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خودم  یمنتظر امروز بودم که خلبان بشم و با دستا یلیخ
 میتو خاک پدر

ه کردن چرخ رو گرفتم و . اهرم باز و بست امیب فرود
 رو با خطوط باند مایهواپ

 . کردم و در راستاش قرار گرفتم همتراز
دهانم بردم و اعالم کردم که  کیگو ِهدستم رو نزد بلند

 . میایفرود م
In the name of God 

 بنام خداوند بخشنده مهربان_
.We will be landing in just a few minutes 

 .مییآ یمفرود  گرید قهیچند دق_

 
.The local time is : 

 .باشدی/م  یساعت به وقت محل _
ground: IRM  go ahead 

 .هستم ینیواحد زم ری:ترودا  صبح بخینیزم واحد
. کردمیکه دستورات برج مراقبت رو گوش م همونطور

 به صفحه ینگاه هی
انداختم و درخواست فرود اومدن رو به برج  ستمیس شینما

 . مراقبت دادم
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از باند فرود قرار گرفتم . درخواست  یلیما  یفاصله  در
 اجازه فرود دییتا
کم  هیکردم  تشیکردم و هدا افتیاز برج مراقبت در رو

 ارتفاع کم شد آروم
 . رو سمت جلو فشار دادم و چرخ ها باز شد اهرم
 فرود اومدم. یتکون نیآروم بدون کوچکتر یلیخ
 
 روز خوش مسافران محترم _
 دا ناکا هستمخلبان ترو من
 دیبا ما داشته باش یتا االن سفر خوب دوارمیام

 باشد یم۸:۳۰  یبه وقت محل ساعت
 یخروج یو باز شدن دربها مایتا توقف کامل هواپ لطفا  
 خود را یهایصندل
 .دیینفرما ترک
 ییخطوط هوا یبا پرواز ها ریکه قصد ادامه مس ینیمسافر

 شرکت ها گرید
 .ندییمربوطه مراجعه نما دارند ، لطفا  به کانتر را
 میدواری، و ام میسپاسگزار دیما را انتخاب نمود نکهیا از

 که از پروازتان لذت
 ندهیآ یدر پروازها دارید دی. به امدیباش برده

 متشکرم
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کارا سپردم  هیبرگردونم بق هیها رو به حالت اول چیسو
 دست همکارم و

رام رو برداشتم و کد مخصوص خودم رو گفتم در ب میگوش
 . باز شد

 میکد دار هیورد و خروج از اتاق خلبان  یخلبان ها برا ما
 دیکد با نیو ا
 . یتیامن لیبمونه به دال یمخف
 رفتم و وارد فرودگاه شدم . نییها رو پا پله
 
 یباهاش صحبت کردم با اخما یریفرودگاه که تصو ریمد

 در هم سر بلند
 :و اومد سمتم و گفت دمیبگه که د یزیچ کرد

Cześć سالم 
 Miło cię poznaćمالقات شما خوشبختم از
 : گفتم یجوابش به زبون لهستان در

Cześć dziękuję 
 ، متشکرم سالم

 یپدر نیبه سرزم نیخوش اومد یلیهستم خ کیآدام ز _

 به نجایا دوارمیام
 دیبرس ییباال درجات
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 هی شهیم دیدیتازه رس دونمیآدام کالفه ادامه داد : م یآقا
 زتوندرخواست ا

 باشم؟ داشته
 
 دییبله بفرما _
با  ییبره جا دیمهم لهستان االن با یاز آدم ها یکی _

 اما شیشخص پمایهوا
پرواز خارج از لهستان دارن تو  توننینم نجایا یها خلبان

 ؟ یبر یتون یم
'' 
 
  

 
 رمیندارم م یمن مشکل _
 دیلباس فرم بپوش دیگفت: با یخانم هی
 مایهواپ دیگفت : راحت باش کرد و یدست شیآدام پ یآقا

 ازیو ن یشخص
 دیبر دیراحت هست یبا هر لباس ستین

 مقصدشون کجاست؟_
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 کجاست ؟ دیدونیهل م رهیشبه جز_
 لهستان یشمال شرق دونمیغرور گفتم : بله م با
گفت: خوش حالم  دیباریازش م نیکه تحص ییچشا با
 رو لتونیوسا دیینجایا
 دیتا برگرد دمیانجام م اقاممتون رو یو کارا ارنیب گمیم

داسو  مایهواپ نگیپارک یگرد کردم که گفت : انتها عقب
 فالکون 

، و  نگیاز کارکنان فرودگاه رفتم پارک یکی ییراهنما با
 شدم مایوارد هواپ

روکش  یها یشده صندل یطراح یو خواستن کیش یلیخ
 چرم به رنگ

 یو کل زیم گهیقسمت هم بار داشت و سمت د هیبا  ینخود
 گهیمکانات دا
 رفتم . ینگاه کردن دست برداشتم و به قسمت اصل از
 
نشستم و هدستم رو گذاشتم رو سرم ،  یصندل رو
 یخصوص یماهایهواپ

 . خلبانشون در نداره اتاقک
 تشیرو فشرودم ، هدا مایروشن شدن موتور هواپ چیسو

 رونیکردم به ب
 . قرار گرفتم یجت و گاهیو در جا نگیپارک
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گذرگاه مرتفع و  کی ییون پل هواهم ای یو جت
 است که از دهیسرپوش

 . گسترده شده مایتا درب هواپ مایهواپ نالیترم تیگ
 { برج مراقبت یصدا}
 ؟ دیما رو دار یخلبان ترودا ناکا صدا+
 شنومیصداتون رو م ینیواحد زم_
 هست یابر مهیباشد هوا ن اتیهواستون به رادار و جزئ +
 
 چک شد ینیواحد زم _
خود وارد  ییویرو در پنل راد مایرکانس واحد هواپف +

 دیکن
 شما یده سیبخاطر سرو کنمیاطاعت تشکر م _
 ..... باال سرم یفرد ییهو هی یصدا با

 .... تفنگ رو شققه ام احساس کردم یسرد بالفاصله
''  
 
 
  

 ؟ نیهست یخانم شما ک _
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که نگاهم به نقشه بود گفتم : خلبان ترودا ناکا  همونطور
 دیببر فیشرت
 دیکنیهواسم رو پرت م رونیب

 بدهکار حیتوض هیفرودگاه شما به من +
 انوقت چرا ؟ _
 
چون خلبان مرد خواسته بودم و برام سوال که چطور  +

 خلبان خانم دارن
 بودمشون دهیچند سال من ند نیتو ا یول
 ؟؟؟ هیمگه خانم باشه خلبان مشکلش چ _
 خورنیمن یاز نظر من خانم ها بدرد خلبان +

که به شدت مخالفم تا به خودش  یزیگذاشت رو چ دست
 رو مایهواپ ادیب

آخ گفتنش رو  یکردم که هل خورد سمت جلو و صدا کج
 .دمیشن

اعداد  یسر هیکه برج مراقبت بهم با کد و  ییا نقطه
 گفت فرود یاضیر
 تپه بود . هیرو  امیب
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آروم سرعت و ارتفاع رو  یلیمورد نظر رو گفتم و خ کد
 . کمکردم

 یباران یو هوا نیبودن زم سیهستم به خ ینیواحد زم+

 دیتوجه کن
 اطاعت _
 . کردم و فرود اومدم نییبه پا ینگاه مایهواپ شهیش از

اومد و گفت:  گهیفرد د هیمربوطه رو انجام دادم که  یکارا
 خلبان به یآقا

قبل پرواز  دیو استراحت کن دیبر دیتونیم ئسیر دستور
 میکنیخبرتون م

 کنم تونییتا راهنما دیایطرف ب نیا از
رو  رونیجام بلند شدم که ُبهت زد نگاهم کرد . راه ب از

 گرفتم چون شیدر پ
 یزیچ هی یهر ک میخانم خلبان دار یانگشت شمار تعداد

 اصال یول گهیم
 . ستین مهم

 
پدر  دیبا یبه زود نجایدارم که اومدم ا یبهتر یلیخ حس

 و مادرم رو هم
، خداروشکر من  انیب رمیبگ تیو براشون بل کنم متقاعد

 اومدن به یبرا
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چون شناسنامه ام صادر شده  دمیدردسر نکش ادیز لهستان
 .نجاستیا

 نجایا دییبفرما _
اونجا  زیو با دست اشاره کرد : اون م میهتل شد هی وارد
 گمیاالن م دینیبش

 ادیب گارسون
و  مدیکش میمشک یخیچکمه پاشنه م پیرفتم و ز زیم سمت

 از پام درش
چسبونم هم در  یشلوار مشک شترمیب یراحت یبرا اوردم

 تکون هیاوردم و 
 راهنیبه پ یدست یبهش دادم و گذاشتمش رو صندل یآروم

 پدرم که موقع
عشقه ، از  ستی.المصب پدر که ندمیتن زدم کش اومدن
 راهنیپ ادمهی یوقت

مادرم  لیفام ی. من برعکس دخترا دمیپوش یرو م هاش
 راحت بودم یلیخ
 یحیتوض نکهیبدون ا دادمیانجام م خواستمیم یهر کار و

 بدم و یبه کس
 

 میزدیم قانهیسه شنبه مختص من و پدرم بود رف یروزا
 یو اگر اتفاق رونیب
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 کردمیداشتم که فکر نم یافتاده بود اونقدر احساس راحت هم
 که درم با پدرم

 . گفتمیو مو به مو بهش م کنمیم صحبت
 یکیلم دادم و از فضا لذت بردم . حس کردم  یصندل رو
 داره نگاهم قیعم
 .... سر بلند کردم که کنهیم
'' 
 
  

 حس نکردم . گهینگاه رو د ینیسنگ که
 
 ؟ دیدار لیم یچ نیخوش اومد یلیسالم خ+
 ییکاکائو کیسالم ممنونم قهوه تلخ با ک _
 ؟ دیندار لیم ییا گهید زیچ +
 نه ممنونم_
رو  میبهم گوش شنیم ریکه خ ستین بارم نیاول الیخیب

 روشن کردم رفتم تو
 . رو گرفتم میو شماره عشق جانم ، ماه زندگ واتساب

گل  یبوق ....بوق.... بوق..... الو سالم عشق بابا خوب+

 دختر
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 ایپدر دن نیسالم به بهتر _
 ؟؟ حاال چطور کشور پدرت ؟؟ یدیرس +
 یحس خوب یلیبعد کشورت خ یبابا اول خودت نامبروان _

 جور هیدارم . 
 معرکه است ناجور
 مامان کجاست ؟ چخبر

که تماس  دید میمنتظر تماست بود یلیفرستادمش حموم خ +

 یریگینم
 آروم بشه رهیدوش بگ هیشد گفتم  نگران

فرودگاه  ئسیر دمیماچ آبدار کن من تا رس هیبابا  یآخ _

 رهیفرستادم جز
 هل
 
 یشروع کرد دهیپس نرس+

 یبرا خوامیم رانیعمرن برگردم ا گهید اره بابا من _

 بمونم نجایا شهیهم
انگار من تا حاال  یگیم یجور هیقربونت برم دخترم  +

 مجبورت کردم به
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من  راهنیخودم پشتتم با پ یریبگ یمیهر تصم یکار
 ؟یچطور

برداشته  گرمهم از رگال لباس  گهیکاش چندتا د میعال_

 بودم
 چندتا هی ریبرو بگ +
 
 یو پدرانه شما رو از کدوم عطر فروش تیمنا یخب بو _

 رم؟یبگ
 چند ؟ لویفقط بابا مامان ک گهیاره د+
 مامان جونم؟ یقربون عشق بابام برم خوب _
 تو اره خوبم یها یاز احوالپرس +
 حسود نشو مامان_
 ؟ یزنیحرف م ینجوریکه ا هیچجور +
و خودت که  شناسنیمنو نم نجایحاظر ا یچون آدم ها _

 ق مناخال گهید
 مامان دستته

 
 باشه گلم مراقب خودت باش +
دورت بگردم مامانم اشک تو چشات رو پاک کن به خدا  +

 یلیخ نجایا
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 بمونم رانیحالم من دوست نداشتم ا خوش
تا  کترینزد اریبرد و گفت : صورتت ب کیرو نزد یگوش

 یدون یببوسمت نم
 از بچه چقدر سخته یدور
تا بوس فرستاد و با جلو صورتم گرفتم که چند نیدورب

 بغض گفت : قول بده
 ...ی...خو...دت مراقب

 مراقبم فدات بشم _
 گارسون مامانم ساکت شد . یصدا با
 
به شما گفتن و  ییا ژهیو ییخوش آمدگو نجایا تیریمد +

 خوشحالن که در
قهوه و  دییبفرما دیهل هتل ما رو انتخاب کرد رهیجز شبه
 کیک

مرد قد بلند با  هیبرگشت.  و راه اومد رو زیرو م گذاشتش
 زیه یچشم ها

 . دستش رو باال اورد و اشاره کرد به قهوه ام وانیل
 ...... و هوس آلود انگار که بدون پوشش هستم زیه ینگاه
 . دمیمن ترودا هستم که نشونت م اگر
 .... کردم که تو بهت موند یشدم و کار بلند
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'' 
 
  

 
 . روم رفتم سمتشآ یرو برداشتم و با قدم ها کیک بشقاب
رو  وانشیل اتیاز محتو ییبه خنده باز شد و جرعه ا لباش
 بهش دینوش
تو  دمیرو کوب یکیو بشقاب ک ستادمیو رو نک پا ا دمیرس

 صورتش همه جا
 .سکوت گرفت رو

 یدرسته که دختر آزاد فیاز نگاه هوس آلود و کث متنفرم
 ماتیهستم و تصم

به من که  یذکراما هر جنس م رمیگیرو خودم م میزندگ
 حق شهیم کینزد
 . پاش بزار ریحد و مرزم رو ز نداره

برداشتم و  ینیاز داخل س یآب یوانیاومد بره که ل گارسون
 یبه زبون لهستان

 یاوقات خوشŻyczę szczęśliwych czasów! :گفتم

 دیداشته باش
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از  کهیو چند ت ستادمیا زیگرد کردم و رفتم سمت م عقب
 رو خوردم و کمیک

رو صدا زدم که حساب کنم و بعدش برم کنار  ونگارس
 ساحل

 ؟ دیدار لیم ییا گهید زیدر خدمتم چ +
 
 ؟ دیکنیصورت حساب لطف م ریخ _
 حساب شده +
 حساب کرده؟ یک _
 ییآقا هی+
 اسمشون رو نگفتن ؟_
 
 ریخ+
 خب یلیخ _

پوتم رو همون جا رها کردم و رو نک پا  میو ن شلوار
 یو با قدم ها دمیچرخ
 .رونیاومدم ب اهکوت
رو از پشت  ییخودم بودم که صدا یحس و حال و هوا تو

 .دمیسرم شن
 نطرفیبرگردن از ا خوانیم سیخانم رئ _



 
 

18 

 

 مریم محمدی تبار ویسنده:ن                                                                        کوکائین حصاردر 

 

دستشه جلو افتادم اونم پشت  لمیوسا دمیکه د برگشتم
 سرم....

 
 /یراو/

 نیبزرگتر نکهیغرق در عشق به پرواز غافل از ا ترودا
 لهستان با قلب یایماف
 یطوس یها لهیت دنید یاش در تقال برا بدندرون  یذغال

 رنگش چشم به
 . دوزد یم آسمان

 نیکه بهتر یمرد فشاردیخود را در مشتش م نیسرزم و
 صادر نیو برتر
 خود را دارد یمشک یاست و امپراطور مواد مخدر کنند
اما  کنمیم یانشانهشاه منم و پازل را من ح دیگویخود م با

 ذغال درونش
 از جنس عشق گردیخود م به یرنگ ها دارد
و از اعماق وجودش نسبت به او  دهید کباریرا  یخی ملکه

 یبیکشش عج
 دارد
انگشت  نیمو ب ییکه همانند تره ا پروراندیدر سر م و
 شیزندان شیها
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خواهد به نوازشش تن  یو همان گونه که دلش م کندیم
 .ندینشیم شیبلور
در  نیآهن خینفوذ به او مانند فرو کردن م نکهیاز ا غافل

 سنگ است.
 

به ملکه  دنیرس یبرا دیرو دارد که با شیپ خیاز  یایودر
 هر قدم که در

حساب شده و به جا باشد واگر نه ممکن  گذاردیم ریمس
 .است غرق شود

 . دیآ یبه چنگ نم یاز بلور و بلور به راحت جنسش
و  ستدیا یآماده شکار جفت ماده خود م ینر ریش همچون

 را هم خوب نیا
 یبرا دیخطرناک است با شیماده رو به رو ریکه ش داندیم

 رام کردنش به
 .... بکشد او را دندان
و ابدارش که آمده  زیطعمه لذ یبرا ندیمقدمات بچ دیبا حال
 تا که
 ..... باشد یشگیهم
بزرگ او را چگونه رام  یکیساو کیگر دید دیبا حال
 ....کندیم
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'' 
 
  

 
 کیگر
 لهستان د مخدرمواصاحب سلطنت بزرگ  کمیگر
 یکیبازماند از خاندان ساو تنها

مرگبار و با آمدنم  ییهولناکم همانند زلزله ا ییا صاعقه
 وحشت را به همراه

 .. مرد نگفتن و انجام دادن هستم دارم
که  ییشغال ها یشود برا یم یدرس عبرت امروز

 یخودشان را گرگ م
 .دانندیم زیو خود را ت نندیب

 .....یآقا من ب _
 شیشونیوسط پ ییاش تموم نشده بود که گلوله ا هجمل
 کردم و از کیشل
 بلند شدم. جام

 
 ریباند رو ز یاعضا یها یصندل یکی یکیکه  همونطور

 گذروندم ینظر م
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 . شدم کیفرد مورد نظرم نزد به
 داشته باشه ؟ یهست که اعتراض یخب کس _
گفتن و پر استرس نگام  ینه لرزون دهیپر یرنگ و رو با

 . کردن
رو زدم به چشام  میآفتاب نکیو ع دمیلباسم کش قهیبه  یدست

 و اخطار آخر رو
 : و رسا به زبان آوردم بلند
 اتمام جلسه دیمهره سوخته نش دیحواستون رو جمع کن _

 . رو به رو شدم نیرو ترک کردم که با مارت اتاق
 مشکل حل شد+
 
 پرواز و هماهنگ کن نیخوبه مارت _
 هست یمشکل+
 ون خلبان حلش کنبا هم _
 فرودگاه گفت استفا داده سیاما رئ +
 یزکاریکن ، اتاق جلسه هم تم داشیتر پ عیهر چه سر _

 الزمِ 
ورد و خروج  یاز افراد دسته راستم و کارا یکی نیمارت

 محموله ها رو به
 . خوامیکه من م یزیداره و تو کارش هم کامال چ عهده
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جلسه  هی درمواد مخبسته  عیسر هیصادر کردن  یبرا
 قبلش یدادم ول بیترت
 ... حذف بشه گهیمهره د هی دیبا

 آماده است مایقربان هواپ +
 ه؟یمشکل فرودگاه چ _
دارن و االن  ادیز یهست که تور مسافرت یاالن فصل+

 یخلبان داخل هیفقط 
 پست هست سر
 قرار داد ببند یکیبا همون  _
 نکاریا اکه اومد حتم دیگفت: خلبان جد یلحن پر استرس با

 کنمیرو م
 
 شنومیم _
 قربان؟ دیشنویرو م یچ +
 یبگ یخوایکه افتاده و نم یاتفاق_
 شدینم دایو گفت: فقط خلبان پ دیکم پر هیوضوح رنگش  به
 تحت کنترل یاالن که همه چ _
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باال رفتم و کتم رو در آوردم . برگشتم  مایهواپ یپله ها از
 خانم قد هیکه 
و ست  دیمردونه به رنگ سف هنرایپ هیپشت بهم با  بلند
 ریکه از ز یمشک

 شیرو به نما شیبه وضوح اندام خصوص دشیسف راهنیپ
 . گذاشته بود

رو به  ییا ندهیکه چشم هر بب ییبا ران ها یبلور یپاها
 یسمت خودش م

 خواد؟یم یمن چ مایتو هواپ یخانم روپس هی. دیکش
کوتاه بورش و پاهاش رو به  یتو موها دیرو کش دستش
 جا به جا یآروم
 .کرد

اش ثابت ماند. نگاهم رو  بدنکه نگاهم رو خط  برگشت
 دوختم به چهره

 ..... کالفه جذاب به رنگ فلز یکه دو گو اش
 ...... بندهی، فر رایگ
'' 
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تنش  راهنیپ قهیبه  یهواسش به اطرافش نبود دست اصال
 و دکمه دیکش
 .را باز کرد گرشید

. به طرف در خم  دیدرخش ندهبیکامال دل فر دشیسف پوست
 شد و لباسش

 : گفت بایز ییگذاشت. و با صدا یصندل یرو را
 دیاریقهوه ب وانیل هیبرام  _

 ستادمیاتاق خلبان شد که با دو قدم بلند پشت سرش ا وارد
 یرو صندل
 یکیگوشش گذاشت و دست برد  یو هدست رو رو نشست
 ها رو چیاز سو
 . کرد لمس

 ؟ معلوم چخبره نجایا _
 

 یبلندم تکان یاز صدا ایسرش رو بلند کند  نکهیا بدون
 یبخورد با کالفگ

حرف رو تکرار  هی ا؟چندباریآ دی: فرهنگ ندار گفت
 کننن؟یم
 یب نگونهیکه ا دهدیچگونه به خودش اجازه م یروپس کی

 کند ییتوجه ا
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پاهام او  ریحرکت ز هیبا  توانمیکه م یهم به من !!من آن
 یرا لهه کنم . نم

. کندینم یاشتباه نیطرف است وگر نه همچ یکه با ک داند
 خبر از یب

آمده. چنگ انداختم و  ریخودش در دهان ش یجا با پا همه
 گردن خوش

 .دمیانگشتانم بلع انیم یرا همچون مار تراشش
 یکار م یمحترم معلوم چ یگفت: آقا ییخسته ا یصدا با
 ؟ دیکن
ش گفتم : صدات رو به الله گوشش چسبوندم و در جواب لبم

 من یرو برا
 شهینبر چون اصال برات خوب نم باال
 

کم کنار رفت . وسوسه  هیکرد که لباس مردونه تنش  تقال
 شدم که رانش

 یکه م یو هر کار یزیلمس کنم . تا به امروز هر چ را
 خواستم انجام دادم

 . کنمیلمسش م یلحظه به راحت نیاالن هم در هم و
گفت: حد و  ییبا اخم فوق العاده ابردم که  نییرو پا دستم

 حدودت رو بفهم
 ها هم حد و حدود دارند؟ یطعنه و خشم گفتم: مگه روپس با
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لباسم رو  قهی یچشاش قرمز شد و دو دست دیلحظه نکش به
 . گرفت

 حرف دهنت رو بفهم _
 نیتو ا یهر کس یرو رد کرده که برا یدستات مرز +

 حکم مرگ رو ایدن
 داره
به  یآقا دمیترس یشد و گفت: بس رهیبه چشام خ یحرس

 ظاهر محترم
 
 گهید قهیتا چند دق مایطبق خواسته صاحب هواپ دیبا

 فرودگاه باشم . حوصله
 رو ندارم دیکه راه انداخت ییتئاتر مسخره ا نیا

 که مخاطب قرارم داد دمیاز پشت سرم شن نیمارت یصدا
. 

