

 !قدر شديدوضع کفش و لباس من بارون ميومد! اونم اين

 !لعنت به اين شانس -

تونست يکم بره جلوتر پارک کنه. خوبه دم در ماشين رو پارک ده بود. نميماشينم کجا پارک کر 

رفتم که نخورم زمين. مانتوم خيس شده بود. ها آروم راه ميي کفشخاطر پاشنهنکرده بود. به

 .شالم هم خيس شده بود

 .اومدانگار داشت سيل مي

 .هاخدا لعنتت کنه هستي! با اين کفش-

 .بهم کرد و دوباره به راهش ادامه داد و رفت تو خونهعطا برگشت سمتم. نگاهي 

قدر بزنمش که تونستم اينزنه خالصم کنه. کاش مياحمق ديوونه! مثل آدميزاد حرفش رو نمي -

 !اعتراف کنه

 .وارد خونه شدم. موهاي جلوي سرم که خيس شده بود رو زدم کنار

گذشته برگردم. عطا از اتاق کناري اومد  خواستم بهچشمم به اتاق افتاد. سرم رو برگردوندم. نمي

 .بيرون، تيشرتش رو عوض کرده بود

جور وسط هال رفت سمت راحتي و نشست. من دوباره نگاهم رفت به سمت اتاق کذايي. همين

 .وايساده بودم

 .بيا بشين -

 .کردسرم رو برگردوندم. داشت نگاهم مي



 .من راحتم حرفت رو بزن بايد برم -

 :به مسخره گفت

 !ي خودتهايه؟ بيا بشين راحت باش خونهچه عجله -

 .پوزخندي زدم

 .عطا حرفت رو بزن -

 .بهم خيره شده بود

 .خوام مريض شدنت بيفته گردنمخوري؛ نميخواي مانتوت رو در بياري؟ سرما مينمي -

ين تو نگران نباش چيزي گردن تو نميفته. در ضمن به نظر نمياد اومده باشم مهموني. من هم -

 .جوري راحتم

 ترسي؟ولي من ناراحتم. چيه؟ ازم مي -

 .کردبه طرف اتاق کذايي داشت نگاه مي

 .هام رو مشت کردمبا حرص نگاهش کردم. دست

 چرا بايد ازت بترسم، هان؟ -

 !هات که يه چيز ديگه ميگهدونم؛ چشمنمي -

 .حرصم گرفته بود

 !ت رو بزناي بگن! عطا حرفکنن چيز ديگههام غلط ميچشم -

 .بازم ساکت بود. عطسه کردم

 .مانتوت رو دربيار. نترس گفتم کاري باهات ندارم -

 .صدام رفت باال



 !ترسمبهت گفتم من ازت نمي -

 مطمئني؟ -

 .شالم رو از سرم با حرص باز کردم، مانتومم درآوردم و پرت کردم روي راحتي کنارم

 .بهم خيره شده بود. دست به سـ*ـينه وايسادم

 .شنومراحت شدي؟ حاال بگو مي -

 .کردزد و فقط نگاهم ميحرفي نمي

 حرف بزن ديگه! منتظر زير لفظي هستي؟ -

 هان؟ -

 .کردهاش رو چند ثانيه روي هم فشار داد و بعد بازشون کرد. با اخم نگاهم ميچشم

 !بشين -

 .من راحتم زود حرفت رو بزن -

 .زنم؛ البته هر وقت دلم بخواد. پس بيا بشينجوري وايسادي. حرف ميمن ناراحتم اين -

هات رو ندارم. حرفت رو بزن ديرم شده. ي مسخره بازيببين عطا من بايد برگردم. حوصله -

 .منتظرم هستن

 کي منتظرته؟ -

 .بود کرد حرصم گرفتهداشت باهام بازي مي

 .بزنبه تو ربطي نداره حرفت رو  -

يه دفعه انگار ديوونه شد. با عصبانيت از جاش بلند شد و اومد طرفم. بازوم رو گرفت و پرتم کرد 

 .زد. صورتش قرمز شده بودروي راحتي. نفس نفس مي



خاطر همين به خودت اين همه رسيدي، آره؟ با اين لباس گفتم بشين! به درک که منتظرتن! به -