 ... شونیقربان ا +
فاده کرد و با زانو زد رو شل کردم که از فرست است دستم

 پشت پام و سرش
 . دیعقب کش رو
 یتمام تو صورتم داد زد : وحش یگستاخ با

 دی: خانم مواظب حرف زدتون باشنیمارت
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 ییبگه تا مثل گربه ا یزیچ یکیمنتظر بود که  انگار
 حمله کند گوشیباز
 .... و
 ..... که کرد یحرکت با

 .... ،تابان، سرکش، دلرباگرم جسور،
شب گند اخالق  هی یکامل و بدون نقص برا یسیوپر هی

 که بشه آرامش
 ..... تخت

'' 
 
  

 
زد و گفت:  نیتو گوش مارت ییا دهیقدم بلند کش هی با
 چشمم به خوامینم
 بخوره چکدومتونیه

 .جاش نشست سر
 دختر نیدرموردش بهتون بگم ا خواستمیکه م یخلبان +

 افهیو ق پیت نیسکوت باال آوردم . با ا یرا به معن دستم
 یشغل نیهمچ
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 !!!!!خلبان یچ دارهاونم
 .... جالبِ 

قرار گرفت، دستش رو باال اورد و شققه  دمیرخش تو د مین
 اش رو فشار داد

دستش رو از  یلب گفت و با حالت خاص ریز یزیچ هی و
 کنار گوشم باال برد

 .دیرو موهاش رو دست کش و
 

داسو  مایترودا ناکا خلبان پرواز هواپ ینیواحد زم _

 فالکون  هستم
 خوامیفرود م اجازه
 شده دیی: خلبان ترودا ناکا اجازه فرود شما تا ینیزم واد
بلند  ینگذشت که از رو صندل یزیازش گرفتم که چ نگاه

 شد و رو پنجه
 .... گرفت شتیرو در پ رونیپاش راه ب یها
 //ترودا//

به دست با همون سر و وضع وارد فرودگاه شدم  یگوش
 آدام رو یاکه آق

 .ستادهیکه منتظرم ا دمید
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 یسالم خسته نباش +
 کجاست؟ لمیگفتم : وسا تیسالم با اعصبان بدون
 دیکم آروم باش هیشده ؟  تیباعث ناراحت ی: چدیپرس نگران

 کجاست ؟ لمیگفتم وسا _
 میصحبت کن ستیبهتر ن +
 هیثان هی خوادیشده و دلم نم یحرمت ینمونه بهم ب یحرف _

 باشم انجیا گهید
 
 لیرو تحو لمیکوتاه اومد . وسا میعصب یکه حساب دید یوقت

 گرفتم و بدون
 .هتل رفتم نیتر کیگرفتم و به نزد یتاکس یخداحافظ

 نیخوش اومد یلیسالم به هتل ما خ+
 خواستمیاتاق تک نفر م هیسالم _
 دیرو لطف کن یشناسنامه و کارت مل+
 بلند فرد پشت سرم برگشتم و..... یصدا با
 
'' 
 
  
 . بلند فرد پشت سرم برگشتم یصدا با
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اخم وسط  هیمرد قد بلند حدود  قدش و خوش چهره با  هی
 شیشونیپ

 خانم+
خم شد و دستش رو  یعاد یلیکه خ دمیرو توهم کش اخمام

 پام برد و ریز
گذاشتم  نیزم یعقب رفت و رو یکرد و دو قدم محصار

. 
 
 هستم و شما ؟ نگستونیک امیلیو+

از  یکی بایخانم کالفه ز دیدم که گفت : ببخشبهش کر پشت
 گارسون ها

از دستش افتاد چندبار  ینیخورد و س زیرد بشه ل اومد
 صداتون زدم اما اصال

 د؟ینینبود . بب حواستون
ظرف شکسته با  هیکه اشاره کرد و نگاه کردم .  یسمت به
 مقدار سوپ هی
قب قدم به ع هیاگر  گهید شهیش کهیشده و چندتا ت ختهیر

 برداشته بودم پام
نگاه به چشاش  ییشد . با نگاه قدر شناسانه ا یم داغون

 :دوختم و گفتم
 نگستونیک یآقا ممنونم
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تا  میشام رو باهم بخور دیهست لیاگر ما کنمیخواهش م +

 اتاقتون یکارا
 رو به اتاق منتقل کنن تونیشخص لیو وسا ریبگ انجام

 
 نداره یمشکل _

گفت :  یتر یمیلحن صم رو سمتم گرفت و با دستش
 شمیخوشحال م

 کنم تونییراهنما
 راحتم یجور نیجوابش گفتم : هم در

 یطرف رو پنجه هام قدم برداشتم و قسمت نیاز ا دییبفرما
 که اشاره کرد

 .دیرو عقب کش ی. صندل رفتم
 دییبفرما+
 

کردم نشستم . رو به  یرو روشن م میکه گوش همونطور
 روم نشست و دست

 . بلند کرد گارسون یبرا
 ؟ دیدار لیم یچ +
 سرخ شد و سس قرمز و قارچ ینیزم میبا س کیاست _
 د؟یخوریم یچ یدنینوش +
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 کردمیها و تماس هام رو چک م امیکه داشتم پ همونجور
 : گفتم

 مسونیج _
 
منم سوپ روسول با  یخواستن برا یکه خانم چ دیدیشن+

 شهیش هی
 مسونیج نوشیدنی

حس کردم و تو همون  یه خوبنگاه کنجکاوش رو ب یگرما
 :حالت گفتم

 دیبپرس
 یچ +
 دیبش ریبه من کنجکاو خ نقدریکه باعث شد ا یسوال _
 مسونیتو جاش خورد و گفت : ج یکالمم تکون تیسرا از

 رو ...
 

 ینام تجار یرلندیادامه حرفش رو بزنه گفتم : ا نذاشتم
 مسونیج یسکیو
 نیتراز معروف  یکیحال بازگشت به  و امروزه  در

 نیمارِک و بهتر
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،  نیرینرم و سبک ، ش یطعم کیرو داره. کالس فروش
 جرعه هیبا خوردن 

 شهیکننده م وانهید ریغذا در دهان دلپذ طعم
 ..... خانم هی نمیبیبار م نیجالب اول +
 . حرفش نصف موند زیقرار گرفتن سفارش ها رو م با

 دییبفرما +
 
'' 
 
  
تو دهانم گذاشتم. از رو برش زدم و  کیاز است کهیت هی

 چشام شیخوشمزگ
 .بستم و طعمش رو با تام وجود مزه مزه کردم رو

زنگ خورد . تماس  میهم خوردم که گوش گهید کهیت چندتا
 رو وصل کردم

 رو بلندگو گذاشتم و
 رمیگیاز فرودگاه تماس م ریسالم وقتتون بخ+
 
 ریسالم وقت شما هم بخ_
 ؟ دیصحبت کن دیتونیم +
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 ریخ _
 صبحت کوتاه با شما داشتم هی خوامیم عذر +
 رو ندارم طشیاالن شرا _
 شم خدانگهدار یپس مزاحمتون نم +
 
 خداحافظ کنمیخواهش م _
 شمی؟ خوش حال م دینکرد یخانم شما خودتون رو معرف +

 بدونم افتخاره
 شده بمینص یخوردن با چه کس غذا
 جوابش گفتم : من االن اصال دوست ندارم صحبت کنم در
 یبه چشام شد. چشا ریو خ دیاز تعجب باال پر روهاشاب

 ریرنگم رو ز یطوس
 یگفت : خودتون رو معرف ییکرد و با حرس مردونه ا رو
 ؟ دیکن ینم
 
 ریخ _
 چرا ؟ +
 حرف بزنم خوامیچون گفتم که نم _
 نداره یمشکل +
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هم  یشما مشکل یبرا یعنینگاهش کردم که  یجور هی
 داشته باشه به من

رقص  هی. االن فقط آهنگ مورد عالقم و  ستین مربوط
 سر حالم تونستیم
 . ارهیب

 
 - margaret  کیرو صدا زدم و گفتم که موز گارسون
tempoبرام 

 . نگذشت که پخش شد یزیکننده ، چ پخش
 یآهنگم شونه هام رو تکون دادم و از جام بلند شدم ، ب با

 توجه به دور و
 .... پاهام رو عقب جلو بردم ورم
 ریدوستان عصر قشنگتون بخ سالم
 دیزاریافتخاره بند است که وقت ارزشمندتون رو م باعث

 دیخونیو رمانم رو م
دو پارت همون طور که قول داده بودم همون طور  نمیا .

 که قبال گفتم
ها از  تیدرست که شخص مواد مخدر حصاردر  رمان

 برداشته شده اصال لمیف
نظراتتون رو  شمینداره . خوشحال م لمیبه ف یربط اصال

 و در دیکامنت کن
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 یشد و امروز جا ریکم د هیپارت امروز  یها دیببخش آخر
 حساس پارت رو

 نکردم تموم
 تبار یمحمد میدارتون مر دوست

'' 
 
 
  

 چیم رو پشانهپام جلو رفتم و  یزدم و رو پنجه ها یچرخ
 . و تاب دادم

و ناز  زیکردم و با چندتا حرکت ر ییهنر نما یحساب
 .ادمستیا

 د؟یخورینم یدنینوش +
 ندارم لینه م _

 رفتم گفتم: بابت شام ممنونم یکه عقب عقب م همونطور
 نکردم یکار کنمیخواهش م +
 

 میرو منتقل کرد لتونیبه طرفم اومد و گفت : وسا گارسون
 ستیبه طبقه دو

 ۳۰۳ اتاق
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اتاق رو ازش گرفتم و سوار آسانسور شدم و دکمه  کارت
 رو ستیطبقه دو

 .دادم رفشا
 دیخوش آمد ستیکه گفت به طبقه دو یخانم یصدا با

 . رو ترک کردم آسانسور
در  یکردم و رو به رو یرو ط یمانند ییراه رو ریمس

 . ستادمیاتاق ا
و وارد شدم . لباس هام رو در آوردم و  دمیرو کش کارت

 راست وارد هی
 .آب رو باز کردم ریشدم و داخل وان نشستم و ش حمام

 یو حس بهتر دیاز تنم پر کش ید آب بهم خستگبرخور با
 . بهم منتقل شد

حوله خودمو پرت  دنیرو با شامپو شستم و بعد پوش موهام
 کردم رو تخت و

 شدم .... هوشیخواب که ب جیخسته بودم و گ اونقدر
 

 // کیگر //
بلند به داخل استخر  رجهیش هیرو کنار زدم و با  جفتشون

 . خودمو پرت کردم
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 تخره شنا کردم و همون جا نشستم و چشم بستمکف اس به
. 

پشت پلکم نقش بست جسور،  یبه رنگ طوس ییچشا
 ، ی، وحش یابانیب

 نیهم دمیکه من د یدختر نیجنجال آفر ،یی،تماشا لیشک
 . بود یزیچ
 یم یخاص که از رو لباس تنش هم به راحت یگرما هی با

 .شد حسش کرد
 یون صدابا ا تیگلگون شدش از عصبان یها گونه

 نوازش گونه اش همه
شد . خودم رو به  یجلو چشمم پل لمیهمه برام مثل ف و

 سطح آب رسوندم
 نکردن تا کتونیگفت: اگر پسند نبودن و تحر نیمارت که

.... 
 ه؟یتحکم گفتم : خلبان اسمش چ با

 ترودا ناکا +
 
 ریباهاش تماس بگ _
 قربان شمارش رو ندارم +
 فرودگاه هماهنگ کن سیپرواز فردا با رئ یبرا _
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 ؟ دیدار ییا گهیچشم امر د +
 نه _
 

 نهیمنو بب گهید کباریاگر  دمیکه من د ینیآتش یچشا اون
 یچه عکس العمل

 ؟ دهیم نشون
ببره و پوستش  ورشیسمتم  یریمانند بچه ش کنمیم فکر

 رو بهم بماِل اما
 .... یخینگاه  اون
ره که من تو چه نیو اون ته چهره دلنش رای، گ مبهم
 یاز دخترا چکدومیه

معامالتم  یکه پرواز داشتم برا ییکشورها هیو بق لهستان
 .دمیند
'' 
 
  

اومدم . حوله رو  رونیها رو باال رفتم و از استخر ب پله
 برداشتم و به دور

 . دمیچیپ مشانه
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.  دمیرو پوش میاتاق لباس ها شدم و کت شلوار مشک وارد
 هیبعد از صرف 

 شیک کردم و راه هتل رو در پرو تر الیقهوه و وانیل
 گرفتم.

 
همون خانم خلبان  دیخواه یم دیقربان مطمئن هست +

 باشه ماتونیهواپ
 چطور مگه ؟ _
 دمیپرس نیگستاخ بود بخاطر هم اریبس+
 که گفتم رو انجام بده و باهاش قرارداد ببند یکار _
 اعطاعت +
 
بار زود از کور در رفتم . اصال به چهره اش  نیاول یبرا
 یکه روپس خوردینم

 .... اما ترز پوشش باشه
االن رو جلسه تمرکز کنم تفنگم رو در آوردم و  بهتر

 همونطور که خشابش
که سر  یگفتم : هماهنگ کرد نیبه مارت کردمیپر م رو

 ساعت اونجا باشن؟
 شده یزیچ هیبله فقط +
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 شنومیم _
 ماه کم تر از هر ماه بوده نیسود ا +
 

شدم .  ادهیپ نیبا توقف ماش رو سرجاش زدم و خشابش
 فرش قرمز رو ریمس
 ینگاه گذروندم . برا ریرو از ز یکردم و فضا داخل یط

 جلسه رو یرد گم کن
 .کردم یزیهتل برنامه ر نیا تو
بلند  یبا قدم ها ستادندیاز جا بلند شدند و ا دنمیمحض د به

 زیبه کنار م
 .و نشستم دمیعقب کش یو صندل دمیرس
 میفقط تونست میمتأسف یلیگفت : ما خ وننشینفر از ب کی

 دوازده درصد سود
 میاریشرکت به دست ب یبرا
 ضرر شده نیچند تا بار باعث ا یکیساو یآقا +
طور ده درصد  نیمن انتظار بازپرداخت رو دارم و هم _

 سود
 
 ستیممکن ن یریچ نیهمچ +

 درصد سود ستیبار گفتم : بازپرداخت و ب شماتت
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 ستین ریاصال امکان پذ +
 یکه سع یو با وحشت دیرنگشون پر دمیجا بلند شدم که د از

 در پنهان
 .داشتن نگاهم کردند کردنش

درصد سود کامل  ستیماه ب نیفرم ها ، آخر ا نیمارت _

 اتمام جلسه خوامیم
 
خانم با حوله تن  هی دمیگرفتم که د شیرو در پ رونیب راه

 پوش خم شده و
هتل  رشیبه سمت پذ دلش قرار داده و داره یرو دستش

 ...... رهیم
داره  یشل و ول بودن قدم هاش معلوم بود که حال بد از

 یبا هول ی. مرد
 ..... : که گفت دمیسمتش و فقط صداش رو شن دیدو
'' 
 
  
 شده؟؟؟ حالت خوبه ؟ ی.... چ یخانوم ....خانوم+
 
 .دمیضعفش رو شن یخم شد و صدا شتریب
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 ...یآ.... _
 اوژانس دیریتماس بگ رشیپذ+

 .... قرار گرفت دمیبرگشت که صورتش جلو د خانم
 ترودا ////
 

که از درد  دیکش یدیشد ریدلم ت ریخواب بودم که ز غرق
 ضرب هیتو جا 
 ادیسرم ب ینجوریهم ا دمیبا یخواب یبعد دو روز ب نشستم

 بود ی. به هر زور
تنم رو حس کردم ، انگار  یتو جام خوردم که گرما یتکون

 دص یوزن ها
رو  یبه پام وصل کرده باشن خودمو سر دادم رو ییلویک

 و پاهام رو یتخت
 .کردم زونیتخت آو از
باز کنم . کف دست  تونستمیو خواب پلکم رو نم یخستگ از
 جانم رو یب

رو تخت و تمام وزنم رو روش انداختم و بلند شدم  گذاشتم
 جیکه سرم گ

 .خت افتادمقدم برنداشته بودم که باز رو ت هیو هنوز  اومد
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 ریجون تر شد و ت یزور زدم بلند بشم که تنم ب دوباره
 .دیدلم کش ریز یبدتر
 ...... االن وقتشه آخه
رو بند تاج تخت کردم و تمام توانم رو جمع کردم و  دستم

 ستادمیضرب ا هی
 .زدم کهیت واریوزنم رو به د ینیسنگ و

و بابام صدا بزنم  خوادیکه دلم م ییاز اون وقت ها االن
 شهیاونم مثل هم

 ینبات ها یاز اون چا ای مارستانیکنه و ببرم ب محصار
 .... محشرش بهم بده

 یداخل برا امیب تونمیگفت م یکه به لهستان یخانم یصدا با
 نظافت اومدم

 رو بهم دادن ... ایکل دن انگار
 
 ..........آخاااای......بییییی....آ ایب _

 . دمیقدم هاش رو شن یصدا
 التون خوبه ؟خانم ح +
مکث که  ییپشت سر هم بدون لحظه ا دیکش ریبد ت نقدریا

 توان حرف زدن
 .ازم گرفت رو
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شد و دستم انداخت  کمیچقدر درب و داغونم نزد دید یوقت
 رو گردنش و

و رفت سمت آسانسور  رونیب میکرد تا از اتاق بر کمکم
 یدستش رو رو

 دیگذاشت و گفت : خانم تب دار میشونیپ
دندون  ریکه چشم بستم و لبم رو ز مینسور رفتآسا داخل
 . دمیکش
 
 : و گفتم رونیتوقف آسانسور با کمکش اومدم ب با

 ......به کارت برسییی....برو.......ب...آممنون
 نه خانم _
بود . ساق پام  یاز لبم گرفتم که کبود شدنش قطع یگاز

 یاز سرما رو
 امید بو رو زانو خواستم فرو دیکف هتل لرز یها پارکت

 . خودمو به هر
بود سر پا نگه داشتم . دستمو مشت کردم و نفس  یزور

 رونیپر دردم رو ب
 .فرستادم
 .دمیرو شن یآقا یقدم برداشتم که صدا رشیپذ سمت

 .... یخانم .....خانوم +
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گفتم: کوفت درد  یهم لهستان یرانیو پا شکسته هم ا دست
 ...هی...چییی....آ

 
 ..... سر و وضع نیبا ا +

. سر بلند کردم که  دیحرفش رو نزد و کنارم رس ادامه
 ..... ....آخیی..... آ

 ...... که همونه نیا
'' 
 
  

 ؟یشده؟ خوب یچ +
که همونه  نی....آخ ..... اییبلند کردم که ..... آ سر

 دلم چنان ریهو ز هی......
 . که نفسم رفت دیکش یریت

خوب  شبی؟ تو که د یشد یشد و گفت : چ کینزد بهم
 یبود
 
 .......امبوالن..سیدرد گفتم: آخ .... آ پر

دستم رو گرفت و آروم دور گردنش انداخت به  نگران
 :زور لب زدم
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 ....نگستونی....آخ....گیآقا
 کم تحمل کن هی مارستانیب میریبله االن م +

جونم رو به حرکت در آوردم. من  یب یبستم و پاها چشم
 هیآدم  نیبه ا

از  نمیکه شام دعوتم کرد ا شبیاز د بدهکارم اون تشکر
 االن
 . وقت نتونستم دل دردش رو تحمل کنم چی.....خدا....هآخ
 ارنیب نگیرو از پارک نمیماش دیریخانم تماس بگ+