 هان؟خواي نشون بدي يه وجبي چي رو مي

 از رفتارش تعجب کردم. چش شده بود؟

 .با عصبانيت از جام بلند شدم. انگشتم رو گرفتم سمتش

ي هات رو باز کن عطا شاهي! اگه دنبالت اومدم فکر نکن که ازت ترسيدم. دفعهخوب گوش -

 پوشم، هان؟کني! اصال به تو چه چي ميجوري رفتار ميآخرت باشه باهام اين

 .خواستم در رو باز کنم دستش رو گذاشت روي دررداشتم. سمت در رفتم. تا ميمانتو و شالم رو ب

 کجا؟ -

 .برگشتم سمتش

 ...برو -

 .انگشتش رو گذاشت روي بينيش

 !هيس! حرف نزن -

العملي ساکت شده بودم. صورتش از فشار عصبي قرمز شده بود. بهم خيره شده بود. منم عکس

ودم. دستش رو آورد سمت صورتم. پشت دستش رو هاش شده بدادم و محو چشمنشون نمي

 .امکشيد روي گونه

 دوني که؟جوري رفتار کنم؟ من زياد رمانتيک نيستم. ميدوست داري چه -

زد. انگار ديوونه شده بود. هام گرد شد. قلبم تند تند ميحالت نگاهش يه جور ديگه شد. چشم

ده بود ترسم بيشتر شده بود. هرچند ته قلبم ترسيده بودم؛ مخصوصا با اتفاقي که تو گذشته افتا

کنه و اون دفعه هم خودم مقصر بودم. عطا به زور به کاري مجبورم دونستم عطا کاري نميمي

 .نکرده بود؛ ولي بازم ترس تو وجودم بود

 !خوام برمها چيه؟ برو کنار ميعطا اين مسخره بازي -



 .جوري رفتار کردمباشه باهات اونمسخره بازي چيه عزيزم؟ خودت گفتي بار آخرم  -

 !عطا تمومش کن -

 !کنم که عزيزم؛ نترس خوشگلممن کاري نمي -

 .به من نگو عزيزم -

 ها عاشق شنيدن اين حرفا نيستين؟چرا عزيزم؟ مگه شما زن -

 .پوزخندي زدم

 !فکر کنم من رو با کساي ديگه اشتباه گرفتي جناب شاهي -

 .حالت نگاهش بدتر شد

 !آهان! يادم نبود من از نظر تو يه عوضي هستم که هيچ ارزشي نداره -

 !عطا -

 :داد زد

هات به اون اتاق لعنتيه؟ اي که اومدي چشممگه دروغ ميگم، هان؟ فکر کردي نديدمت از لحظه -

دونم دونم ترسيدي. ميتونم هر ثانيه از رفتارت رو بفهمم؛ ميهات رو حفظم هلنا. ميمن چشم

يه حيوون وحشي، آره؟ فکر کردي اَم هلنا؟ تو بترسي يعني فاجعه براي من! از نظر تو من کيوقتي 

کني؟ يعني من وضعم از دکتر قدر کثيفم که... واي هلنا!... واي! تو راجع به من چي فکر مياين

 ترسي؟خواي به اون فرصت بدي؛ ولي وقتي با من تنهايي ازم مياحدي بدتره که مي

 ميگي؟ ديوونه شدي؟چي داري  -

ام کردي! مغزم داره منفجر ميشه. با اين سر وضع تو خونه چه غلطي ام! تو ديوونهآره ديوونه -

 هاي غريبه بدترم، آره؟کردي؟ من از اون آدممي

 .فهميدم چي ميگهگيج شده بودم. اصال نمي



 ...من -

 !ام کرديديوونه م کردي!خواي تا کجا ادامه بدي؟ خستهحرف نزن هلنا! بگو مي -

 .کندشوندستش رو برد سمت موهاش. موهاش خيس بود. انگار يه جورايي داشت از ريشه مي

 دوني چه باليي سرم آوردي؟ام کردي! ميهلنا ديوونه -

 !فهممتعطا دردت چيه؟ من نمي -

اخه  تونيتوني؛ تو ميتوني براي درد من کاري بکني؟ آره ميدردم؟ آهان دردم! تو مگه مي -

 .دکتري

 .مشت زد به قلبش

جام مي سوزه! تو مقصري! تو! فقط توي لعنتي! تو باعث اين وضعم کنه! اينجام درد مياين -