انداختم تو موهام و پشت گردنم رو فشار دادم از  چنگ
 نگاهش دور نموند و

 کم تحمل کن هی میری: االن مگفت
گذاشتم  یو بعد رو صندل دمیرو شن کیتمرز الست یصدا
 دونم چقدر ی. نم
 مردم و زنده شدم . دونمیم فقط

 
 دینباش یزینگران چ دیباش رونیآقا ب+

لطفا عالئمتون رو  ادیکرد و دوباره گفت: االن م مکث
 ادداشتیمن  دیبگ

 کنم؟
 ... دی.....مسکن...بهم ....بدهی_



 
 

48 

 

 مریم محمدی تبار ویسنده:ن                                                                        کوکائین حصاردر 

 

ه شما ب تونمیما نم ادیتا دکتر ن دیچندتا نفس بلند بکش +

 میبد ییدارو
د...ر..د...درد ....دارم....خودم  _

 .........که....چرا حالمیی.....م....آدونیم
 هینجوریا

 
 خوب یلیخ+

کرد که کم کم اثر گذاشت و دردم کم  قیبهم تزر یمسکن
 .و کمتر شد

 .رو به متکا فشرودم سرم
 دکتر یسالم آقا+
 د؟یدار ی، خانم چه مشکل یبر یتونیسالم م+
 مینجوریهر ماه ا یعیالم خوبه طبح _
 انهیماه یقاعدگ +
 

 .......... بند حوله ام گذاشت که یرو رو دستش
 ... واکنش نشون دادم تو بهت موند عیسر

'' 
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بند حوله ام گذاشت که مچ دستش گرفتم  یرو رو دستش
 دادم چشیو پ
 
 ؟یکنیم کاریآخ....چ +
شدم  زیخ میتخت گذاشتم و ن یدستم رو رو یکیاون  کف

 و تو صورتش
: خداروشکر کن که دستت بهم نخورد واگر نه تک گفتم

 گرمتک انگشت 
 کردمیخورد م رو
و به عقب هلش دادم ُسرم رو  دمیچشمش کوب ریز یمشت

 از جاش برداشتم
 . بلند شدم و
و  ستادهیکه ا دمیرو د نگستونیاتاق رو باز کردم که ک در

 مظطرب با پا
 عیو سر دمیسر بلند کرد که د،  زنهیم نیرو زم ضربه
 . دستشستادیکنارم ا

 جلو اورد رو
 ؟یبهتر ؟یچرا بلند شد+
 

 تونمیو درجوابش گفتم : خودم م دمیام رو عقب کش شونه
 راه برم حالم بهتره
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 اجازه دارم ؟ دهیکم پر هیرنگت  +
 نه _
 ستیکفش پات ن +
 ندارم یو گفتم : مشکل دمیپنجه پام چرخ رو
 
 ؟ یوبکه خ یمطمعن +
 میبله بر _

با دست  دادیزنگ خورد همونطور که جواب م شیگوش
 اشاره کرد

کنلسش  امیب تونمیالو سالم گفتم که امروز نم نطرفیاز ا +

 خداحافظ دیکن
 .میکه سرم تموم بشه بعد بر ستیکن بهتر ن صبر
کردم گفتم: نه خودم  یرو رد م یطور که در خروج همون

 تموم شد درش
 ارمیم
 ؟یکن یخودت معرف یخواینم+
 

در جلو رو برام  ستادیا یمشک ایهوسار نرایآر نیماش کنار
 باز کرد نشستم و

 : ترودا ناکا گفتم
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 . رو بست و دور زد سوار شد در
 خوشبختم +
 دیکمکم کرد نکهیصبحانه مهمون من بخاطر ا _
 صبحانه با من شام با تو +
 
لند با گفتم و از گوشه چشم نگاهش کردم قد نسبتا ب یاوک

 ، یپوست گندم
 نیآست راهنیدرشت در کل چهره اش بد نبود . پ ییچشا

 بلند به رنگ سرمه
 .به تن داشت یبا شلوار مشک ییا

 ؟؟؟یریمگه خونه نم ؟یچرا هتل +
 هنوز خونه نگرفتم _
 ییدانشجو +
 نه _
 
بگه گفتم:  یزیچ نکهیلحظه برگشت نگاهم کرد قبل ا هی

 هیباشگاه ُبکس و 
 کنم؟ دایپ تونمیکجا م خوامیم کیکوچ تیسو

شماره  دمیخبر بهت م کنمیصحبت م شناسمیرو م یکی+

 کن ویرو س
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 ستیهمرام ن میگوش _
و داخل  میشد ادهی. پ میدیُسرمم بود که رس یآخرا گهید

 از یکی،  میرفت
 ی، اوه...اوه...کل ارهیرو ب میها رو فرستادم گوش خدمه

 آدام و یاز آقا امیپ
 !!!!پاسخ چخبر؟ یتماس ب صدتا

 نیو هم دمیدوتا نان تست کش یرو ینیکم کره بادام زم هی
 طور که

برم عجله دارم. با  دیزدم گفتم من با یرو گاز م شونیکی
 آسانسور اومدم باال

.  دمیپوش لباسرو بدون  میاروال مشک یلباس مشکل و
 تو موهام یدست
صاف شد.  یبودنش به راحت بازبخاطر  دمیکش نهیآ جلو
 رو میشگو

 . رونیو از اتاقم زدم ب برداشتم
 
 عیسر دمیاومدم کفش نپوش ادمیآسانسور بودم که  کینزد

 برگشتم که
 ....... یکیبه  خوردم

'' 
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 عیسر دمیاومدم کفش نپوش ادمیآسانسور بودم که  کینزد

 برگشتم که
 ، ییا گهیفرد د حصارو با سر رفتم تو  یکیبه  خوردم

صورتش خشم سر تا پام رو گرفت  ندیبلند کردم و با د سر
. 

 
به اندازه عرض شونه اش باز و دست هاش رو  پاهاش
 شلوارش بیداخل ج

و دست مشت شدم رو  ستادمیپام ا ی. رو پنجه ها کرد
 سمت صورتش بردم

مکث  ارمیگونه اش فرود ب یدستم رو رو نکهیقبل ا و
 به رهیکردم و خ

 :رنگش گفتم یمش یچشا
 یریگ یقرار م دمیجلو دبارت باشه  نیآخر _
که  ینگاه کرد جور نانهیزبیکل تنم رو ر نییباال تا پا از

 از یکیانگار داره 
کنه ، با انگشت اشاره ام چندتا  ینگاه م شویشخص لیوسا

 ضربه کوتاه به
 کن شیاش زدم و گفتم : چشات درو شققشه
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 نیتر شد . بعد توه کیو بهم نزد دیکش ششیبه ته ر یدست
 مایپتو هوا یها
،  کنهینگاهم م رهیخ ینجوریو ا ستادهیجلوم ا ییچه رو با
 تونه وردش ینم
کرده؟  دامیپ یمعذرت خواه یبرا دیباشه! شا یهتل اتفاق به
 هم.... دیشا
 
صبر نکردم  شتریتر بهم نگاه کرد که ب قیسکوت عم تو

 آسانسور یو راه
نگاهم کرد به محض  ریدر بسته بشه خ نکهی. قبل ا شدم
 شدن دربسته 
اومدم که  رونیبعدش ب قهیرو زدم .چند دق کیطبقه  دکمه
 یآقا
 سمتم اومد نگستونیک

 برسونمت ایسرکار ب رمیمن دارم م +
رد و بدل نشد .  نمونیب یحرف ریتو مس میهم رفت همراه

 یجلو در ورود
 . کرد و رفت ادهیمنو پ فرودگاه

بودن  ییا شهیآدام رفتم که بخاطر ش یراست به اتاق آقا هی
 و در با وارید
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در رو  خواستمیاز جا بلند شد و هم زمان با من که م دنمید
 باز کنم در رو باز

 ریو گفت: سالم صبح بخ کرد
 ریبخ باتونیجوابش با لبخند گفتم : سالم صبح ز در
 داخل دییبفرما +
 

نشستم .  زیبه م کیرنگ نزد یشدم رو مبل کرم وارد
 مرد قد هیآدم  یآقا
کت  هیبور  شیو ته ر یآب یبا چشا یکلیه و شدت بلند

 شلوار به رنگ
 دمیبود. صداش رو شن یبه تن داشت که کتش مخمل یمشک

 که گفت: دوتا
مبل نشست  یبرگشت و رو به روم رو دیاریما ب یبرا قهوه

 و گفت: چخبر
 د؟یخوب
نداشتم نتونستم تماستون رو پاسخ  یممنونم حال مسائد _

 بدم
 ؟ دیاالن خوب +
 ترمبه _
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و از  خوامیکه بهتون شد من معذرت م یاحترام یب +

 یکیساو یطرف آقا
با تمام  کیخانه ش هی شونیا یحرمت یجبران ب یبرا

 میامکانت اماده کرد
 دیبرگه ها رو امضا کن دیشما با فقط
 هیاسمش چ یعنی یِ کیساو یاون مرد چشم مش یلیفام پس
 ؟

 ترودا ....ترودا خانم +
 ستین نکارایبه ا یازیظه پرت شد نلح هیبله هواسم  _
'' 
 
 
  

 نیهمچ یخانم نیهمچ یبرا دیناراحت دونمیمن م دیببن +

 وقت چیه ینیتوه
 میشما آماده کرد یکه برا یینجای. اما ا ستین یپخشودن

 نیاز بهتر یکی
 دیرو کنار بزار یو ناراحت دیهست و بهتر قبول کن جاها

 کار رو کردند ؟ نیا یکیساو یخود آقا _
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 دیستیبلد ن یرو آنچنان نجایکه شما ا دونستمیبله من چون م +

 هیگفتم که 
 نکاریگفتند که ا یکیساو یکه آقا میکن یبراتون اوک تیسو

 کنند یرو م
 
 چقدر؟ یاش ماه هیکرا _
با خود  دیخونه صحبت کن دنیبعد د زایچ نیدرمورد ا +

 یامالک
 میبر دیباش لیهامون رو آوردند که گفت : اگر ما قهوه
 که قهوه نجوریهم
 .چند جا از فرودگاه رو نشونتون بدم هی دیخوریم

قهوه ام رو برداشتم و دوش به  وانیشدم و خم شدم ل بلند
 رونیدوش هم ب

 . میاومد
 کیرو به اسم کوچ گریهمه همکار هستند و هم د نجایا +

 هیو  زنندیصدا م
ل به بعد به مشک نیاز ا گهیکه د دارومیام یِ میصم طیمح

 میبرنخور
تونم  یکم از قهوه اش رو خورد و ادامه داد : اصال نم هی

 خشم اون روزتون
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ترسناک شده  یلیرنگتون خ یطوس یفراموش کنم چشا رو
 بود اصال اصال

 دور از تصوراتم بود یخانم نیهمچ یخشم برا نیچن
 
لبام به خنده باز شد و گفتم : اون روز خونسرد  فشیتعر از

 بودم
 .دیممون کنه اگر اون خونسرد بودپس خدا رح +
 یدارم که احترام متقابل با احترام هر فرد دهیمن عق _

 ارزش و احترام
 .میکن یحرمت یب یبه راحت تونمیرو داره و ما نم خودش

 .ازتون بپرسم یزیچ هی تونمیم دیبله کامال درسته . ببخش +
 دیبپرس _
 ؟ ستنین نجایچرا خانوادتون ا +
 
 انیب نجایرن افعال دوست ندا _

نفر اومد  هیکه دست بلند کرد و  میشد رونیب طیمح وارد
 قهوه یخال وانیل

 . رو از دستش گرفت اش
 یو چرچ دمیچشام رو بستم و آروم خند مینس یخنک از

 زدم و چشم باز کردم
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 دوست دارم یلیگفتم: من لهستان رو خ و
پارک شد به محض توقف درش  یسراسر مشک نیماش هی

 ....باز شد و
 ..... شد خکوبشیم چشام

'' 
 
  

 
 نقدریو دلربا ا بایبزرگ ز یلیدسته گل رز قرمز خ هی

 بود ریبزرگ و چشم گ
؟ خوش به حال  هیک یبرا یعنیحد و حساب نداشت .  که
 که قرار یکس

 . ببرند براش
با  یجعبه مخمل هی گهینفر د هینفر گل رو آوردند و  دو

 دستش یربان مشک
 . مدندبه سمتون او بود
آدام رو مخاطب قرار داد و گفت : سالم از  یآقا شونیکی

 یطرف آقا
 میاومد یکیساو

 رسمیداخل خدمت م دییبفرما دیخوش اومد +
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رفتند تا لحظه آخر چشم از گل ها نگرفتم . واقعا  داخل
 . بودن یخواستن

 میکن یترودا خانم من برم بعد صحبت م +
 دیراحت باش _
 
فکر کردم  نیام رو خوردم و به ا کم قدم زدم و قهوه هی

 تیموقع نیکه بهتر
رو قبول کنم تا جا  گهیآدام م یکه آقا ییخونه ا نیا که
 اگر خواستم وفتمیب

تر  عیسر یهر چ دیبا ی، از طرف گهید یبرم جا بعدا
 کنم دایباشگاه ُبکس پ

 .نکردم نیکه تمر شهیم یسه چهار روز بایاالن تقر چون
 سمتم ادیآدام داره م یآقا دمیم که دسالن فرودگاه شد وارد

. 
رو  دیکه گفت ییآدرس خونه ا دیلطف کن شهیآدام م یآقا _

 دیبهم بد
 .سر بزنم هی خوامیم

 ور سالن نیا دیاریب فیاول تشر +
که چشمم رو  یدست گل دمیکه د میشد یسالن اصل وارد

 گرفته بود بلند
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 و آوردن جلو روم گذاشتن و همون مرد جعبه به کردن
 دست جلو روم قرار

 و گفت : خدمت شما گرفت
 
 شماست یبرا یکیساو یآدام گفت: از طرف آقا یآقا

هم کارا جمع شدن  یکرد و عقب رفت . تمام یمیتعظ
 طرف و هیبودن 
 شیدست حصاربه  ینسبتا بلند یبا صدا شونیکیگر  نظاره

 دسته نیگفت : ا
 خوشگلِ  یلیخ یوا یشاخه گل رز مغروب هلند۶۰۰ گل
. در جعبه  ستین یزیدسته گل چ نیا نیمقابل اون توه رد

 رو باز کردم که
که  نهیبا دوتا بند یبه رنگ مشکل فیصندل ظر هی دمید

 رو یادیز یسادگ
 . بود دهیبخش بهش
از جعبه درش اورد و جلو پام زانو زد و گذاشتش  مرد
 ی، قدم نیزم یرو

ستن کجا ه یکیساو یرفتم و با غرور گفتم: خود آقا عقب
 ؟

 کار داشتن شونیا +
 کنهیفرد رو خود اون فرد جمع م هیاشتباه  _
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 کار داشتن سیرئ +
که ترودا ناکا  دیبگ ستونیو به رئ دیببر فیشما هم تشر _

 .قبول نکرد
 .ندیریبگ یتاکس هیرفتم و گفتم برام  رشیپذ سمت
هست  یآدام نگران اومد سمتم و گفت: آدم سرشناس یآقا

 براتون دردسر
 .دیدرست رفتار کن ستیبهتر ن شهیم

 شونیخود ا زیآم نیبازتاب رفتار توه یرفتار نیهمچ _

 بوده
 

 . شد کیکرد و بهم نزد یسکوت
 شهیرفتارتون براتون دردسر م نیا +
مراعات  یو االنم کل کنمیمثل خودش رفتار م یبا هر ک _

 .کردم
آدم از  یگرفتم و گفتم : آقا شیسالن رو در پ یخروج راه
 یبرا امیدا مفر

 الزم یها یها و هماهنگ پرواز
بازم شرمنده امروزتون  میریگیون تماس مگرمباشه با +

 هم انگار خراب شد.
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 نه خداحافظ _
که بعد اون درد عذاب  دمیشلوارم فهم یسیاحساس خ با

 نمیا دیآور االن با
 . رهیبگ یتاکس هی عیگفتم برام سر یکنم . به نگهبان تحمل

'' 
 
  

بازم شرمنده امروزتون  میریگیون تماس مگرمباباشه  +

 هم انگار خراب شد
 نه خداحافظ _
 
که بعد اون درد عذاب  دمیشلوارم فهم یسیاحساس خ با

 نمیا دیآور االن با
 رهیبگ یتاکس هی عیگفتم برام سر یکنم به نگهبان تحمل
 هیمن درد داره ،  یکال برا یقائدگ یاز روزا متنفرم

 راست رفتم هتل که
 مایکه با اون پسر که تو هواپ دمیهتل رو د سیدر رئ جلو

 زدم تو گوشش
 . بودن ستادهیا
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آروم اومدم از کنارشون  یتوجه با قدم ها یشدم و ب ادهیپ
 رد بشم که پسره

 هستم نیخانم ناکا من مارت دی: ببخش گفت
 نگاهش کنم گفتم: بله نکهیبدون ا ستادمیا

 مینتقل کردرو م لتونیوسا دیسوارش دییبفرما +
 ؟یبا اجازه ک _
 
هتل گفت: تمام اتاق  ئسیهتل رو خواستم باز کنم که ر در

 ُپر گهیهامون د
 شده
 ییمندانه ا روزیبود با لبخند پ نیکه اسمش مارت پسره

 نگاهم کرد که تا
شده برگشتم کامل سمتش و دستم رو محکم رو  یچ بفهمه

 گونه اش
در رو برام  گهیدنفر  هیو سمت در ِون رفتم.  فرودآوردم

 باز کرد. دستم رو از
که  هی؟! ک رهیگ یم میمن تصم یمشت کردم. برا حرس
 میمن تصم یبرا
کرده  نیتمام توه ییکه با پرو تیشخص یآدم ب هی ره؟یبگ

 بهم االن هم
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دورش  یو آدم ها کنهیم یمن امر و نه یبه جانب برا حق
 فرستهیم

حرس خوردم که  نقدریرو ببرن ....گفتم و گفتم و ا لمیوسا
 صورتم از خشم

 .زدیم یبه کبود رو
 هیشدم .  ادهیخودم در رو باز کردم و پ نیتوقف ماش با

 با دیسف ییالیخونه و
از خشم  یعان یهمونطور که با قدم ها کیکالس ینما

 خانه یسمت در ورد
 ؟ نجاستیا ستیبلند گفتم: رئ رفتمیم

راش و گفتم رو نداد که دستم رو تو هوا تکون دادم ب جوابم
 دهیکش هی: 
خانم سوال  هی یوقت یگوشت بخوابونم تا بدون ریز گهید

 جواب دیبا دیپرس
 یبد
 
 اره داخل ستیبه خشونت ن ازینه ن +

بخوابم تو گوشش که تا عمر داره  دیکش هی یلیخ خوبه
 بمونه ادشیشدتش 

! آخه به چه  کنهیمن رو جا به جا م یشخص لیوسا ،
 ؟یجرعت
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مرد  هیکه  دمیو پا هلش دادم . د دمیکش نییدر رو پا دسته
 یکت و شلوار

 .... کنهیداره با تلفن صحبت م ستادهیبهم ا پشت
 /کیگر/

 .... ییهو هیکه کامال  کردمیبا تلفن صحبت م داشتم
 ...... یگرمخانم  نیخشم و حرکت از همچ نیا

 
'' 
 
  
 . از پنجره فاصله گرفتم و برگشتم ییا دهیکش یصدا با

من رو از اتاق  لیوسا یبه چه جرعت یکیب ساوجنا _

 نجایا دیاورد میشخص
 ؟

 یکیرو گرفت و برش گردوند و محکم  ستوفریکر بازو
 تو دیکوب گهید

زده  یاشتباه دیفهم دیکه چهره اش رو د یوقت صورتش،
 رو نشینگاه آتش
 بلند سمتم اومد. یو روم استپ کرد،با قدم ها چرخوند
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من قرار  یکه رو به رو یسته یک ؟؟؟یبه چه جرعت _

 ؟یگرفت
 ی. به زور تا آرنجم مستادیو رو پنجه هاش ا دیرس کمینزد
 دستش رو دیرس

پاهام  ریو ادامه داد : نزار ز نمیرو س دیکرد و کوب مشت
 لهت کنم

،  ستیحالش خوب ن ای گه،یدختر قطعا داره ُجک م نیا
 لهت گهیبه من م

شناسه که من  ی!هنوز منو نمی. چه گستاخ! وحش کنمیم
 و چه کاره ام میک
انگشتم  هیرو  تونمیکه م دونهیبگه نم ینجوریهم ا دیبا

 بلندش کنم و
 نتونه بلند بشه ، گهیکه د نیبکوبمش به زم یجور

که دستم بردم  وفتهیزد و خواست ب یهو به زرد هی رنگش
 جلو که پسم زد

 .مبل گذشت ییقسمت باال یرو رو دستش
ر نه تک تک انگشتات رو خورد به من دست نزن واگ _

 کنمیم
 
 یهم برا ادداشتی هیرو اوردن و  لتیمن وسا یآدم ها+

 گذاشتن که امیلیو
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 خودت نیبه سرزم یبرگشت تو
 برو به درک +

ندارم پس  یرو گرفتم و گفتم: عادت به نافرمان بازوش
 آروم باش

 ارنیبگو برام ب لمیوسا _
 ماده شدهتو آ یهست که برا ییهمون خونه ا نیا +
 
 برم کال دو کلمه است خوامیم _
 ادینم رتیگ گهیهتل د یکشور رو بگرد نیکل ا+
 ؟ یمطمئن نقدریانوقت از کجا ا _
 گمیکه من م ییاز اونجا +
 یکیساو یآقا یمن هم نست میمن من نکن که ن _
 

 یرو رها کردم و خم شدم روش و نگاه به چشا بازوش
 دوختم ، شیطوس
که  طونیرعد و برق ش هیمثل مردمک چشش  یها رگ

 .فقط صدا داره
 ، درخشنده شفاف

 بد نباشه _
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خم شدم سمتش و همونطور که کل صورتش رو  شتریب
 ینگاه م زیبه ر زیر

 : گفتم کردم
 ستینه بد ن +

 هیکه  دیدندون کش ریدر هم رفت و لبش رو ز صورتش
 شدم و گرمم یجور
 . شد
 ....کجاست؟لمیوسا _
 
 اتاق باال +
 ارهیرو برام ب کمیکوچ فیو کبگ _
 فیبعد با ک قهیرفت و چند دق نیتکون دادم که مارت سر

 رو فیبرگشت. در ک
 .......دندون گرفت ریکرد و دوباره لبش رو ز باز

 ترودا //
 

گرفتم ، مسکن  جهیدلم فشار دادم ، سرگ یرو رو دستم
 دو یفقط برا
 ...چمیاز درد به خودم بپ دیبعدش باز با کنهیاثر م ساعت

 حالت خوبه؟ +



 
 

70 

 

 مریم محمدی تبار ویسنده:ن                                                                        کوکائین حصاردر 

 

م شانهپد برداشتم که دستش پشت  هیرو ندادم و  جوابش
 .....نشست

'' 
 
  

م و دوباره سؤالش رو تکرار شانهدستش نشست پشت  که
 کرد .