 .شدي

 .با انگشتش به طرف مغزش اشاره کرد

کنه؛ مثل موريانه رفتي تو مغزم. همه جا هستي! هر جا که ميرم! داغونم کردي. جام درد مياين -

تونم هيچ کاري بکنم؛ تمرکز ندارم. تو گند زدي به زندگيم رو جهنم کردي! نمي از روزي که ديدمت

 زندگيم. بگو راه درمانم چيه خانم دکتر! هان؟

 .کردماشک تو چشمم جمع شده بود. با بهت نگاهش مي

 .گفتي براي هميشه برم که جلوي چشمت نباشمدادم بهم ميقدر عذابت مياگه اين -

 .لرزيدهاش ميمردمک چشمبهم خيره شده بود. 

 واگه بگم برو ميري، آره؟-

 .کردمساکت نگاهش مي

 گفتم ميري يا نه؟ -



 :داد زدم

 .جوري راحت ميشي ميرمآره ميرم! اگه اين -

 .هاش براي چند ثانيه يخ بستحس کردم چشم

 .تونست روي پاش وايسهيه قدم رفت عقب. دستش رو گرفت به ديوار؛ انگار نمي

 !راه درمانت اينه خانم دکتر؟ باشه... باشه برو. برو هلنا! مثل هميشه فرار کن! برو -

  :داد زد

 !جا برو لعنتياز اين -

دونست. بايد برگشتم سمت در يه قطره اشک روي صورتم ريخت. نبايد دوباره من رو مقصر مي

 .روي دستگيره بودزدم. دستم خاطر عشقي که بهش داشتم حرفم رو ميبراي آخرين بار به

خواستم اگه بهم دوباره گفت برو، داغون شدنم رو نبينه. صدام خواستم نگاهش کنم. مينمي

 .لرزيدمي

 ...اگه بگي بمون -

 .خواست حرف بزنه. دستگيره رو فشار دادمفقط سکوت بود. نمي

 !هلنا با من بازي نکن! ديگه تحمل ندارم -

تونستم تو هاش پر از اشک بود. نميبرگشتم سمتش. چشمدستم رو از روي دستگيره برداشتم و 

 .کشيدخاطر من داشت عذاب مياين حال ببينمش. به

تونم تحمل کنم. دارم ديوونه ميشم هلنا! قلبم داره منفجر ميشه! دونم ديگه مياگه بري نمي -

کم خواي بشنوي من پيشت خواي ازم بشنوي؟ ميخواي من رو تا کجا بکشوني؟ چي ميمي

خواي داد بزنم تا همه بدونن که من، عطا شاهي کسي که هيچ احدي نتونسته آوردم، آره؟ مي

قدر جلوش دووم بياره، کسي که قلبش هميشه تو قفس بوده که کسي واردش نشه، حاال اين

دونم که از م کردي المصب! نميم کردي هلنا! بيچارهبيچاره شده که جلوي يه زن کم آورده؟ بيچاره



کار کنم درگيرت شدم. وقتي تنهام به غير از تو چيزي نيست بهش فکر کنم. بدون تو چي کي

جوري بخوابم؟ بدون اون لبخند قشنگت! بگو هلنا بگو هات چهلعنتي؟ بدون فکر کردن به چشم

 !چکار کنم؟ حتما يه راهي هست نه؟ يه راهي هست... آره هست

 !عطا -

کلمه بگو؛ فقط بگو... فقط بگو يه ذره دوستم داري! من به  جوري صدام نکن هلنا! فقط يهاين -

 .ام؛ بگو خالصم کنهمونم راضي

 .زدوار ميچند قطره ديگه اشک روي صورتم ريخت. قلبم ديوانه

خواي يا خاطر منِ احمق گريه نکن! من ارزش اشکات رو ندارم. فقط بگو من رو ميحرف بزن! به -

م دونم گذشتهکني. ميدونم راجع به من چي فکر مينجات بده. مينه، همين! من رو از اين برزخ 

توني بهم اون چيزي نيست که تو بخواي ولي... اگه فقط يه ذره ته قلبت بهم حسي داري و مي