 
 ی...بهداشتسیسر...و _
 کنار راه پله +

 سیرو مبل پرت کردم و با چند قدم کوتاه رفتم سرو میگوش
 پد یو به سخت

 رفتیم جیچون همش سرم گ یه سختب گمیگذاشتم . م رو
 و از درد سرپا

به صورتم زدم و از اتاق اومدم  ی، آب سمیتونستم وا ینم
 .رونیب

 دهیرنگت پر نیبش ایب +
 مبل رسوندم و نشستم. نیتر کیبه نزد خودمو

 
 اومدند اگویآقا د +
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پسر جون اومد داخل و رو مبل کنارم  هیداد که  سرتکون
 نشست دستش رو

دستش دستم رو لمس کنه مچ  نکهیکه قبل ا سمتم اورد
 دستش رو گرفتم و

 . دادم چیپ
 ؟ ول کن هیآخ ....چ +

رو  یکیکردم و گفتم : پاشو جناب ساو شتریرو ب فشار
 کن نهیمعا
 دیو خودتون رو بسپار دیمن دکترم نترس دهیرنگتون پر +

 به من
 ؟ گمیم یکه چ یدستت رو خورد کنم تا بفهم دیحتما با _
 
 ؟ هیدختر معلوم ک نیا کیرگ +
مردک گاو حاج  یبهش گفتم درخت خودت یرانیزبون ا به

 و واج نگاهم کرد
 گفت ؟ یاالن چ نیباز گفت : ا و

 رو ببر فتیتشر یکه اومد یپاشو از راه _
 : گفتم یکیساو یبه آقا هیک نیباز بگه ا نکهیا قبل
و کم  یحرمت یو ب یخونه بخاطر گستاخ نیبود ا قرار
 نجایشما تا ا یعقل
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مزاحمت  یمگس ها نمیب یمال من باشه اما االن م هستم
 یهم اورد
 خونه نیا یجا جا یکرد پخش

 
رو قبول  نجایکه ا دونستمیگفت: نم ییا روزمندانهینگاه پ با

 دیکرد
 یدیحاال که فهم _

آوردم ادامه دادم:  یدر م فمیکه مسکن رو از ک همونطور
 استراحت خوامیم

 میکنیصحبت م زایچ هیو بق هیکرا یفردا برا کنم
آب گذاشتمش تو دهانم و با بزاق دهانم قرص رو  بدون

 .قورت دادم
سرم گذاشتم ، قرص کم کم  ریمبل رو برداشتم و ز کسون

 کرد و ریتاث
 .گرفت خوابم

 یلطافت سطح مونهیهست مثل زهره م یچه دختر تلخ +

 فقط داره
هم رو  نیبخاطر هم گنیم ینداشت که چ یتیاهم برام

 خوابم تمرکز کردم و
فرو رفتم  یقیتنم به خواب عم یمسکن و کوفتگ بخاطر
.... 
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'' 
 
  

 《 روز بعد صبح》
خونه  لیبه وسا یزدم و نشستم . نگاه یجام غلط تو

 قسمت هیانداختم 
 ونیحال بزرگ با دکوراس هی گهیگاه و قسمت د منینش

 یو زرشک یخاکستر
ونه بزرگ و مجهز که طرح چوب با آشپز خ یپله حالل هی

 به یها نتیکاب
 داده بود . یچندان ییبایروشن بهش ز ییقهوه ا رنگ

 
برداشتم و بعد از  گهیپد د هی فیکنار دستم داخل ک از
 شرتیت هی ضیتعو
و رفتم داخل آشپز  دمیپوش یبه همراه شلوار سمباد دیسف

 خونه ، همونطور
 .ق زدمکردم قهوه ساز رو به بر یرو باز م خچالیدر  که
و آلبالو در آوردم  یرو به همراه توت فرنگ یعسل ریش

 سه زیگذاشتم رو م
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 .تا نان تست هم داخل دستگاه گذاشتم گرم بشه چهار
رو  میو تا گرم شدن نان ها گوش دمیخودم چ یرو برا زیم

 . چک کردم
 شهیکه هم یتنها دختر یفرستادم ، ناز امیپ نینازن یبرا

 باهاش در ارتباط
 . هستم

 قیرو اعصاب اما خب مهم رف دیو شد ریسخت گ خانوادش
 خانوادش رو که

 .نمیبیم باری یسال
مامانم ، تمام  فهیو طا یبا پدرم در ارتباطم تا ناز شتریب

 هام با یوقت خال
 ... ازش یکم سخت شده دور هیگذروندم و حاال  یم بابام
 زیگرفتم و بعد برداشتن نان ها پشت م یریتصو تماس
 .نشستم

 سالم دختر بابا +
 سالم پدر جان _
 
 !مگه چخبر اونجا یچخبر؟ دو روز نبود زم؟یعز یخوب +
از اون روزا  یکی خوامیدلتنگت شدم بابا االن م یلیخ _

 وانیباشه که با ل
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 یکردیدنبالم م ریش
راست باال  واریتوهم فضول از د ادتهی طونیش یا +

 یاما حاضر نبود یرفتیم
 ؟ یرو بخور ریش
 مامان کجاست ؟ اره _
با نان داخل دهنم گذاشتم که گفت: ترودا  یعسل ریلقمه ش هی

 ! دهیرنگت پر
 
 : فرستادم و در جوابش گفتم نییکم قهوه لقمه رو پا هی با

 بابا یشگیهمون هم _
نداره االن حالت  دهیفا ینجوری؟ ا یدکتر سرم بزن یرفت +

 اونجا دیبد ما با
 میباش
 نیشه گفتم: خوبم دورت بگردم اکم ب شینگران نکهیا یبرا
 بهتر از یسر
 مامان کجاست؟ یبودم ، نگفت قبل
منم که  دیمراقب خودت باش دخترم ، مادرت رفته خر +

 طبق معلوم
 هستم شگاهینما
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 من چطوره ؟ یمزدا تر _
 نهیشیکه پشت فرمونش نم یمثل اخالق خودت کس یچیه +

 هی، خونه کرا
 ؟ یکرد

هم که هستم قصه اش  یینجایداره ان دهیاره بابا هتل فا _

 و من یطوالن
 کنم داهیاطراف پ نیبرم و باشگاه هم دیبا

 تیاز کارت اعتبار یاره برو تا من برم جلسه راست +

 کارت بکش لجباز نباش
 یدوستت دارم گل دخترم مراقب خودت باش با ،

 یفداتم دوستت دارم با _
 
لوار جذب تنه و ش مین هیو شلوارم رو با  دیسف راهنیپ

 موهام دمیپوش یمشک
از خونه زدم  میباال با کش بستم و بعد برداشتن گوش رو
 ی. با صدا رونیب

 . برنگشتم یول ستادمیا یفرد
'' 
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 خانم کجا ؟ +
 
 دور و ورا باشگاه هست؟ نیا _
 بله هست +
 آدرس _
 دیشما بر میاجازه بد میتون یما نم +

پارک  اطیتو ح یکه کنار نرده ها یخورد به موتور چشمم
 شده بود. سمتش

استارت  ریبتونه جلوم رو بگ نهیو سوار شدم . قبل ا رفتم
 .... زدم

خودم  یرو هم برا کردم،اطرافیم تشیکه هدا همونطور
 کنمینگاه م

سوار موتورش  چارهیافتادم ، ب نیافش ستیموتور دو ادی
 شدم و تا به خودش

ها  یسر هیکل محله رو باهاش دور زدم . بعد هم  ادیب
 گفتن چون باباش

بار اومده  ایح یپروا و ب یب ینجوریخودش هم ا یلهستان
 رو تو ییایح ی. ب

 !دنیدیسوار شدن م موتور
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تو  دیدختر با نکهیمشکل داشتم با طرز فکرشون ا شهیهم
 خونه باشه فالن

 یزایچ یلیچک بشه و خ شیگوش دیرو نپوشه ، با لباس
 گهیمسخره د

نداره ، واقعا مسخره است  ینه مشکلک یپسر هر کار اما
 پسر و دختر هر دو

 ... هنوز وفتادهیجا ن رانیتو ا نیاما ا برابرند
 خوادیاومدم . دلم م رونیاز فکر ب یکیساو یآقا دنید با

 فکش رو با مشت
 .... پرو باشه تونهیفرد م هیخورد کنم چقدر  هام

از نوچه هاش  یکیشدم .  ادهیجاده ترمز زدم و پ وسط
 موتور رو عیسر

 .پارکش کرد ادهیو کنار عابر پ برداشت
و  یبلند سمتم اومد ، قد بلند با بدن ورزشکار یقدم ها با

 برنزه و یپوست
و سرش  ستادیرو به روم ا دیرنگ تا بهم رس یمش ییچشا

 . رو جلو اورد
 ؟ یبهتر +
 میعال نمیرو نب یاگر جناب عال _
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 یکه سوار شد یو گفت: موتور دیرو توهم کش ابروهاش
 صاحب داشت

اجازه  دیبا گرانید لیبرداشتن وسا یندادن که برا ادی بهت
 ؟ یریبگ
پام بلند  هیرو  گردهیچشاش معلوم بود که دنبال بهونه م از

 شدم و از فاصله
 . کم کردم صورتمون

بهونه جور نکن که به پر  یگفتم : الک میشگیجسارت هم با
 یچیو پام بپ
فرمون موتور رو تو دست گرفتم که  و با دو قدم برگشتم

 سوار بشم
 . جلوم رو گرفت گارشیبادر

رو کج کردم که خورد ناکجا آبادش و خم شد  فرمون
 استارت زدم و از جلو

سالمه پدرم آزاد  شیو ش ستیرد شدم. تا االن که ب چشمش
 گذاشتم انوقت

به من  یخودش دور ورداشته هر ک یبرا یلهستان نیا
 تاوان دیکنه با نیتوه
، اگر دست از سرم برنداره اون  خوامیکه من م یجور بده
 . نِ یبیمنم م یرو
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از  دونمینم یچراغ قرمز ترمز کردم که دو سه نفر پشت
 هو سر و هیکجا 
 شد!؟ دایاشون پ کله
 بایگفت : خانم ز یسیانگل به
 

که خواستم گاز بدم  نیسبز شد که استارت زدم هم چراغ
 دستش رو دستم

 ..... :فتو گ گذاشت
'' 
 
  
 ؟ میامروز رو باهم بگذرون+

و حرکت کردم . از چند  دمیدستش کش ریرو از ز دستم
 دمیسوال پرس ینفر
 دایکه هستم پ ییورزشگاه دوتا کوچه باال تر از جا هی تا

 .کردم
 . ثبت نامم رو انجام دادم و به خونه برگشتم یکارا
ا پروازتون شم یداده بود که امروز رو برا امیآدام پ یآقا

 میکرد یرو خال
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رو از رو مبل منتقل  لمیسرکار ، وسا دیاریب فیتشر فردا
 کردم به اتاق باال و

انداختم . شامل راهرو بزرگ  یطبقه دوم رو نگاه قسمت
 تا اتاق شیو ش

خواب  سیو تو هر اتاق سرو کیبا طرح کالس خواب
 طرح چوب با پرده

 کن بزرگ ،بال هیبا  یو خاکستر دیبه رنگ سف ییها
اومدم و در رو باز  نییزنگ در پله ها رو پا یصدا با

 .کردم
 رآالتیش میخوایو م میآورد لیوسا یسر هیسالم خانم  +

 سیرو سرو
 میکن
 دیسفارش نداده بودم فکر کنم اشتباه اومد یزیچ _
 مارو فرستادن یکیساو یآقا +
 یفکر هی دیکنار در کنار اومدم و رفتم آشپز خونه ، با از
 ناهارم کنم یبرا
 
مامانم تنگ شد از هر  یها یخورشت سبز یبرا دلم
 بدم رانیتو ا یزیچ
بگذرم ازش با کباب  تونمیرو نم یخورش سبز نیا ادیب

 چند مدت ادمی دیکوب
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که مامانت  یروز نیگفت اول رونیب میکه با بابام رفت شیپ
 خیس هی دمیرو د
 یها کهیلذت خاص ت هیدستش بود و داشت با  دهیکوب

 گوشت رو مزه
داد که طعمش  یم حیدوستش توض یو برا کردیم
 ادیکم ز هی هینجوریا

 . شه گذشت یو ازش نم پخته
 شگاهینما یبرا رانیاون موقع ها تازه اومده بودم ا من
 یو کارا نمیماش
کرده بود. از فکرش  ریکه تو گمرک گ ینیماش نریکانت
 اومدم و وارد رونیب

 . شدم حال
جلب  یدیرو برداشتم که توجه ام به جا س ونیزیتلو کنترل

 شد بعد مدت ها
انتخاب کردم وداخل دستگاه  یکی نشونیاز ب نمیبب لمیف هی

 یگذاشتم و راه
 ، دید لمیف شهیکه نم یخونه شدم بدون خوردن آشپز
زدم ، طبقه اول  کهیرو باز کردم و به در ت خچالی در
 ، طبقه دوم جاتیسبز
 نی، تو فکر ا نییتا پا بیترت طور به نیگوشت و هم هم

 یبودم که چ
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 ... رو شونه ام قرار گرفت یکنم که دست درست
 .که باهاش چشم تو چشم شدم برگشتم

 د؟ییخوایم یچ نجایا _
 
 ندارم ازین یبه اجازه کس میاومدن به ملک شخص یبرا +
 دیخلوت کن تونیتا با ملک شخص برمیم لمیخب من وسا _
 نیبش ایب+
 !من دستور داد ؟! واقعا مسخره است االن به نیا

 دیبا گهی؟ د یچ یعنی فهمهیرو نم یشخص میحر نکهیا مثل
 یهر ساعت

دوست داره  یخودش هر کار یو برا نجایا ارهیب فیتشر
 دیانجام بده با

قرارداد ببندم و بگم که لطفا  هیرو راست باشم و  باهاش
 دیهر وقت خواست

 .... نجایا دیارین فیتشر
 
'' 
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قدم از قدم بر  دید یم وقتشانهدستش رو فشار داد به  فک
 یقدم دارمینم

 .ستادیو چفت تنم ا برداشت
 و پر دل و جرعت یجسور +
که بهم  یدیبه خودت اجازه م یچجور هینجوریا یوقت _

 یدستور بد
 
 هستم ؟ یمن ک یدونیتو م +
 که بدونم نمیبینم یازین_

 تونمیم یرو که فکر کن یزیهستم که هر چ یمن کس +

 بخرم
 تیاهم ییمن ذره ا یپولت رو به رخ من نکش که برا _

 نداره
 تا بهت بگن یبپرس یبر یتونیم +
 

که خواستم قدم بردارم که  نیبهش گفتم و هم ییبابا برو
 هلم داد و به

 .جفتم کرد خودش
که کل لهستان  یفرد کمیگفت: من گر یخنده عصب هی با
 پاهاشه ریز



 
 

85 

 

 مریم محمدی تبار ویسنده:ن                                                                        کوکائین حصاردر 

 

 ؟ کنم کاریچ یگیخب م _
 ه؟یآورد و گفت : عطرت چ کیرو نزد صورتش

 ؟ دیزنیحرف م ینجوریبا همه خانم ها ا _
 سوالم رو جواب بده +

لبم نشوندم  ینبود به رو شخندیشباهت به ن یکه ب یلبخند
 و دستم رو

بردم و از رو آرنجش سر دادم تا پشت دستش و  عقب
 گفتم:

 
 دستت بد نباشه یجا _
رو بهش بدم مچ دستش رو  یملاجازه عکس الع نکهیا قبل

 هیگرفتم و با 
 .دمیدادم و خودمو رو عقب کش چشیپ حرکت

 دمیدستش مچ دستم رو گرفت که دستم رو کش یکیاون  با
 سمت خودم و

 بزنم بیبهتون آس خوامی: نمگفتم
 !! تو به من +

و کامال به  دیصورتم کش یرو نوازش وار رو دستش
 امیتا به خودم ب ییهو

 م حلقه کرد.شانهر رو دو دستش
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 شششش آروم+
ضرب خودم  هیتنش گرمم شد و  یحرم نفساش و گرما از

 دمیرو جلو کش
 .دیپشتم قرار گرفت و بهم چسب که
تنم  نییکه زد قسمت پا یبرخورد لبش به گوشم و حرف با

 ..... مور مور شد
'' 
 
  
رو  یشتریب یآورد گرما یکه بر زبان م ییهر کلمه ا با

 یم رو گونه ام حس
تا چانه ام و گفت  دی. دستش رو از کنار شققه ام کش کردم

: 
 
نبض  دتیتنت رو ، داره توت سف یگرما کنمیحس م _

 زنهیم
بهم داد و دستش رو از رو  یتنش فشار محکم نییپا با

 ریپهلوم سر داد تا ز
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شکمم به خودم  یبازاز برخورد پوست دستش به  شکمم
 .دمیلرز ییلحظه ا
حق  چکسی...هچکسیظب لهنت باش ...هداد: موا ادامه

 نداره صداش رو
 من باال ببره و حاضر جواب باشه واسه

 جناب یکرد یاحترام یتو ب _
!!! که من  یچه لحن نیخودم گرد شد ، ا یاز صدا چشام

 گفتم ؟!!!!
 
 .تر بود نیسنگ نیدم از ا کریو ناله م آه

گردنم  یبه گوشم و بعدش لبش رو ییتک خنده ا یصدا
 .ر گرفتقرا
 یگرمچه خلبان  نیرو بب نجایاوه ....ا +

از آشپز خونه  رونیکرد به ب تمیتو همون حالت هدا آروم
 اش گهیو دست د

 . رانم قرار گرفت یرو
رو  هیپوست درخشند که گل و هد نیبه ا گرمخانم  هی +

 فرسته یپس نم
بهش بزنم  یکه خواستم حرف نیبه خودم دادم و هم یتکون

 و جلو چرت و
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دورگه  یو با صدا دیبومم کش قیعم رمیگفتش رو بگ پرت
 گفت: امشب ییا

و همراهش  یپوشیدنبالت لباس م ادیم نیماش شیش ساعت
 یایم
 

 .و رهام کرد و رفت دیرو به گردنم کش لبش
فکر کرده  یحرص دستمو مشت کردم ، با خودش چ از

 که به من دستور
 ..... شعوره ی!!!! چقدر گستاخ و بدهیم

 ..... امیتا من ب نیهم هست ، بش الیوش خخ چه
'' 
 
  
پرو باشه؟ واقعا سخته برام  تونهیآدم چقدر م هی

 !!!!!!حضمش
 گهیبودم عمرن د نیا یمن جا مایاون رفتار داخل هواپ با
 با طرف تونستمیم

 به رو بشم . رو
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کل  زدمیم دی!! من با دهی....اِع ..... دستور هم م اعِ 
 دموریم نییصورتش رو پا

 .ادیحساب کار دستش ب تا
حرکت کل  هیبا  تونمیبکس م سهینکردم با ک نیتمر کم

 استخون هاش رو
 .ارمیدرد ب به
 ......رسمیحسابس م به
 . عقب گرد کردم و به سمت مبل رفتم میگوش یصدا با

 .رو وصل کردم تماس
 الو سالم چشم قشنگ +
 یبه به ناز _
 
 گهید سکویو د یخودت پارت یبرا ی؟ رفت ییچخبر کجا +

 یسراغ مارو نم
 یریگ

 ؟یدار ی؟ کار ییخونه ام تو کجا _
 رفته رو اعصابت ؟ یک +
 کنهیجرعت نم یکس _
جون خودش رو نخواد چون اگر  دیبله چون با نکهیا +

 دستت با ریرفت ز
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 دهیمشتات جون م ضربه
 
 خب بعدش _
کرده رو  بیعصب یک نکهی!!!! ایاوه اوه معلوم عصب +

 یازت، ک پرسم ینم
 تنگ شده یموتور سوار یدلم برا ران؟یا یایم

 دربند میریاما اگر اومدم با موتور م امیفعال که نم _
گرفتمت  یم ومدمیکاش پسر بودم م یتو خود خود عشق +

 خصوصا با اون
 و بدنت تن
 ؟ یکنیم یو باز شوخ میاالن عصب یدون یم _
 
 ِاوت ِاوت +

 یتادم که بخاطر نازاف یروز ادهیرو قطع کردم و  تلفن
 زدم صورت پسره

 دیاومد گفت : پسر رو صدا بزن سیاوردم بعد پل نییپا رو
 گفتم من زدم ادیب
نگاه به دستم بعد با بهت گفت  هیکرد  ینگاه به خودم م هی

 کار رو نی: توا
 !!! یکرد
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 . گفت : ِاوت ِاوت سرش رو هم تکون داد یناز
دونستند بخندن  یخنده اش گرفت و همراه سرباز نم سیپل
 پسر رو جمع ای

 .جور کنن جمع
 ......برگشتم یفرد یصدا با
'' 
 
  

 
 ......برگشتم یفرد یصدا با

 ؟ دیندار ییا گهیخانم کار ما تموم شد امر د +
 دیبر دیتون یم ریخ _

رو پرت کردم رو مبل و پله ها رو باال رفتم و  میگوش
 . وارد اتاق شدم

 . رو در آوردم لباسام
 واریکار شده بود و د یپارکت کاش یوشه اتاق به جاگ هی
 داشت ییا شهیش
 .نصب شده بود واریدوش حمام به نحوه احسنت به د که
کم که گذشت که  هی ستادمیدوش ا ریچند قدم کوتاه ز با

 در زدن رو یصدا



 
 

92 

 

 مریم محمدی تبار ویسنده:ن                                                                        کوکائین حصاردر 

 

 .دمیشن
 
 ....هی........ک هیک_
دوش کنار  ری. از ز دمینشن یجواب یول هیگفتم ک یبار دو
 ومدم و به سمتا

رو  نیمارت یدر رو باز کنم صدا نکهیرفتم. قبل ا در
 .دمیشن
 آوردم ییشما بسته ا یبرا یکیساو یخانم از طرف آقا +
 جوابش گفتم: بسته رو ببر بده به خودشون در
 دیریبگ لیتحو دیایلطفا ب +
بکوبم تو صورتت که دردش رو  گهید یکی یخوایاگر م_

 تا مغز و
 امیخب همون جا بمون پشت در تا ب یحس کن استخوانت

 
که دور شد . اگر رفته  دمیقدم هاش رو شن یصدا بالفاصه

 هیبودم که قطعا 
 سیکه نفهمه از کجا خورده ، با تن خ زدمشیم یجور

 خودمو پرت کردم
لب تابم رو  فمی. از کدمیخودم کش یتخت و پتو رو رو رو
 و دمیکش رونیب
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پرت کردم کنار و وارد . پتو رو با پا دمیشکم خواب رو
 .واتساب شدم

 /چند ساعت بعد/
جور آهنگ  نیخودم بودم و داشتم هم یحال و هوا تو

 کردم و یگوش م
 ..... رو باسنم نشست یکه دست دادمیرو تکون م پاهام

م گذاشت و شانه یبرگردم که آِرنجش رو رو خواستم
 ... فشارم داد به تخت

 .... ندارم یشخص میخونه من حر نیا تو
'' 
 
 
  

 .کرد و باسنم رو تو مشتش گرفت شتریآرنجش رو ب فشار
حس  هیدستش خود به خود بدنم شل تر شد و  یگرم از

 پوستم ریلذت ز
 .دییدو

تر و  نییخوردم که دستش رو سر داد پا یزیر یتکون
 گفت: هممممم
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صداش شدم و با قرار گرفتن لبش رو رانم به خودم  خیمس
 اومدم و قبل

شدم و گردنش  زیخ میببره ن گهید یو جاهاسرش ر نکهیا
 پام قفل نیرو ب
 .کردم
بدنم جلو  یجا نیتر یم و خصوصبازمهم نبود که  برام

 .صورتش قرار داره
 نییاش رو از پا رهیانداختم تو موهاش که نگاه خ چنگ

 نکهیتنم بدون ا
بو  قیدست هاش رو دور باسنم حلقه کرد و عم برداره

 و چشماش رو دیکش
 .بست

 
 یآقا یخوایم یحس حال خودش بود که گفتم: باز چ تو

 ؟ در یکیساو
 ؟ یبزن یتونینم
 ....ششششش+
 دیدار فیچشم چرون هم که تشر _

چشاش قرمز و نگاهش خمار  یدیسف دمیباز کرد که د چشم
 شده . با لحن

 ؟ یچ یعنی!؟  یگفت: چشم چ ینیسنگ
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دم هر دو دستش رو از دور باسنم جدا کردم و بلند ش مچ
 که از ی، ساحل

 و برگشتم سمتش دمیبا خودم آورده بودم رو پوش رانیا
 
 دنبالت فرستمیم نیگفته بودم ماش +
 یخب که چ _
 ؟ یومدیچرا همراهش ن +
 چون دلم نخواست _

پشت سر هم گردنش  یرو بدنم درگردش بود و ه نگاهش
 .زدیرو چنگ م

 میبر دیآماده شو با +
 
 امینم ییبا شما جا _
بعد تو از دستور  رنیمیاشاره من م یم هم جنسات براتما +

 یمن نافرمان
 عی؟ آماده شو سر یکنیم

از  ستمیهم جنس هام ن هیزدم و گفتم : من مثل بق یچرخ
 به بعد نیا

 حرف زدنت باش مواظب
 که خودم تنت کنم ؟ ای یپوشیم +
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پس پات رو  یستین یشدم سمتش و داد زدم: عدد زیخ مین
 فراتر نزار

 
کرد سمتم و هلم داد رو تخت و نشست روم ، لباس  هحمل

 رو تو تنم جر داد
کف دو دستم گذاشت تا  یچپ و راستش رو رو یزانو و

 نتونم دستم رو
 . بدم تکون
دورگه  یراستم فشرود و با صدا بدندستش رو به  کف
 : گفت ییا
جلو من و خواسته هام رو  تونهینم زیچ چیو ه چکسیه
 رهیبگ

ه خودم دادم که محکم تر گرفتم و لبش رو ب یتکون یحرس
 به گوشم
باش و آروم واگر نه روش  عیگفت: مط یو حرص چسبوند

 هم گهید یها
 دارم
بهش زل  میعصب یکم باال آوردم و با چشما هیرو  خودم

 : زدم وگفتم
 هام رو ول کن واگر نه ..... دست
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'' 
 
  

 ینتوینم یکار چیجمله ام رو کامل کنم و گفت: ه نذاشت
 یکن
تنم  یلذت به دست و پا زدنم نگاه کرد و لباس قرمز با

 کرد و بلند شد
 عی.از پله ها سر رونیب میسمت در و از اتاق اومد دمیکش
 اومد و من رو نییپا
 دیکش
 
اش رو چنگ  قهیاز خونه که با دست راستم  رونیداد ب هلم

 زدم که دوتا
اره با دست اش یسمتم ول انیخواستن ب یکت شلوار مرد

 کرد که جلو
 ....نیاین

کم از  هیرنگش که حاال  یمش یقرمزم رو به چشا یچشا
 کم شیقرمز
 . بود دوختم شده
 بازوم رو ول کن _
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 اگر ول نکنم ؟ +
دادن مچ دستش خودم رو  چیبه بازوش زدم و با پ یمشت

 آزاد کردم و سمت
 .رفتم و سوار شدم ون
با نگاه بست و  نیبه روم نشست که در ون رو مارت رو
 گفت : قربان یروزیپ

 ؟ دیبا من ندار ییا گهید کار
 
جواب بده گفتم: کار که هست اما قبلش  کیگر نکهیا قبل

 ومیتا آکوار
 گورت رو گم کن وردمین نییرو پا صورتت

 یبر یتونینه م +
 وردمیرو ن میگوش _
 ارنشیب گمیاالن م+
 ...هه.... یآدم دار زیهمه چ یبرا _
 
 دنهبو سیرئ هیخوب +

گذاشتم و چشم بستم اصال  یصندل یدسته  یرو رو سرم
 حوصله بحث



 
 

99 

 

 مریم محمدی تبار ویسنده:ن                                                                        کوکائین حصاردر 

 

خودم حس  ینگاهش رو رو ینیرو نداشتم ، سنگ باهاش
 یتکون یول کنمیم
بهم زل  ینجوریکه ا ستیاصال برام مهم ن دمیخودم نم به

 زده و بدون
رفتم استخر  یمادرم م لیفام ی. من با پسرا دمید پوشش
 و پدرم ویبا ما
به  ازیگفت : ن یم شهیکرد و هم ینم یالفتمخ چیه

 نداره چون تیمحدود
 نهیمن ا دگاهید

من با پدرم و هر جا که دلم  یبخاطر راحت لیفام یدخترا
 یم خواستیم

حس حسادت نسبت  هیخوردن و  یحسرت م شهیهم رفتم
 .بهم داشتن

نداشت چون اگر من رو  یچرا پدرم مشکل فهممیم حاال
 کرد یمحدود م

بشر ضعف  نیا یکردم و جلو یت و پام گم مدس االن
 .دادمیمینشون م

محکم باشم در برابر جنس  تونمیم یحاال به راحت اما
 و شیمخالف و ک

 کنم ..... ماتشون
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'' 
 
  
 رهیبزرگ رو به روم خ یالیاز پنجره به و نیتوقف ماش با

 به یشدم . در ورد
بلند که عظمت و شکوهش رو  یو ستون ها ییطال رنگ
 نندهیرخ هر ببه 
 .دیکش یم یا
دستم تو  نکهیشد و دستش رو سمتم گرفت که بدون ا ادهیپ

 دستش بزارم
 .شدم ادهیپ

 کفش دنیبه نپوش یعادت دار +
 

 داشتمیآروم با ناز برم یکه رو پنجه پام قدم ها همونطور
 گفتم: بله البته

 ستیبه من مربوط ن نشیا دیدار یشما مشکل اگر
راهرو  هیکه در خود به خود باز شد ، آخر رو برداشتم  قدم

 یبزرگ با پله ها
بود که با باز شدن در نگاهم رو  یزیچ نیاول یچیمارپ

 .جذب کرد
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کم جلوتر که رفتم متوجه همون دسته گل بزرگ و جعبه  هی
 رنگ یمشک
 .شدم

 ریها رو هم بپذ هیهد نیاتفاقات گذشته رو فراموش کن ا +
کرده از  نیطرف بهم توه هیکم فکر کردم از  هیخودم  با

 گمیهم م یطرف
 لباسمردونه با شورت و  راهنیپ هیطرز پوششم  چون

 نیبوده بخاطر هم
داشته  یهر پوشش یبهم زده ، اما هر کس یحرف نیهمچ

 شهینم لیباشه دل
 .کنه یابیطرف رو ارز تیاز رو لباس شخص که

 یکن یازم معذرت خواه دیو گفتم: با ستادمیگل ا کنار
 
 !؟یچ +
 کن یازم معذرت خواه _
 دخترک جسور +

. با دندون قروچه  دمیپر از خشمش رو شن یقدم ها یصدا
 بحث نیگفت: ا

 تموم کن رو
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از  یکیرفتم ،  یناهار خور زیو به سمت م برگشتم
 رونیها رو ب یصندل
 مخاطب قرارم داد: نیکه مارت دمیکش
 
 دینینش یم یکیساو یجلوتر از آقا یبه چه جرعت +

و گفتم: من  زیخونسرد دستام رو گذاشتم رو م کامال
 کم هیگرسنمه اگر 

چشمت  یکه پا دمیقول نم یادامه بد گرمبه صحبت  گهید
 بادمجون نکارم

که بره و گفت:  نیبه روم نشست و اشاره کرد به مارت رو
 ؟یخور یم یچ
رو گفتم که  یزیچ صیکامال خب دیکه ازم پرس یسوال با

 ناتوان بودنش رو
 . دمیکش رخش به
 ؟ یچ +
 
'' 
 
  

 یقرمه سبز _
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 ؟یچ +
 همون که گفتم _
 
صدا زد و گفت  نیو نظاگر شدم. مارت یزدم به صندل کهیت

 یزیشام چ ی: برا
 برو دیخواست رو آماده کن که
 استراحت کنم بدون مزاحم خوامیشدم و گفتم: م بلند
 دی: مواظب حرف زدنتون باشنیمارت

 میگوش _
زد و  ی. دورم چرخ ستادیا کمیدسمتم اومد و نز کیگر

 نوشیدنیگفت: 
 ؟یخوریم

 شبنم توالمور _
 

و تعجب رو تو صورتش  دیبه وضوح باال پر ابروهاش
 تالش به یلی، خ دمید

من دور  نیب زیت یکردن تعجبش داشت اما از چشا پنهان
 .....نموند

 // کیگر//
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کم  هیو برام  دمیرو از زبانش شن یرلندیا نوشیدنی هی اسم
 الب و تعجب برج
 . بود زیانگ
 یکه متوجه تعجبم شد و برا دمیرنگش فهم یخینگاه  از
 حالش رو نکهیا

 خورهیگفتم: بهت نم رمیبگ
 
. پوست شفافش  دیبه گردنش داد و رو مبل دارز کش یچیپ

 اش بدنو نک 
 . کرد یم ییرو لباس به وضوح خودنما از

 ..... و دیگردنش کش یرو رو دستش
'' 
 
  

رو  مشیو صورت مثل ابر دیگردنش کش یرو رو دستش
 کرد لیسمتم متما

 ارنیرو ب میگفت: شب پرواز دارم بگو گوش و
 
 دمیکه د ختمیخودم ر یبرا نوشیدنیکم  هیتوجه بهش  یب

 بلند شد و با قدم
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شد و رو به  کیپر از ناز خرامان خرامان بهم نزد یها
 . روم قرار گرفت

فت: از امروز به بعد موهاش فرستاد و گ نیرو ب دستش
 جلو راهم خوامینم

 یریبگ قرار
 وانیلحظه ل هیکردم که تو  کیرو به صورتم نزد وانیل

 رو از دستم گرفت و
 رهیو خ زیرو م دیرو کوب یخال وانی، ل دینفس سر کش هی

 :به چشام گفت
 ؟ نجایا یبگو چرا منو اورد خب
 دیاریب لیکه ادامه داد: دل ستادمیسرش ا یباال
طرف سرشونه اش رو گرفتم  هی یدست هیشد که  زیخ مین

 دمیو به مبل کوب
 یدر برابر من دل و جرعت دار یادیگفتم : ز و
 
 ؟ یخب که چ _

 گفتم شیتفاوت یبه شونه اش آوردم و در جواب ب یفشار
: 

کم مهربون تر برخورد  هیهستم  یمن ک یدونستیاگر م +

 یکردیم
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 رهندا یمن فرق یبرا یکه باش یهر کس _
 !!!!جالبه +

کردم و الله گوشش رو به  کیرو به گردنش نزد سرم
 دمیدندون کش

 گفت: برو عقب ....برو...... دهیبر دهیبر که
 

شد و نفس زنون گفت: بهت  نییاش باال و پا بدن قفسه
 ......گمی...م
 برو عقب.....
 .... رهاش کردم شییهو هیحرکت  با
'' 
 
  

 
 

 یبعد شام درمورد قرارداد ،یمونیم نجایبه بعد ا نیاز ا
 که با من

 میکن یصحبت م یبست
 !!! شونیقرارداد من با ا"

 !بشر نیبا ا اونم
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 ! امکان نداره یزیچ نیهم
 .......!!کنهیم اشتباه
قرار  یاون برگ ها نیو ب دیآدام نقشه کش یبا آقا نکنه

 نمیاد اداد، قرارد
 و منم امضا زدم ؟؟ گذاشته

 نکاریرو کرده باشه که خدا به دادش برسه و ا نکاریا اگر
 .... رو نکرده باشه

 .... " ارمیسرش ب ییدونم چه بال یم
 
 دیبلند شدم که هم زمان با من دست از غذا کش زیسر م از

 وهم راه هم به
 کهیرو مبل نشستم که کنارم نشست و ت میسالن رفت گوشه
 . داد
 یشام به ذهن خطور کرد تا حدود زیکه سر م یاون فکر +

 درسته اما نه به
 خوامیکه من م ییا وهیبه ش یکه تو فکر کرد وهیش اون

 اجرا شد
که تو  ییمایهم هواپ ییا هیثان یخوام برا یمن نم _

 تیرو هدا ینشیسرنش
 کنم
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 گهیم ییا گهید زیقرار داد چ یول +
 : گفتم یدندگ کی با

 رو امضا نزدم ییبرگه امن  _
 :گفت تیکرد و با جد یدیاخم شد میلجباز از
عوض بشه ترودا ، خودت رو  زیاز امشب قرار همه چ +

 شیپ یبا اتفاق ها
رو کنار بزار و در برابر من  یدندگ کیوقف بده ،  رو

 اعالم جنگ نکن
 
پام رو باال  هی.  ستادمیجام بلند شدم و رو به روش ا از

 یآوردم و باال
مبل گذاشتم. خم شدم رو به جلو و  یاش رو پشت سرشونه

 با پوزخند در
 :جوابش

شه ؟؟ اگر  یهمون م یتو بگ یهر چ یکنیچرا فکر م _

 همه در برابرت
اشاره  هیهمه با  یشه که فکر کن ینم لیخم کردند دل سر

 تو جلوت خم
 شنیم
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ساق پام که طرف راست صورتش بود  یرو رو دستش
 گذاشت و نوازش

 .... رانم یها کیتا نزد دیکش نهگو
 .... و شناسنیکل کشور ها من رو م +
چند روز  نیپشت سرم ا یها کیدستش و تحر یگرم از

 واکنش عیتنم سر
و  دمیکش یقیتنم نبض گرفت که نفس عم نییداد و پا نشان

 لبم رو با
 .تر کردم که از نگاهش پنهان نموند زبونم

، به من  شناسنتیمیم ایو ک یهست یکه ک ستیبرام مهم ن _

 یتون ینم
 یبگ زور

 
رو باسنم نشست و سرش رو اورد جلو و لبش رو  دستش

 رانم یقسمت داخل
که چشمم رو از لذت بستم و آب دهانم رو قروت  گذاشت

 دادم چشم باز
و دستم رو باال بردم و با تمام قدرت آوردم سمت  کردم

 .....صورتش که
'' 
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 رفت و گفت: نگام کنبه صورتش گ کیرو نزد دستم
 دستم رو ول کن _
 

از کشاله  یهلوم و ِمک محکم یتا لبه  دیرو کش زبونش
 . رونم گرفت

که از خودم  یگرم یانداختم تو موهاش و با صدا چنگ
 :شناختم گفتم ینم
 ب....ب...رو.... عقب _

و  یکه حس داغ دینکش هیبه باسم زد و به ثان یچنگ
 رطوبت زبونش وسط

 . بزرگ گرفتم میتصم هیو  یِ گرگ وحش هیرسما 
به  ییرها یدر من غرق بشه که برا یجور کنمیم یکار

 دست و پام
 ....وفتهیب
'' 
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رو با ضرب رو  شیشونیگرفت و پ یرو دو دست گردنم
 . گذاشت میشونیپ

 ؟ یکه چ یشیم یوحش +
و  شتریگفت ب یدستش دور گردنم با هر کلمه که م فشار

 . کرد یم شتریب
؟ من  یطرف یکبا  یسرت رو از تنت جدا کنم تا بفهم +

 ییایگرگ ماف
الل  دی، خفه شو با یریبم دیبا ریبم گهیکه م یکس لهستانم

 یش
رو لگد کردم و آرنج هر دو دستم رو باال بردم و به  پاش

 ساعد دستش ضرب
 .دمیو به سمت پله ها دو زدم
پارکت ها  یگروپ گروپ پاهاش پشت سرم رو یصدا

 و خودم رو دمیرو شن
 . وندماتاق ته راهرود رس به
 کنم ؟ یچرا دارم از دستش فرار م من
 ترسم؟ یمن ازش م مگه

 
 .م زدمشانهو برگشتم و دو دستم رو به  ستادمیراه ا نیب
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که  دادیقدم هاش نشان م یاما صدا داشتیقدم برم آروم
 حرصش رو داره

گروپ گروپ  یکنه تا با صدا یم یکف پاهاش خال سر
 ترس رو به من

 .کنه منتقل
 ......... هاش رواوه چشم  اوه

 بیخشن نگاهم کرد و هر دو دستش رو داخل ج کامال
 یشلوار خاکستر

 . فرو برد شیورزش رنگ
 ؟ ارمیسرت ب ییخب خودت بگو چه بال +
 : به گردنم دادم و گفتم یچیرو با زبونم تر کردم و پ لبم
که پات رو لگد کردم دردت  یهست ینازک نارنج نقدریا _

 یخوایگرفته و م
 ؟ یکن یتالف
رو  یو باز یقرار بد ریمن رو تحت تاث یخوایاالن م +

 به نعف خودت تموم
 . یکن
 
دستم رو خوند خودم رو نباختم و دست هام رو  نکهیا از

 باال آوردم و براش
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 گرگ بزرگ یزدم و گفتم : ماشاهلل چشم نخور دست
 بعد یبمونه برا نیجلسه دارم ا ییجا هیلباس بپوش ،  +

 ....کنه ....هه ریذهن من رو درگ خواستیم االن
 ترسم یمن از تو نم _
کنارش گذشتم و داخل اتاق لباس خوابم رو با کت و  از

 کوتاه یشلوار مشک
 .عوض کردم پوریگ قهی یتاپ دو بند هی و
برق لب به لب هام ، ابروهام رو  هیخودم عطر زدم و  به

 شونه زدم به سمت
 .دمیو موهام رو شونه کش باال
پام  یکفش پاشنه بلندم رو برداشتم و رو پنجه هاشدم  خم

 از رونیقدم به ب
 ......برداشتم اتاق
باهاش نرم رفتار کنم و به مرداب خودم  خوامیاالن م از

 بکشمش.....
 