 !خورمکنم! به شرفم قسم ميفرصت بدي پشيمونت نمي

 .خوام بگمبه لـ*ـبم خيره شده بود تا ببينه چي مي

ها براش خيلي سخت بوده. شنيدن اين دونستم زدن اين حرفه بود. ميهاش رو مشت کرددست

 .ها از آدم مغروري مثل عطا قابل باور نبود. مثل اين بود که تو تابستون برف ببارهحرف

 !خواستمت!... هميشه دوستت داشتم. من هميشه دوست داشتم عطامن... من هميشه مي -

 .کردخشکش زده بود. هيچ حرکتي نمي

 .قدم رفتم جلوتر. فقط بهم خيره شده بوديه 

 .کشيدکرد؛ مثل مجسمه. انگار حتي نفس هم نميحرکت نگاهم ميبي

 ...عطا من -

 .دوباره... بگو -

 چي؟ -



 .گفتم دوباره بگو -

 چي رو؟ -

 !ي آخر روهمون جمله -

 :آروم گفتم

 !دوستت دارم عطا -

د. بــ*ـغلم کرد؛ جوري که حس کردم يه دفعه مچ دستم رو گرفت و من رو سمت خودش کشي

خواست باور کنه همه چي واقعيه. سکوت کرده بود؛ منم شکنه. انگار ميهام داره مياستخون

 .حرفي نمي زدم

 .اي بود که تو همون حال بودچند دقيقه

 .هاش صورتم رو قاب گرفتازم فاصله گرفت و با دست

 !قدر دوستت دارمتوني تصور کني چههلنا دوستت دارم! حتي نمي -

 .هام خيره شده بودبه چشم

 خواب که نيستم، نه؟ -

 .ابروهام رو دادم باال

 .فکر نکنم -

 .کنمتون. بايد با عمو حرف بزنم. فردا صبح عقدت مياالن ميريم خونه -

 چي؟ ديوونه شدي؟ فردا؟ -

خوام باز يه اتفاقي بيفته نگي! من خيلي وقته که صبر کردم. نميبهتره ساکت باشي و هيچي  -

ها هم ميگي برن پي کارشون. خيلي خودم رو کنترل کردم که نيام تو و تو ازم دور بشي. به اون

 .کردمآتيششون نزنم. هر چند اگه نميومدي بيرون اين کار رو مي



 کيا؟ -

 :عطا با حرص گفت

 !تگاريها که اومده بودن خواسهمون -

 .هام گرد شدچشم

 !خواستگاري؟ -

 .آره -

 خواستگاري کي؟ -

 ...تون. خودم ديدمشون. با اون دسته گل وها که اومدن خونههمون -

 .کردزدم زير خنده. عطا با تعجب نگاهم مي

 ها اومدن خواستگاري من؟کي بهت گفت اون -

 گل اومده بودن خواستگاري ماني؟پس با اون دسته -

مون. من اصال ها دوستاي ماني بودن که براي اولين بار اومده بودن خونهاي عطا! اونيوونهتو د -

 .نديدمشون

 چي؟ -

 ها رو ديدي؟اصال تو از کجا اون -

خواستم تو رو ببينم که ديدمشون. خيلي خودم اومده بودم به عمو سر بزنم؛ يعني در واقع مي -

 .و نرسمرو کنترل کردم که نيام تو و حسابشون ر 

 .اي عطا! هرچند سبب خير شدن و تو بالاخره اعتراف کردي دوستم داريتو ديوونه -

 .هاش رو ريز کردعطا چشم

 جوري تيپ زدي؟ها براي چيه؟ براي من اينپس اين لباس -



 پوشه؟ اونم من؟جوري لباس ميواي عطا چي بهت بگم؟ آخه آدم مثال جلوي خواستگارش اين -

 !انگيز شديکنه. ولي خيلي بهت مياد؛ وسوسهدونم! من اصال فکرم کار نميمن چه مي -

 !عطا -

 .اخمي کرد

 خواستي با اين لباست بري؟کجا مي -

 کار کنم؟رفتم تولد دوستم. من و هستي... واي هستي! واي بيچاره شدم! حاال چيداشتم مي -