بازم و چشم  یرو بهش م میمن خود واقع نکهیاز ا غافل
 بندم رو همه یم
 .... زیچ
'' 
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 یدو دستم رو رو و خم شدم آرنج هر ستادمینرده ا کنار
 گذاشتم و للهیم

 .رو خم کردم مشانه
 . به خودم دادم یکامل به برون دادم و کش و قوس باسنم
 .و توهمون حالت ماندم دمیپاش رو شن یصدا
و سرش رو طرف راست گردم فرو برد  ستادیسرم ا پشت

 یِبم یو با صدا
 کمیکرد: با خودت تکرار کن من از آن گر زمزمه

 
تن مردونه اش  یچسبوندم که گرم ششیر رو به ته گونم

 . به خلسه بردم
از  یم حلقه کرد و گفت: فکر دورشانهرو به دور  دستش

 من رو اصال نکن
و اصال رحم ندارم.  ایرو تمام مردم دن بندمیرگبار م چون

 به مرور
 یترسیو م یفهمی،مینیبیم

رو انتخاب  میخودم مرد زندگ ستمین چکسیمن مال ه _

 کنمیم
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گفت: تمام انتخاب  یآروم یو تن صدا ییون قروچه ادند با
 تو اول و یها

 منم آخرش
پشت گردنم نشوند و  ییا شکوفهرو کنار زد و  موهام

 دیزمزمه کرد : برگشتم با
 میصحبت کن باهم

 دارم گرمحرف ها با یسر هیحتما ، منم  _
 نییبهم داد و رهام کرد و همونطور که پله هارو پا یفشار

 تو رفت گفت: یم
 نمتیبیم ورشو

 
 / چند ساعت بعد /

عصر  شیرفت ورشو و به من هم گفت ساعت ش خودش
 .اونجا باشم

 .ها رو به سمت باال زدم چینشستم و سو میصندل رو
 خلبان ترودا ناکا هستم دیبرج مراقبت صدام رو دار _

 یکند خلبان صدا یصحبت م ینیمراقبت: واحد زم برج
 میشما رو دار

 یداسو فالکون  هستم اجازه پرواز م مایخلبان هواپ _

 د؟یده
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 دیشد اجازه پرواز دار دییشما تا تیمراقبت: موق برج
 . بعد وسط آسمان اوج گرفتم یباند پرواز شدم و کم وارد
 نیکه جلسه طبقه آخر بلندتر دمیفهم نیمارت یصحبت ها از

 ورشو یبرج تو
 کنم. رشیغافل گ میبا فرود ناگهان خوامیو م هست

 
 یکه دارم رو به رخش بکشم تا کمتر برا یو جرعت دل

 من ژست اژدها رو
 .رهیبگ
قد بلند و جذاب ...... با اون قد  می...از حق نگذر یول

 ...... بلندش
 .تخت افتادم یاون روز رو ادیچشم بستم که  ییا لحضه

 یشده بود و خودم تمام تنم حساس که وقت کیتحر نقدریا
 خودش رو بهم

مردونه اش رو حس  یموتورم شده رو یرگ ها فشرود
 .کردم

ران هام  عیشد که سر یجور هیفکر بهش حال و هوام  با
 رو به هم
 .دمیآب رو برداشتم و سر کش شهیو از کنارم ش چسبوندم

 .....تو تخت چطوره؟؟ یعنی ینجوریمرد ا هی
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 ی؟ با اون حجم استاندارد برهیم یچه لذت رشهیکه ز یطرف
 که من حس

 !!! کردم
 !که داشت یو حرارت ی! داغشیکلفت
 کیبرج مراقبت دست از فکر کردن به گر یصدا با

 برداشتم و از پنجره
 .رو نگاه کردم نییپا
 ..... کننده رهیو خ ریچشم گ یبایز
 .....جور خاص و آرامش بخش هی
 زدم. دیبرج شهر رو د نیچشم بزرگ تر با
 
 تیرو به سمت پشت بوم هدا مایو هواپ دمشیدور د از

 .کردم
'' 
 
  
 !! کمیاراده زمزمه کردم گر یب

 !!!کمیاالن گفتم گر من
 !!!! تیمالک میم
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پروازم  تیموقع یزدم و تمرکزم رو رو یالیخیرو ب خودم
 .گذاشتم
ها رو به  چیرو انتخاب کردم و دوتا از سو ییباال قسمت

 یحالت قبل
 .برگردوندم

تم و اهرم باز و بسته کردن چرخ ها گذاش یرو رو دستم
 به سمت جلو هلش

 .دادم
 کردم. نییکردم نگاه به پا یکه ارتفاع رو کم م همونطور

 
شکل که حدود پنج نفر دورش نشسته  لیمستط زیم هی

 . بودن
درهم بود و از  یشدم رو چهره اش ، اخماش حساب قیدق

 افراد یچهره ها
برد که ازش  یو پ دیشد د یم یترس رو به خوب زیم دور
 حساب یلیخ
 . رنبیم
 ..... هو سر بلند کرد و هی
 /کیگر/
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به کشور  مواد مخدرکه صادر کنند  یو به پنج نفر ستادمیا
 بودن گهید یها

 : گفتم
 ؟ دیبسته ها رو به بندرگاه فرستاد _
 سیبله رئ +
 دنتونیبار نفس کش نیخطا آخر نیاول دیهواستون جمع کن _

 هست
 
 بهتون بگم دیرو با یزیچ هی سیرئ +
 شنومیم _
 زیآم دینامه تحد هی ایتالیاز صادرکننده ها تو ا یکی +

 براتون فرستاده
 ..... تو نامه و

و دستم رو به  دمیرو از مسافت دور شن مایهواپ یصدا
 نشانه سکوت باال

 .آوردم
 زنهیم یجور هیقلبم  مایهواپ یصدا دنیروزا با شن نیا"
! 
بره ، که  یم یذهنم من رو به سمت خلبان چشم طوس و
 ...باکِ  یترس و بن
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از جنس  یکنه ! غرش ینر در برابرم غرش م ریش هی مثل
 ....خودش

 نیفراهم نکردم هم ییا نهیزم شیبه دست آوردنش پ یبرا
 االنش هم از آن

 ....منِ 
 .رام کردنش برنامه ها دارم یبرا

 .....رمیم شیپ خوامیکه م یجور
 ...باشه و بس. کیمال گر تونهیکه داره فقط م یتیشخص با
 
 . کنم یتابش م یفقط ب کنمیزور تصاحبش نم به

 ....نتونه پناه ببره یتاب که جز من به کس یب اونقدر
تنش  یو رو تک به تک اعضا رمیگ یرو به دست م تنش

 ......کنم یحکم م
 نیا یسهم من از تموم آدم ها کِیناکا مال گر ترودا

 "استیدن
 ادامه بدم ؟ تونمیقربان م +
 شنوم یم _
کانتر ها گذاشتم لطفا  یامه رو داخل پوشه بارکد هان +

 دیچکش کن
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 یطبق همون اصول دیرو تا آخر ماه آماده کن رانیکانتر ا _

 یکه گفتم و برا
 .....به موقع لیتحو
سرم رد شد و حرفم رو نصف  یدرست از باال یمایهواپ
 .کرد
 من ارتفاعش رو کم کرد و فرود اومد. یبه رو رو
 
'' 
 
  
 یرو کج کردم و جلو چشما مایهواپ کیر گرس یرو از
 .فرود اومدم راشیخ

 .رو خاموش کردم مایهواپ موتور
خورد که  یآخر رو م یداشت دور ها مایهواپ یها پره

 در رو باز کردم و با دو
 . اومدم نییپا گام

 .گذاشتم یرو از رو سرم برداشتم و رو صندل هدفنم
 . تم انداختمو کتم رو در آوردم و رو ساعد دس برگشتم

نگاهش به صورتم افتاد جفت دستش رو مشت کرده و  تا
 به گردنش یچیپ
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 .و فکش رو به هم فشرد داد
 به فکش آورد. یکه چه فشار دمیوضوع د به
 
 یتوجه به اعضا یآروم سمتش قدم برداشتم و ب یقدم ها با

 کتم رو زیدور م
گذاشتم و رو نک انگشت پاهام بلند شدم و دستم  زیم یرو

 رو به دور گردن
 . حلقه کردم کیگر

م حلقه کرد که کنار شانهدستش رو به دور  بالفاصله
 گوشش با لحن

 که نفس هام به الله گوشش بخوره گفتم یو جور یبدجنس
: 

 از هم کم گرم ییزورگو یبه تالف _
 اتمام جلسه +
 ؟ دیکن ینم یگفت : معرف نشونیاز ب یکی

 یاریبه زبان ب گهیکلمه د هی هیکاف +
رو در  یراه خروج هیرنگ عوض کرد و همراه بق عیسر
 .گرفتن شیپ

اش گذاشتم و به عقب هولش دادم و با  بدنرو قفسه  دستم
 چرخ کوتاه هی
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 فاصله گرفتم . ازش
 

رو بهم دوخت و دو طرف سرشونه ام رو  شیشیآت نگاه
 : چنگ زد و گفت

 ؟ نجایا یایبهت اجازه داد ب یک
 یبه اجازه کس ازیو کل عمرم نگفتم : من ت یخونسرد با

 نداشتم و ندارم
 بدنقفسه  دمیکه دستم رو مشت کردم و کوب دیداد کش سرم

 :اش و گفتم
که  هیبار نیآخر نی، ا یسر من داد بزن یتو حق ندار _

 سر راه من نمتیبیم
 وقت سبز نشو چیه گهید

 .رفتم مایتند سمت هواپ یفاصله گرفتم و با قدم ها ازش
 ! زنهین داد متو صورت م"

 ....من که کم تر از گل بهم نگفتن اونم
 " ! کشهیبعد سرم داد م کنهیحرمت م یرو ب من

محکم خودش رو  یکیرو بردم سمت در که از پشت  دستم
 و دیبهم کوب

بدنه در گذاشتم که صورتم  یکف هر دو دستم رو عیسر
 به در نخوره .
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 .... حرص خودش رو بهم فشار داد و پر
'' 
 
  
و  یعصب یحرص خودش رو بهم فشار داد و با صدا رپ

 : خش دار گفت
 یتو به من محکوم یدور بش یتونینم ییا هیثان +

که از  دیرو خم کرد و صورتش رو به گردنم کش سرش
 ششیته ر یزبر
 دگرگون شد. حالم

 
رو به پشت گردنش رسوندم و ناخون هام رو تو  دستم

 پوست سرش فرو
پوست گردنم رها کرد  یرو که نفس پر عطش رو کردم

 یو پر حرص نرم
 .لبش گرفت انیگردنم رو م پشت

 ...، تنت ، روحت ، جسمت ،  یآلوده من +
که نفس هاش به الله گوشم  یدستم رو گرفت و جور مچ

 : بخوره گفت
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 موندنت بهونه جور کن یبرا خودت
 نمیبیاما م میحرف بزن مینیبش یبرو کنار اومده بودم منطق _

 فکراشتباه 
 کردم یم

ام رو به دندون گرفت و دستش رو از رو  سرشونه
 یسرشونه ام سر داد تا رو

 : و آروم گفت باسنم
زور  یتونیتقال کن تا هر کجا که م یخوایم یهر چ +

 خودت رو بزن، اما
 ادیتن من فقط م ریهلو ز نیا

 
 . رو چنگ زد که سرش داد زدم باسنم

 ت بهم بخورهدست خوامیگم ولم کن ، نم یمگه نم _
 کنم کارتیچ دونمیم +
عقب و به  دمیخشم پشت تاپم رو تو مشتش گرفت و کش با

 به دمیم کوبشانه
 . لبم گذاشت یو لبش رو رو مایهواپ ی بدنه
مکش زد و دستش رو  سیاز لبم گرفت و آروم و خ یگاز

 پشت گردنم
 . پشت گردنم رو نوازش کرد یو مهره ها گذاشت
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ب و قد بلندش و حالت چشاش ش یکیمهتاب تو تار نور
 خیمن رو مس

 نمشکوفیددرونم خواست که به  یزیچ هیکرد و  خودش
 . ادامه بده

چشمام بود به  رهیپلک بزنه همونجور که خ نکهیا بدون
 . کارش ادامه داد

شد  یم نییام باال و پا بدنکه قفسه  ینفس زدم جور نفس
 یو تنم م

 . دیلرز
 

وا محکم گرفتش و دستش رو رو باال آوردم که رو ه دستم
 از رو گردنم سر

 .و تو تنم جرش داد راهنمیپ قهیداخل  داد
ش حصارام گرفتم و خودم رو تو  بدندستم رو جلو  دو

 پنهون کردم که در
 : نفس زنان گفت گوشم

 نهیدرستش هم هم +
 ..... خودش فشارم داد و به
'' 
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 . شکوفیدخودش فشارم داد و ترقوه ام رو  به
 
 . گلوم رو گرفت یتنم دو دست یگرفت گرما شیتنم آت کل
به چشاش  رهیاش فاصله دادم و خ بدنرو از قسمت  سرم

 گفتم : گرممه
 کنار برو
 ریرو در آورد و خواست بندازه رو سرشونه ام که ز کتش

 دستش زدم و به
 .رفتم تا کتم رو بردارم و بپوشم زیم سمت
 . دمیکش قیعم یقلبم گذاشتم و نفس ها یرو رو دستم
گذاشتم و زمزمه کردم : فکر  میشونیپ یدستم رو رو پشت

 ! کنم تب دارم
 ؟یکه گفت : تب دار دمیرو از پشت سرم شن صداش

دستش رو  هیم گذاشت و شانهدستش رو پشت  هی بالفاصله
 .میشونیپ یرو

 :و گفت دیرو در هم کش اخماش
 وفتیراه ب +
 
 برم خونه خوامیمام داد که آروم گفتم :  کهیخودش ت به
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 میبر ایاول مخالفت نکن باهام ب میریخونه هم م +
 . رو گرفت یکیآسانسور رو زد و شماره  دکمه

 یکیبه اتاق من ببر .  وهیسوپ قارچ به همراه آب م هی +

 رو مایبفرست هواپ
 اریترودا رو به اتاقم ب لیفرودگاه وسا ببره

 اوردمیلباس با خودم ن _
گفت :  دمیکه شن دمیکش راهنشیبه پ رو مینیبستم و ب چشم
 نیماش نیمارت
 اریجلو برج ب رو
 
 . رونیکرد به ب تمیو هدا میاومد رونیتوقف آسانسور ب با
 . رو باز کردم و سوار شدم نیماش در

رونم گذاشت و گفت :  یتنم نشست و دستش رو رو جفت
 برو هتل

دادم و چشم بستم که دستش رو  کهیت یصندل یبه پشت سرم
 داخل رانم به

 .داد حرکت
مورم شد و خود به خود لب هام از هم فاصله دادم و  مور

 نصف ینفس ها
 .دمیکش مهین
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کرد و  یرو شیپ شتریرو دستش گذاشتم که دستش ب دستم
 دکمه یرو

 .قرار گرفت شلوارم
باز کردم ومچ دستش رو گرفتم و به سمت خودش  چشم

 . خم کردم
 ردا بنشونمت سرجاتمبارزه ف یبه من دست نزن تا ط _
 یانجام بد دیمن بگم با یاگر من بردم هر چ +
 
 یدرصد فکر کن بزارم ببر هی _
 نه ایکلمه بگو اره  کی +
 ؟یدر چه مورد _

 ........سکوت
نگفت که چشم باز  یزیچ یبودم جوابم رو بده ول منتظر

 ......کردم که
'' 
 
 
  
 . زنهیم دیرو د دمیسف یها بدنبله آقا داره  دمید

 . دیخم شد و اخماش رو توهم کش سمتم
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 : گفت تیجد با
 میکن یمبارزه م اطیتو ح میبرس یوقت +
 هر چه زودتر بهتر _
که واژنم تو  یجور دمیراحت تر دراز کش یصندل یرو
 .باشه دشید
 ......آخ...تو -

 .ش کردم
 .!.. در کنارم آروم باشه سخته نکهیا

 .... بخواد دیبا خوامیکه من م یبخواد اما جور فقط
 .....رهیپذ یکنم خودش م ینم مجبورش

 ......رهیبپذ دیبا یعنی
از مهماندارا برام آورده  یکیکه  یتتخت نشستم و پاک لبه

 بود رو برداشتم.
 

تمام مردم  یگذاشته که فکرش هم برا یرو کس دست
 مرگ یعنیکشور 

.... 
 ....نگرفته میشناسه اما جد یو م من
 . کنمیو نابودش م خورمیصاعقه بهش م مثل
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به دنبال  نیجشن ماش یبرا خوادیم یچجور نمیبب خوامیم
 ...ترودا بفرسته

عطر وجودش  یقیگرفتم و با نفس عم مینیرو جلو ب مشتم
 هام هیرو به ر

 . دمیکش
 .... و گرم گرم یعطر
 ... صد ساله نوشیدنی همون
 .............فشرودمش مینیبستم و خشن به ب چشم
و پتو رو از روش کنار زدم  دمشیسمت خودم کش یحرص

 یو دستم رو رو
 .گذاشتم واژنش
سمتم و سرش  دیکه چرخ رو پشت گردنش فرو بردم سرم

 گردنم ریرو به ز
 ..... برد
 ناب ..... زیچ هیدختر  نیا

 
'' 
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تو صورتش رو پشت گوشش فرستادم و با پشت  یموها
 دستم گونه اش رو

 .کردم نوازش
 : که مخاطب قرارم داد دمیآرومش شن یصدا

 م؟یگرفت حصارتو  ینجوریبد نگذره ا _
 گذرهینه بد نم +
شکم  یو رو دمیو عقب بکشه فهمخواست خودش ر تا

 دارزش کردم و
 رو روش انداختم . خودم

 
ش آوردم شانهباسنش نشستم و جفت دستش رو پشت  یرو

 و محکم
 .گرفتمش

 یصیحر ادیخوشم م _
 : گوشه از باسنش رو فشار دادم و گفتم هی

 ؟؟ ییا گهید یزایچه چ +
 یکه دار یلیقد بلندت خصوصا اون چهره مغرور اص _
 من باشمال  +
 شهینم _
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 .صراحت کالمش خشن خودم رو بهش فشار دادم از
 من ازت نظر نخواستم فقط گفتم باش و فقط باش +
 فکر کنم یاجازه بده کم _
به خودش  یدیاز لبه باسنش گرفتم که تکون شد یشگونین

 داد تا من رو از
 .نییبندازه پا پشتش
ش تن نییرو وسط خط باسنش فرستادم که عضالت پا دستم

 رو منقبض
به  یو دستاش رو به جلو صاف کرد و کش و قوس کرد
 ش داد.شانه

 
 ریز شیعیکوتاه به رنگ طب یبا موها شیاستخون سرشونه

 نور کم آباژور
 .خودش کرد خکوبیرو م نگاهم

برگردم  خوامیگذشت که گفت: دستم رو ول کن . م یکم
 نمتیبب

 . دمیرو شل کردم و روش خواب دستم
 میدنش بردم که رد خون گوشه لبش عصبرو داخل گر سرم
 .کرد
 ..... به رد خون سرشونه اش رو به دندون گرفتم رهیخ
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'' 
 
  

 آخ ... _
 

برم دوش  خوامیدندون هام رو کم کردم که گفت: م فشار
 رمیبگ
 ..... یخونسرد نیدور از اخالقش بود ا به
و سرش  دمیو کنارش خواب دمیکش یباند دور سرش دست به

 سهقف یرو رو
 .گذاشتم نمیس
 ؟ یخورد نوشیدنی _

برداشتم و  ییا گهید گاریس یپا تخت یبردم از رو دست
 .گوشه لبم گذاشتم

گوشه لبم اشاره کرد و گفت : بزارش کنار  گاریس به
 میحرف بزن خوامیم

 حرف بزن +
 

انگشت  نیو ب دیرو کش گاریرو جلو آورد و س دستش
 : دستش گرفت و گفت
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 م؟یالقات کنشرکتت هم رو م فردا
 گفته من شرکت دارم ؟ یک +
 حدس زدم یجور نیهم _
 شغل من برات مهم نباشه سوال هم نپرس +
گردش تکون  یها بدنضرب نشست که  هیکرد و  اخم

 خورد و با ضرب
 .ثابت شدن سرجاشون

 به من زور نگو _
 
که صورتش  دیرو برداشت و پوش راهنمیتخت پ نییپا از

 .از درد در هم شد
سرش گذاشت و گفت : برام دکمه هاش  یرو رو دستش

 ریببند سرم ت
 تو ریو همه اش تقص کشهیم
.. 
 باهاش باشم. خوامیاگر به اشتباه م یحت
 

 "......جام بودن باهاش رو سر بکشم خوامیاشتباِه م اگر
 :شد و گفت یعصب سکوتم از
 یمون ی، م یندار ییا گهید نهیگز +
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رو  تیکه خود واقع یقول بد دیمونم . اما با یم یاوک _

 یبهم نشان بد
 .دستش رو محکم تر کرد و بلند شد حلقه

 یتو بخوا یهر چ +
و با  ستادیو جلو در اتاق ا میباال رفت یچیپله مارپ از

 .آرنجش در رو با کرد
 دیخر میگفت: بپوش بر تو اتاق گذاشت و پا
که دوباره افراد  میش جدا شدم و از چمدان لباسحصار از
 تو اتاق آورده کیگر

 رنگم رو برداشتم. یارغوان یکت و شلوار بودن
 

تا از نگاه  دمیچیرو تخت رو برداشتم و دور خودم پ مالفه
 کیگر رهیخ

 .فوق العاده شیآرا هی یکنم و تمرکز کنم برا یریجلوگ
 ...... رو در آوردم و مشغول شدم میشیآرا لوازم فیک
 / کیگر /

بلند پشت سرش  یو با قدم ها دمیپوش یو شلوار کت
 . ستادمیا

 یدر ترودا خنده آروم یعطر تنش بودم که با صدا غرق
 :رد و گفتک
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شد. برو به کارات  دایسر و کله اش پ یچه زمان مناسب _

 برس من آماده
 شتیپ نییپا امیم شدم
 :و گفتم دمیهام رو در هم کش اخم
 ؟یشدن هم بلد بود طونیتو ش +
 
سرش رو کج کرد و گفت: اره کجاش رو  یحیلبخند مل با
 نیحاال ، ا یدید
 ؟ هیچ
'' 

نسبتأ  ید شد، که با صداشدن در بلن دهیکوب یصدا دوباره
 گفت:فکر یبلند
 !ن؟یمارت گمیم ؛درستیشد دهیدلتنگ کش کنم
 کوبا منتظر شما هستن یآقا سی:نه خانم....رئنیمارت

 نمشیبیم یبگو فردا عصر تو مهمان +
 

 ..... چشم فقط ی: به رونیمارت
 امیب ای یریدوباره حرف بزنه که ترودا گفت: م خواست

 محکم تو دیکش هی
 .بزنم گوشت
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 ؟ هیچ نیخودت بب +
 
 شهیم م؟یصحبت کن دیباهم بعد خر شهی، فقط م نمیبیبعد م _

 دیکه نه با
 میکن صحبت

لهستان و تمام استدالل  ادیب رانیدختر زاده شده تا از ا نیا "

 من رو به یها
 . زهیبر هم
 !و رو کنه ریخود من و سلطنتم رو ز بشه

 !دختر شدم نیبر سلطنتم من مسموم ا گذشته
 دیفقط با ستیمهم ن یزیهر چ ای گنیم یعشق عاشق بهش

 .باشه کنارم
و ر یجنگ کردم اما جز خودش کس یلیبا خودم خ سرش

 .نمیب ینم
کرده که فقط جلو  بیتخر یجور هیدرونم را  یزغال قلب

 هی شمیخودش م
 .... کنه یدوبار فکر م یریگ میتصم یآروم که برا مرد
 یدوبار فکر کنم! چجور یزیچ هینبودم که به  یمرد من
 !دمیرس نجایبه ا
 " ! آشوبگر مغز من شده
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م به تون یموهام فرستاد و گفت: فقط من م نیرو ب دستش
 لحن خودت

 تاجر ؟ یگم آقا یصحبت کنم درست نم گرمبا
 

که به  میتر گفت : لباس بپوشم بر طونیزد و ش یچشمک
 یقول دخترا

 کنم یکارتت رو خال خوامیم یرانیا
 .زد
 " ترودا"

 ! یشد رینفس گ +
 :شدم که گفت ریخ رونیب به
 کتت رو ببند ییدکمه باال +
 چرا؟ _
 که گفتم رو انجام بده یکار +
 ! دهیاخم جواب من رو م با

و باز کردم و کتم رو از تنم در آوردم و بسته ر یها دکمه
 و دمیچرخ

 پشت. یرو صندل گذاشتمش
 
 گفتم ؟ یچ یدینشن +
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 دهی، اما دستور رو من جواب نم دمیشن _
 شتریفرستاد و سرعتش رو ب رونیرو پر خشم ب نفسش
 .کرد

 زارم ین ببهم دستور بد نکهیمن از ا کیگر _
نبود که دارم با ورژن خودم  ادمیتکون داد و گفت:  یسر

 زنمیحرف م
کردم  یرو نگاه م رونیو همان طور که ب دمیته دل خند از

 م؟یرسیم یگفتم: ک
مجتمع بزرگ پارک کرد و گفت:  هیرو جلو  نیماش
 میدیرس
 شدم. ادهیو پ دمیرو پوش کتم
 

 .میوارد شدو  میبه دوش هم از پله ها باال رفت دوش
 انتخاب کن یکه دوست دار یزیهر چ +
لباس  هی نشونیسمت رگال ها قدم برداشتم و از ب به

 رونیرنگ ب یخاکستر
 .دمیکش

م گذاشت شانهبرداشت و دستش رو پشت  کیهم گر چندتا
 و گفت: از

 نمتیبب ایبرو بپوش ب نطرفیا
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 .ها رو ازش گرفتم و وارد اتاق پرو شدم لباس
 .دمیپوش رو یخاکستر لباس
ش کامل شانهو قسمت پشت  دیرس یباسنم م ریتا ز قدش
 .بود باز
 .خواستمیکه م یهمون قایدق
 .قدم زدم کیاومدم و مثل مدل ها جلو گر رونیب

 بکیتکون خوردن س یتفاوت نگاهم کنه ول یکرد ب یسع
 گلوش رو به

و دستم رو  رمی. نتونستم جلو خودم رو بگ دمید وضوح
 جلو دهانم گرفتم و

 .دمیزدم و چرخ قهقه
 
 چطور شدم؟ _

 .روزا بود نیبخاطر هم ریبگ فاصله
 هیکه بخاطر  ستیشم . قرار ن ی....من ازش دور نم نه

 بخوام کیحمله کوچ
 .بگذرم ازش

 یخوایبازم م یهست یروپس هیهمون مرد که فکر کرد  نیا
 یدر کنارش باش

 ؟
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 .کنارش باشم خوامیم اره
 "..... باش نایمنتظر بدتر از ا پس
 ..... رنش؟یبشه ؟ .... اگر بخوان ازم بگ شیزیچ اگر
دم و خودم رو بهش اوم رونیاز فکر ب کیگر یصدا با

 .سپردم
 کم تحمل کن هی ستین یزی، چ دهیرنگت پر +
 
 من حالم خوبه _

 .کرد کیسرم رو نشونه گرفت و شل پشت
 ....... و دوباره و دوباره دوباره

چندم بود که هلم داد پشت ستون و گفت:  ریدونم ت ینم
 جا بمون نیهم

. تفنگش رو ستادیکه بره صداش زدم منتظر ا برگشت
 راستم نشونه سمت
 .گرفت

 مراقب خودت باش _
 .کرد و رفت کیتکون داد و شل یسر

'' 
 ..... گذره یدونم چقدر که م ینم
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قطع نشده و  یانداز ریت یهست که صدا یساعت مین بایتقر
 چشام گهیمن د
 .تونم باز نگهه دارم ینم رو

 .خوابم گرفته رهیکه ازم م یزخمم و خون بخاطر
 تون و چشم بستم.........دادم به س کهیرو ت سرم

 
 / چند ساعت بعد/

 .کرد تتیباز کردم که نور آباژور چشمم رو اذ چشم
 . رو جلو چشمم گرفتم دستم
 .... کجا هستم؟ من
 .....کی....گریانداز ریمن انفجار .... ت یخدا

رو  یدست ینیو نفس زنان خواستم بلند بشم که سنگ نگران
 موهام یرو

کنارم با باال تنه  کیگر دمیه دکردم و برگشتم ک احساس
 .دهیخواب باز ی
 .آروم شد دنمینفس کش میآروم گرفت و ر دنشیبا د قلبم

 ششیو صورتم رو به ته ر دمیرو سمتش کش خودم
 .چسبوندم

 .... مردونه ییا حهیبا را گرم
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 نییپا دمیشدم و آروم پتو رو بلند کردم که د زیخ میجام ن تو
 ه ، بابازتنش 
 افته؟ی یم یاتفاق

 ترسم ینم یکس چیمن از ه _
به کار  یازیتو ن شهیهمون م گمیکه من م یزیهر چ +

 ، من یکردن ندار
 هستم

 
 گردم سرکارم یمن فردا بر م _
 ؟ینیقبلش آموزش بب دیخب با یلیخ +
 .هستم ییدختر بوکسور حرفه ا هیمن خودم  _
 ؟چطوره یراندازیمهارتت تو ت +
 ستمیمن آدمکش ن _
چرخش جاهامون رو عوض کرد و خم شد تو صورتم  هی با

 و گفت:
 
 کشنتیم ینکش +
 .دیگونم کش یبه چشمام پشت دستش رو رو رهیخ
'' 

 وفتهیبرات ب یاتفاق خوامینم +
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 نگران نباش من مراقب خودم هستم _
 

برام  یزیرو پر تنش رها کرد و گفت : تا حاال چ نفسش
 بستهمهم نبود . وا

خودم منع کردم تا نقطه ضعف دست دشمن  یرو برا شدن
 هام نداشته باشم

 ..... به نام یکردم ....مرداب ریمرداب گ هیاما .... وسط  .
 .تر نگاهم کرد قیکرد و عم مکث
 یم یگفت : برام مهم و با ارزش یم میمستق ریغ داشت

 ترسم که از دستت
 . بدم
ف تر بود و حس شفا ییرنگش از هر لحظه ا یمش یچشا
 ین یتو ن تیمالک

 .میدید یبه وضوح م چشاشش
آرزو اومدن  یمهمم که روز یکشور یایماف یمن برا"

 .رو داشتم نجایبه ا
اومدم ،  ایبه دن نجایمِن و من فقط ا یکشور پدر لهستان

 چون پدرم دوست
 .که زادگاهش رو لمس کنم داشت
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 نیا همچکه اومدم ب نجایکردم ، ا یوقت فکرش رو نم چیه
 آشنا بشم یمرد

 نی! استکبارگر و نابود کننده! ب یو سرد یمحکم نیبه ا !

 خودش یایدن
 نیا گاهشیکه با لطافت برخورد کنه اما جا خوادی، م رهیگ

 اجازه رو ازش
 .گرفته

 مبهم.....! رفتاراش
 

 " ..... کنم احساس رو لمس کنه یبهش کمک م خودم
 ؟ یباکس رو باز کرد +
 نه _
 ..... ا ....اگرترود +
 .سر تکون داد و داخل موهام چنگ انداخت یکالفگ با
 :فشرود گفت یفک با

نباش  نی. فکر ا رهیبگ شیآت ایکل دن وفتهیب یهر اتفاق +

 نیکه بخاطر همچ
رو به زور  نی. ا یریاز من فاصله بگ یبخوا ییها اتفاق

 هم که شده تو
 .فرو کن مغزت
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 . هش کردمموهام فقط نگا نیفشار دستش ب از
گرد به  یکه بر م نمیب یرو م یچشاش سردرگم درون

 اتفاق امروز.....
 

هستم که با چند تا  اشیکرد منم مثل دور و ور یم فکر
 و انفجار بخوام ریت

 .....بگذرم ازش
 یبگو؟ بگو تا کنترلم رو از دست ندادم ، لعنت یزیچ هی +

 .....سکوت نکن
 بزن حرف
 : جوابش گفتم در
 م بخوناز چشما _
طوفان سرد ساخته  هیکه ازت  ییامان از چشات....چشا +

 تا سلطنت من رو
 یدرونش بکش به

لبم  یو لبش رو رو دیکش نییرو به سمت پا موهام
 گذاشت.....

 
'' 

 . لبم گذاشت و از لبم کام گرفت یرو رو لبش
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کم سرش رو عقب برد و  هیگرمش رو روم انداخت و  تن
 :گفت

، فقط مراقب باش و  کنمیترشون مو خاکس شمیم شیآت +

 من برو نیبا ماش
 .برگرد و
 .....ترس رهاشدن دن،یترس داشت....ترس ند "
بدم من به  نانیبهش اطم دی! چخبره!! بایهمه نگران نیا

 تونم از یم ییتنها
 .مراقبت کنم خودم

 " . بزنه ییتونه به من صدمه ا ینم چکسیه
 فقط بگو چشم اری، عذر و بهونه ن دتمییمنتظر تا +
 . ندارم یبه کس یمن کار _
 خودته یسالمت یحرفم رو گوش کن برا +
 
 خوب یلیخ _

 :رو به دور گردنش حلقه کردم و گفتم دستم
 ؟ یجلسه دار یخب ک _
 خوامیخونه م یایبه جاش م یندار یهفته پرواز نیا +

 ییجا هیببرمت 
 کجا؟ _
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به رنگ  به چشمام ادامه داد: رهیسفر مکث کرد و ذخ هی +

 چشمات
 کردم: به رنگ چشمام!؟ یهج
 اره مثل چشات +
 

 》نه  ای
 
 .رفتم یشیآرا زیاومدم و به سمت م نییتخت پا از
گرفته بود ۱۳  فونیآ یجعبه رو برداشتم ، برام گوش در

 کارت میبه همراه س
تو  یکردم که به محض روشن شدن صفحه گوش روشنش
 .دیدستم لرز

 ".....کیدر حال تماس آدام ز"
 الو_

 ن؟ی: سالم خانم ناکا خوب هستآدام
 ؟دیسالم ممنونم شما خوب _
، تماس  میماهم خوب دیشما خوب باش کنمی: خواهش مآدام

 گرفتم بگم پرواز
هفته کامل لغو شده فقط امروز عصر ساعت دو به بعد  نیا
 دیپرواز دار هی
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 روز خوش دیطالع دادممنونم که ا _
 

به  یانداز ریزد و خورد و ت یقطع کردم که صدا یگوش
 .دیگوشم رس

'' 
 !یانداز ریت بازم
 شده ؟چخبر  باز

 . شد یتر م کیو نزد کینزد یه صداها
 .دمیرو برداشتم و پوش کیگر شرتیت نیرو زم از

جنگ اشتباه گرفتن ! چه  دانیرو با م نجایکنم ا فکر
 مرگشونه؟

ُبکسم رو در آوردم و به سمت در  یچمدانم دستکش ها از
 .قدم برداشتم

 !!جالبه یلیرو طعمه خودشون قرار دادن ؟ جالبه! خ من
اره  رند؛یرو تو مشتشون بگ کیمن گر قیاز طر وانخیم

 یخب ، چون مرد
 ....شهیجنس مونث براش مهم باشه شکننده م هی که
 ......ستین یهر مرد کیگر اما

 .....کنندیم اشتباه
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 یذره ا کیگر یمن مرده باشم که غرور تو چشم ها مگه
 کم بشه ، محاله

 بشن . کیبه خواسته اشون نزد ییذره ا بزارم
 

 .قدم رو برداشتم و در رو باز کردم نیآخر
 که گفت : نههههههه دمیرو شن نیهول زده مارت یصدا
...... 
 ...........و بوم دمیرو شن یزیقل خوردن چ یصدا

 "کیگر"
 .ش حلقه کردمباز شانهرو کنار زدم و دستم رو دور  پتو
سمت راستش کنار زدم و به  یپا یپا پتو رو از رو با

 هیدکتر گفتم: بخ
 بزن یگوشت

 ؟ دیشما دکتر هست دم،مگهیم صیمن تشخ _
 اندازم یتنت رو خط م یاگر جاش بمونه جا جا +
 
دهم که  یم نانیو گفت: بهتون اطم دیوضوح رنگش پر به
 یزخم نم یجا

 .ستین هیبه بخ ازی، ن مونه
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 یرو داخل گردن ترودا بردم و فکر کردم که به جا سرم
 یانفجار نیهمچ
 دنینفس کش ییا هیثان یکه برا ارمیون بسرش ییبال چه

 .التماس کنند
 منتظر شما هست نییپا اگوید سی: رئنیمارت
گفتم باال سر  نیترودا مرتب کردم و به مارت یرو رو پتو

 دکتر بمونه
 .اومدم و به داخل بالکن رفتم رونیاتاق ب از
 یلهستان خوشحالم سالم ی: سالم اژدهااگوید

 ؟ وفتهیاتفاق ها م نیه اسالم ، مگه بار اول ک +
 
 یخوش شانس باش یتون ی: نه اما هر بار که نماگوید

 ؟یکن ییمناطق رو شناسا یچخبره؟ تونست رانیاز ا +
درمورد پدر ترودا  یخوا یراحت ، نم التی: اره خاگوید
 ؟ یبدون یزیچ
 شنوم؟یم +
 اریداره و بس یخارج نیماش شگاهیناکا نما نی: آگوستاگوید

 و باآدم متشخص 
آدم روشن  اری، بس اریهست. بس یو با فرهنگ اصالت
 هیرانیخانمش ا ه،یفکر
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خانم آرام و با متانت  هیاسم زنش آرام درست مثل اسمش  و
 .هست

تار  هی خوامینم یکن نیخودش و زنش رو تام تیامن دیبا +

 مو از سرشون
 بشه ، ترودا به شدت وابسته پدرشه کم
کردم .  قیتحق یلیون خچشم ، درموردش ی: به رواگوید

 یواقع یبه معن
 یقی، رف قیرف هیپدر  ریترودا به غ یبرا نیآگوست کلمه

 زیبه ر زیکه از ر
 دخترش باخبره یزندگ

 
 ؟یدیشن ییزایبگو چه چ قایدق +
 تیمیاز صم دنشونید یبا هم م یها وقت یلی: خ اگوید
 یفکر م نشونیب

 ه عمقرو گفتم که ب نیهستن ، ا دوستی،  دوستی کردن
 یببر یپ نشونیب تیمیصم

'' 
 .مراقب پدر و مادرش باش تا خبرت کنم یلیخ+
 رانیپرواز برگشت به ا گهی: چشم ، دو ساعت د اگوید

 دارم
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 بود بهم زنگ بزن یکم و کسر +
 
ها رو  گاردیمراقب باش و تعداد باد یلی: حتما ، خاگوید
 کن شتریب

 هیک روزیانفجار د یکه مهره اصل دمیفهم +
 .... رو بهش ندادم شتریصحبت ب ازهاج
کم گرد  هیگذشت و امروز روز اخطار مِن ، قرار  شبید

 و خاک به پا کنم تا
 .باند یاعضا یترس کنم برا دیتجد
 میصندل یاز ساختمان ها گرفتم و برگشتم و رو چشم
 .نشستم

 .تختم هستم یتو فکر باروت رو "
 .....کم از باروت نداره ترودا
کل انبار رو  وفتهیخانوادش ب یبرا یر اتفاقکه اگ یباروت
 کشه یم شیبه آت
.... 

 " .انفجار از جانبش وجود داره هیهر ثان احتمال
 ییماینگاه به ساعت از جام بلند شدم و به مقصد باند هواپ با

 حرکت کردم.
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 قربان افراد آماده هستن _
 چکسینکردند ه یبگو پشت سر ما حرکت کنند تا حرکت +

 ینم یزاندا ریت
 کنه
 ها اونجا مستقر شدن ونیمعامله کام یبرا _
باران  ریگرفتن جنس ها همشون رو ت لیبه محض تحو +

 .دیکن
 ادهیرو به چشمام زدم و پ میآفتاب نکیع نیتوقف ماش با

 .شدم
 ... دارید نیکه آخر ایب

 کیآخر عمرش نزد یبدونه به ساعت ها نکهیا بدون
 .شهیم

من شاخ  یدست مِن پس برا گفته بودم زمان مرگت بهش
 و شونه نکش....