 چي شده؟ -

 .ن بايد برمهستي من رو ميکشه! ساعت چنده؟ م -

 .برگشتم سمت مانتوم که عطا بازوم رو گرفت

 !شما جايي نميري -

 !عطا -

 جانم؟ -

 .بايد برم -

زنم، براش توضيح جوري نگاهم نکن. من خودم به هستي زنگ ميخود اونامکان نداره! بي -

 .کنم که نذاشتم تو بريخواهي ميميدم و ازش معذرت

 .با تعجب نگاهش کردم

 کني؟جوري نگاهم مياين چيه؟ چرا -

 خواهي کني؟ تو؟خواي معذرتتو مي -

 .تونستم تپش قلبش رو خوب حس کنمدستم رو گرفت و گذاشت روي قلبش. مي



زنه؟ من براي تو حاضرم هرکاري بکنم؛ جوري داره برات ميبيني چهکني؟ ميحس مي -

 !خواهي که چيزي نيستمعذرت

 !عطا -

 جان عطا؟ -

 ي؟ باور کنم؟واقعا خودت -

اي نبود. انگار زمان ايستاده بود. چند ثانيه بعد ازم يه دفعه سرش رو آورد نزديکم. ديگه فاصله

 .فاصله گرفت. هنوز تو شوک بودم

 باور کردي؟ -

 هان؟ چي؟ -

موني؛ پاک و زالل! جوري سرگردون شده! هلنا تو مثل آب ميهاتم وقتي اينعاشق چشم -

اي جز قبول کردنم نداري؛ خوامت. چاره خطاکار زياد هستي؛ ولي ميدونم خيلي براي منِ مي

هات رو چون مال مني! آس دلم رو خيلي وقته بردي هلنا! از همون روزي که تو اون ويال چشم

ترين زني هستي که ديدم. مقاومتت دربرابر مشکالت باور ديدم دلم برات رفت. تو عجيب

 .تونم توصيف کنمينکردنيه. حسي که باهات دارم رو نم

 .لبخندي زدم

 ...عطا، نگار -

خوام حال خوبم با فکر کردن به چيزهاي ديگه خراب کس حرف نزن. نميهيچي نگو؛ از هيچ -

کس برام هيچ وقت مهم نبوده. درسته نگار چند ماه نامزدم بود؛ ولي بشه. فقط بدون جز تو هيچ

عاشقت شدم جز تو هيچ زني برام مهم نبوده و  باور کن چيزي بينمون نبود. از روزي که ديدمت و

 .کس نزديک نشدم؛ حتي نگار که نامزدم بودبه هيچ

خواستم با آوردن نگار تو زندگيم فراموشت کنم؛ ولي نشد. قبل از برگشتنت بهش گفتم ما به مي

 .دوقت چيزي بين ما نخواهد بوکرد؛ منم بهش گفتم هيچخوريم؛ ولي اون قبول نميدرد هم نمي



 شون؟پس اون شب جلوي خونه -

ش حرف الکي بود. وقتي فهميدم ماني برادرته و يه سال بازي خورده بودم قاطي کردم! اون همه -

ش چرت بود. حتي اون موقع هم که ازت ناراحت بودم هم يه ثانيه به نگار فکر ها همهحرف

 کني مگه نه؟نکردم. حرفم رو باور مي

 .اهوم -

 بايد بگي آره عزيزم؛ اهوم چيه؟ -

 !جور چيزها خنگمدوني که من تو اينعطا مي -

 !من عاشق همين خنگيتم -

 !عطا -

قدر دونم چهنهايت عاشقتم! خودمم نميجانم عزيزم! شوخي کردم. عاشقتم هلنا! تا بي -

تونم ن تو حتي نميدونم بدون تو زندگي برام هيچ معنايي نداره. بدودوستت دارم؛ ولي اين رو مي

 !نفس بکشم

 .لبخندي زدم. عطا دوباره من رو سمت خودش کشيد

 

 من از عهد آدم تو را دوست دارم

 از آغاز عالم تو را دوست دارم

 ها من و آسمان تا دم صبحچه شب

 ?سروديم نم نم، تو را دوست دارم

 !نه خطي، نه خالي! نه خواب و خيالي

 ارممن اي حس مُبهم، تو را دوست د



 تر از غم نديدمسالمي صميمي

 ي غم تو را دوست دارمبه اندازه

 بيا تا صدا از دل سنگ خيزد

 بگوييم با هم، تو را دوست دارم

 جهان يك دهان شد هم آواز با ما

 تو را دوست دارم، تو را دوست دارم
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