 
 .کنم یحرومش م ریت هیو  زارمیگردنش م یرو رو پام

 .ترودا رو نشونه گرفتن کمیکالس یالیتو و نکهیاز ا غافل
 نیاول یکنند و من برا یبارون م ریمن رو ت یوحش ببر

 و شیبار ک نیو آخر
 .شومیم مات
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 ایعمر ماف یهارو دسته باال گرفتم و تو تمام سال  خودم
 نیبودنم همچ

 .نخورده بودم یرکب
 نیرو با بدتر میهواس پرت یداره و من بها ییبها یزیچ هر

 .دهم یاتفاق م
 �� من یزایعز سالم

ها  تیاگر حما دیکن تیو حما دیرو کامنت کن نظراتتون
 بشه تعداد شتریب

 یهم من دوتا پارت برا شبید �🕺�شهیم شتریها ب پارت

 اما فرستادم نیادم
دونه پارت  کیها  تیبخاطر کم بودن حما شونیا

 دااینکن ناراحتم��گذاشتن
'' 
 
و فشرده شدن قلبم رو به  شهیبهم وارد م یشوک بد "

 یحس م یخوب
 .کنم
فکر کنم ببر ماده ام رو دست کم  ییذره ا نکهیبدون ا اما
 ".....رمیگ یم

 .دادم کیگرفتم و دستور شل لیها رو تحو جنس
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 .ر آوردم و گردنش رو نشونه گرفتمرو د تفنگم
 ... دادم لی؟ من که بار رو تحو یکنیم کاری.....چیدار _
من بار مهم بوده ،  یکنه برا یخرفت فکر م ری....پهه

 خودم صادر کننده ام
همه خودم رو تو  نیمواد بخوام ا یمقدار یبرا انوقت

 .زحمت بندازم
 باشه ستایبهت گفتم ، گفتم اگه قرار به س یچ ادتهی +

 برمیسرتو م یجور
 !ستیسرت رو تنت ن یبعد بفهم یده قدم راه بر ک
 ینکردم ، تفنگ رو کنار بزار ، صحبت م یمن کار _

 میکن
 
 هیدرس عبرت بق یشیم +
 ..... نه..نه...نه _
سرم رد  یبا سرعت از باال ییمایهواپ کیمحض شل به
 .شد
 ...... بلند کردم و سر
 ! من یشخص یمایهواپ
 . رو گرفتم نیمارت هشمار
 ...........بوق...بوق.....بوق.......بوقبوق
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 بکش یدست هیرو  نجایا یدن +
 چشم قربان ی: به رویدن
 
 چکسیه یتیمن شده ؟ بدون کد امن یمایسوار هواپ یک "

 تونه وارد ینم
 .... ؟ اگر بشه

باهام تماس  نیافتاده باشه ، مارت ینداره اگر اتفاق امکان
 .رهیگ یم
 شده باشه ؟ شیزی....اگر ...ترودا چاام

 .خمار ترودا پشت پلکم نقش بست یبستم که چشما چشم
مدهوش کننده و عطر تنش مست کنندش ، وجودش  نگاه
 یقلب ذغال یبرا
 .....الزمه من
،  شمیوجودش مشتاق تر م رهیش دنینوش یهر نگاه برا با

 صد ساله نوشیدنی
 "......شیو فقط وجود ناب و خواستن فقط
 .وفتهیمن تو خطر ب یمعامله ها یزارم برا ینم گهید

 کنار اسکله منتظر شما هست یقربان کشت +
الزم رو کامل کنند و  یها دیگفتم و سپردم خر ییا خوبه

 شدم نیسوار ماش
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 حرکت کردم. و
 
آرام و پر تالطم  ایکه خودش مثل در یبا کس یایسفر در "

 باستیو ز
 !دلچسب بیعج
 یکنه و گاه یش فرد رو به لذت دعوت مبا موج ها یگاه

 شه یم یطوفان
زد به دلش و از امواج  دیشدن بهش با کینزد یبرا و

 " .دیخروشانش نترس
 منظره رو به روم دنیشدم و سر بلند کردم که با د ادهیپ

.... 
شدن چهارستون بدنم رو حس کردم و از دردش  فشرده

 مغز و استخوانم
 .تمقلبم گذاش ی.دستم رو روسوخت
 ....بود دهی.....خواب ترودا
 ..... رو در بر گرفته بود الیآتش کل و یها شعله

'' 
 " ترودا "

 .رو به عقب پرت کردم و در رو بستم خودم
 ....... بوم
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 افتاد. یطرف هیاش  کهیبخاطر انفجاره هر ت در
 
چوب قدم  یها کهیها و ت زیسنگ ر نیاز ب اطیاحت با

 برداشتم و وارد راه رو
 .شدم
 .و پشت مجسمه پناه گرفتم دمیرو شن ییپا یصدا

درنگ  یب دیدیرو د ی، هر ک دیکن دایمدارک رو پ +

 دشیبکش
 .دیاز اتاق بلند شد که به داخل اتاق دو میزنگ گوش یصدا
 . دمیبغض دار مادرم رو شن یصدا

....مادر به ایکه....فقط ب ایمادر ؟ ....ب ییدخترم کجا _

 فدات حال پدرت خوب
 .... ..... ترودا تسین

 ! من ! امکان نداره ی! بابا پدرم
 .دمیکه به داخل اتاق دو دنیروم پاش دیاس انگار
 بود و پنجره اتاق باز بود. ستادهیبه من ا پشت

 
پشت گردنش گذاشتم و سرش رو محکم به  دست

 دمیچهارچوب در کوب
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دستم مچ  یکیکه با اون  اریدستش رو سمتم ب خواست
 ادمد چیدستش رو پ

 .افتاد نیزم یرو میاز درد دستش رو باز کرد و گوش که
 .نییدادم به سمت پا هلش
کردم و با دندون چسب  کیرو به ساعد دستم نزد سرم

 دستکش بکسم رو
 .و درش آوردم دمیکش
 .رو برداشتم و شماره مامان رو گرفتم میگوش
تو افتاده باشه ،  یبرا یمگه من مرده باشم که اتفاق بابا

 دور سرت ترودا
بشه ؟ مگه دخترت  تیزیکه چ شهیماه من مگه م بگرده
 مرده ؟

آمدم و با همون سر و وضع سوار  رونیبا عجله ب الیو از
 که یموتور مشک

 . بود شدم اطیح داخل
 . زدم و گازش رو گرفتم استارت

ها  نیماش نیکردم و از ب یحرصم رو سر موتور خال تمام
 و جلو دمیکش هیال
 .رمز گرفتمفرودگاه ت در
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رفتم و با  نگیداخل پارک یشدم و از قسمت خروج ادهیپ
 ریچشم اطراف رو ز

 مورد نظرم. یمایکردم به دنبال هواپ رو
 

از پله ها باال رفتم  زایچ هیچک کردن سوخت و بق بدون
 و وارد اتاقک خلبان

 .نشستم میصندل یو رو شدم
شد رو  یم مایکه مربوط به روشن شدن هواپ ییها چیسو

 باال زدم و هدفن
 .سرم گذاشتم یرو رو

پرسنل  هیآدام و بق یکه آقا دمیشدم و د ییمایباند هواپ وارد
 فرودگاه به

 .بودند ستادهیا تماشا
ندادم و اهرم باز بسته  یتیبرج مراقبت اهم یهشدار ها به

 شدن چرخ ها رو
 .و اوج گرفتم دمیکش باال
هم زمان  چشم بستم و ییلحظه ا ی، برا امیدارم م قیرف

 چهره پدرم و
 .دمیرو د کیگر
 سر پدرم اومده؟ ییبال چه
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نکن  هیوقت گر چی: دختر بابا هدیچیتو گوشم پ صداش
 و زیچ چیه یبرا
باک،شجاع و  یناکا نترس، ب نیدختر آگوست چکس،یه
 که تو یتا زمان رهیدل

 .کشم یمن هم نفس م یبکش نفس
 یه خدا که نمتونم ب یتونم شجاع باشم نم یبابا سر تو نم "

 تونم محکم
 ...." امیدختر دن نیمن در برابر تو شکننده تر باشم

 
که داخل گلوم لونه کرده بود رو به زور  ینیسنگ بغض

 فرستادم و نفس نییپا
 .دمیکش یقیعم

'' 
مورد نظر رو به باند  گنالیروشن کردم و س مدار
 فرودگاه رانیا ییمایهواپ
 .آباد فرستادم مهر

فالکون  شما در مرز  یمایمراقبت به هواپ سالم از برج +

 دیهست رانیا
 یکند . صدام رو م یسالم خلبان ترودا ناکا صحبت م _

 د؟یشنو



 
 

164 

 

 مریم محمدی تبار ویسنده:ن                                                                        کوکائین حصاردر 

 

 میشما رو واضح دار یخانم ناکا بله ما صدا دیخسته نباش +
 
و فقط من هستم بدون مهماندار  نیبدون سر نش مایهواپ _

 و کمک خلبان
 .شود یفرود به شما اجازه داده م یبرا +

 .دمیرو شن کیآدام ز یآقا یقطع و وصل شد و صدا صدا
 کندیخلبان ترودا ناکا برج مراقبت لهستان صحبت م +

 ی..... لطفا اگر صدا
 دی....لطفا جواب بددیشنو یرو م ما

آدام ...من مجبورم شدم  یشما رو دارم آقا یصدا _

 .... بدون ینجوریا
 :دمیرو شن کیپر خشم گر ینفس ها یصدا

 ....ی.....ترودا.... تو سالم رودات
 

 .مردونه پرصالبتش حاال دو رگه و خش دار بود یصدا
 .قدرتمندشم یدلتنگ بازوها چقدر
 .... دستاش یتلخ و گرما عطر

 : داد صدام کرد با
 .....تروداااااا +
 جان _
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 ؟ی؟کجا رفت یسالم +
 تونم برگردم یمدت نم هی یخوبم ، برا _
 
خودت رو از من  یتون یه؟ نممگهههههه دست خودت +

 تو نکهیا یکن غیدر
 کنمیحساب م هیتصو گرمبد با میاز خودت گذاشت یخبر یب

 گردم یسرم داد نزن ، برم _
 کجا ؟ یرفت +
 ستیپدرم ...پدرم حالش خوب ن _
کن مواظب  اطینباش من هستم . احت یزینگران چ +

 یخودت باش وحش
 من
 کیگر _
 
 کیجون گر +
که  ستمین گهیبشه .... من د شیزیبابام چ اگر .... اگر _

 برگردم شتیپ
خورد شدن  یکه تو جام تکون خوردم و صدا دیکش یداد
 .دمیرو شن یزیچ
 . نمشیبرگردم و بب یگفتم معلوم نبود ک یم دیبا
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که تو قلبم نسبت بهت  یحس نی، ا یبرام مهم شد کیگر _

 چیدارم به ه
 ب خودت باشمراق یلینداشتم . خ ییا گهیمذکر د جنس
 . رو خاموش کردم بلندگو

'' 
 

 .نمیسمت چپ س یرو دمیمشت شدم رو کوب دست
اون  ی! برا یزنیتند م نقدری.....چته...چته....چرا اهیچ
 ،یهم بتپ دی! بایتپیم

 .دیبراش نتپ شهیم مگه
 ..... گردم یم بر
 یکه هست بدتر م ینیزد حالم از ا یحرف م شتریب اگر
 .شد
 میدارم تصم کیکه نسبت به گر یاحساس تونم بر طبق ینم
 .رمیبگ

 .به پدرم فکر کنم دیفقط با االن
 .رو کم کردم و فرود اومدم ارتفاع

 نییدادم و پله ها رو پا رییجام بلند شدم و کد در رو تعغ از
 .رفتم
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که پوست پام رو نوازش کرد به خودم  یخنک یمینس از
 که دمیاومدم و فهم

 .تنم هست شرتیت هی فقط
تماس رو  عیاسم مامانم سر دنی، با د دیتو دستم لرز یوشگ

 .وصل کردم
 الو .... جان مامان ...بابام _
 ؟ مردم و زنده شدم. یدیرو جواب نم یدخترم چرا گوش +
 
 ن؟یهست مارستانیمامانم بابام کجاست ؟ کدوم ب _
مادر قربونت برم نگران نباش تو فقط مراقب خودت +

 باش
 مارستان؟یبگو بابا کدوم ب رانمیمامان من ا _
 سرعت ؟ نیبه ا ؟یچطور ؟یاومد یک ؟یچ +

 : رو کالفه باال بردم و داد زدم صدام
 بسههههه.... ازم سوال نپرس ، مامان بابام کجاست؟ _
 
 دنبالت ادی....مهراب مای....فقط بزمیعز +
 ادیب عیبگو سر _

به سمت  دمیرو قطع کردم و دو یگوش یخداحافظ بدون
 فرودگاه یدر ورد
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 .مأمور جلوم رو گرفت که
 دیوارد بش دیتون یسر و وضع نم نی: با ا مأمور

 آقا برو کنار _
 ؟ دیهست یرانیپام رو برنداز کرد و گفت : شما ا سرتا

 اره حاال برو کنار _
 
 .بهش زدم و قدم به داخل برداشتم ییا تنه

 دیبر دیتون یگفتم که داخل نم دی: خانم صبر کنمأمور
 .گرفتم شیرو در پ رونیبهش راه ب تیماه یب

 ..... رو کم داشتم نیهم فقط
'' 

 ستی: خانم طرز پوششتون مناسب نمأمور
گفت : خانم ....  یم یو ه دیدو یسرم م پشت

 ... دیخانم.....صبر کن
با  یمرد کت و شلوار هیکه  دمیرس بایتقر یدر خروج به

 دوتا مأمور جلو راهم
 .ستادندیا

 
حجابتون  دیهست؟ با یچه سر و وضع نی: خانم امأمور

 تیرعا یرو تا حدود
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 .دیکن
 دیرو نداد مایمعتمد هستم ، تا اطالعات هواپ یخانم آقا +

 کارت نیو همچ
 .میاجازه خروج بد میتون یخودتون رو نم یخلبان
 .دمیکوب نشیرو تخت س میقدم کارت خلبان هی با

 نگیکرو به پار مامیجناب من ترودا ناکا هستم هواپ _

 دیمنتقل کن
 .نگاهم کرد رهیخ موشکافانه

و گفتم:  دمیتو موهام انداختم و رو مچ پام چرخ یچنگ
 یکه چ دیدینشن

 گفتم؟
جا بودند  نیگفت: خانم ناکا از پرسنل هم ییآشنا یصدا

 کارا نیبه ا ازین
 ستین

 
 . نمیحال بهم زنش رو بب افهیکه ق برنگشتم

 .ادبش کردم شهیهم یبرا کباری
و اون  یمرد کت و شلوار نیبه گردنم دادم و از ب یچیپ

 دوتا مأمور رد شدم
 دیگفتم: خسته نباش و
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که مهراب بدو بدو سمت  دمیرفتم د رونیکه ب یدر ورو از
 .مامور رفت

 .نکردم ییاطرافم توجه ا یو به نگاه ها دمیسمتش دو به
 .نگاهم کرد قیجور عم هیاستپ کرد و  دنمید با

 .کم داشتمرو  نی.... هم خب
 .........بابام کج _
 .دمیش کشحصارجست محکم تو  هی با
 و گفتم : بابام کجاست ؟ دمیشدت خودم رو عقب کش به

 : خوبه دختر خاله نگرانش نباشمهراب
 

رفتم که  نشیبهش کردم و به سمت ماش یتفاوت یب نگاه
 پشت سرم اومد و

 .م گذاشتشانهرو پشت  دستش
و در رو بست و دور زد و  نیکرد به داخل ماش تمیهدا

 .سوار شد
 : ترودامهراب

 بابام شیتر ببر پ عیترودا و مرگ من رو هر چه سر _
 نیکرد و گفت: با بزرگترت درست صحبت کن ، ا یاخم

 چه طرز صحبت
 !؟ کردن
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و گفتم : من االن فقط بابام  دمیداشپرد کوب یرو رو دستم
 خوامیرو م
 بابا نوئل برندار پیمن تر یبرا

 بندش رو ببندشانهخب ترودا آروم باش .  یلی: خبمهرا
 
بندم رو بست و شانهشدم که خودش  رهیخ رونیاخم به ب با

 یدستش رو رو
مشت شدم گذاشت و گفت: نگران پدرت نباش ،  دست
 دکتر ها رو نیبهتر
 . سرش آوردم باال
مناسب  هیحالش بد شد ؟ با اون همه تغذ یبهم بگو چطور _

 و ورزش
 !آخه ؟ یچطور مداوم

و چقدر  یدونم که چقدر روش حساس یحسرت گفت: م با
 خوش به حال

 داره یدختر نیکه همچ پدرت
 یخوایو گفتم: گاز بده اگر م دمیرو از دستش کش دستم

 یکن یآروم رانندگ
 نمیخودم پشت فرمون بش تا

 چشم دختر خاله ی: به رومهراب
 جواب داد: عیزنگ خورد که نگاهش کرد و سر شیگوش
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 !ی...واقعا.....!مطمئن ؟ی: چابمهر

 .......سکوت
 یبودن ، پس شاه ماه یها چه کسان نیسر نش نی: ببمهراب

 تو قالب افتاد
 .امیتونم ب ینه من نم....

'' 
 ......سکوت
 ......... نه نه ریشد باهام تماس بگ ی:هر چمهراب
 ...سکوت

 
کن  داشیکنم ، فقط پ ی: خودم باهاش صحبت ممهراب
 خداحافظ

 اش کالفه شدم و گفتم: به جلو نگاه کن رهینگاه خ زا
 فرودگاه طیتو مح یسر و وضع اومد نی: ترودا با امهراب

 اره مگه لباسم چشه ؟ _
 ؟ینداشت ییا گهی: لباس دمهراب

 بودم ییجا _
 .دستش فشرود و دنده رو عوض کرد نیرو ب فرمون
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.. .. یبود نجایدارم ....کاش ا ازیچقدر االن به بودنت ن"

 .... کاش
 .... کیگر
 

 !گرمش حالم خوب بود حصارتو  شبید چقدر
 ..... شحصار خسله
 ....تنش شدم یو گرما دیمعتاد تن ورز من
 " .... ! که داره یقاطع و محکم لح

متوجه گزر زمان و  نکهیبودم بدون ا کیفکر گر غرق
 .باشم ریمس
 / مهراب /

کم  ییاذره  تشیطور پر غرور و نترس ! از جذاب همان
 ینشده! فکر م

فوق العاده  نمیبیکنه اما م یاونجا نتونته تنها زندگ کردم
 تر یو خواستن باتریز

 ! شده
مردونه  شرتیت هینداشت که فقط  تیبراش اهم ییا ذره

 .تنش هست
از  شرتیت نیا دمیترودا رو تنش د یتک تک لباس ها من
 یها شرتیت
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 !هست یپس مال کدوم نرخر ستیخاله ن شوهر
 هست؟ اگر باشه؟ نه یبا کس کنهن

 
 ......بودم ییجا گفت
 .رو نگاه کردم شیگوشه چشم گردن استخون از
 .دمیند یزیاما چ یییا شکوفهدنبال رد  به
 شهیمردونه بپوشه هم یدوست داشت لباس ها یبچگ از

 به کمد پدرش
 .... زد اما یبرد م دست
 .دیخودش خر یاونجا برا دیشا

 دیبردم که خودش رو گوشه تر کش رو به سمت دنده دستم
 نییرو پا شهیو ش
 .دیکش
 !که من لمسش نکنم دیاالن خودش رو عقب کش یعنی
 .رو پارک کردم نیداخل کوچه و ماش دمیچیپ

 مارستانیبرم ب خوامیخونه ؟ من م یچرا من رو آورد _

 بابام شیپ
بندش رو باز کردم گفتم: شانهجوابش همان طور که  در

 امروز صبح مرخص
 مشیو به خونه آورد شد
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 .دیدو اطیرو باز کرد و به داخل ح در
 
 .دمیکم باسنش رو د هیپشت لباسش باال رفت و  از
نه  زاره؟یپا به فرار م ینجوریا شرتیت هیبا  یک آخه
 شه چقدر ینم ینجوریا
مشکل  رونیب یبرا دنیلباس پوش یجور نیخاله گفتم : ا به

 داره
 .به داخل رفتم انیگو اهللی

 " ترودا "
 قمیرف یجو گندم یجمع رو به روم دنبال موها نیب از

 گوشه به گوشه خونه
 .نگاه کردم رو
 .دمیدر اتاق نگاهم رو به سمت پله ها کش یصدا با
برم لهستان  خوامیگرفتم م طیترودا زنگ نزد ؟.....من بل +

 .دنبال دخترم
که نه زنگ زده نه  شهیهفته م کیاالن  ؟یایتوهم م خانم
 هام رو تماس
 دهیم جواب

 



 
 

176 

 

 مریم محمدی تبار ویسنده:ن                                                                        کوکائین حصاردر 

 

خودم رو بهش رسوندم و دستام  نهیرو مبل بش نکهیا قبل
 رو به دور گردنش

 .کردم حلقه
 دور سرت بگردم یقربوت برم من ، اله_
 ی، چشماش و رو شیشونی. پ مشکوفیدصورتش رو  کل
 .... ششیته ر

 .... دختر بابا +
 .....و دیرو سرم کش دست

'' 
 .دیبوم کش قیعم و

 وش بو من ....دختر خ +
 

ش بودم که مرداد داداش مهراب حصارتو  ییا قهیدق چند
 .مخاطب قرارم داد

 سر وضع وارد فرودگاه شده ؟ نی: با هممرداد
 . مبل نشست یرو بابا
 .نشستم و دستش رو گرفتم نیپاش رو زم جلو
 نگرانت کردن ؟ من حالم خوبه +
سرم مامان گفت که حالت بده چه  یوقت یدون یبابا نم _

 اومد . خداروشکر
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شد آخه؟ تو که مداوم ورزش  ی، فدات بشم چ یسالم که
 یو غذا ها یکنیم

 ؟؟ یخوریم یمقو
 ریدرگ دی، گفتم شا یزنگ زدم جواب نداد یهر چ +

 یزیچ هی یول یپرواز
 . و تو فکر رفتم و حالم بد شد دمید

 گذشت . ترودا ری: به خمرداد
 
 .مشکوفیددرم رو جام بلند شدم و خم شدم گونه پ از

! دختر مگه تو  یشیخم هم م یوجب میلباس ن هی: با مرداد
 ؟ یندار ایح

 و گفتم: تو چشمات رو کنترل کن برگشتم
 .مشکوفیدکردم و  حصارهم  مامان

از  یهم خستگ ریدوش بگ هیبرو اتاقت  یخوایدخترم م _

 هم رهیتنت در م
 یشیحال تر م سر
 ؟ یخوبم مامان دکتر گفت چ _
 رونیکم ب هیچند روز از استرس دور باشه و  هیت گف _

 تو یبره . آخه از وقت
 ره ینم رونیب یرفت
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خودتون  یرو برا ییروزا هی: شوهر خاله بهتر مهراب
 دیبا خاله بر دیبزار

 رونیب
 .دیبهترم شلوغش نکن یلیاالن خ +
 ؟ هیک نهیزنگ خونه مامان بلند شد بره بب یصدا با

 نم ؟: چخبر ترودا خامرداد
 ؟ یبش ینخود هر آش یدوست دار شهی، تو هم یسالمت _

 ؟ یچ یعنی: مرداد
 تو طرز پوشش من دخالت نکن . نخود یعنی _
 .مامان نگاهش کردم یقدم ها یصدا با

 تو دستش بود. میگوش
 
جا  مایاز هم کارات آورد گفت تو هواپ یکیمادر  ایب _

 یگذاشت
شمال ،  میریهفته م کی هیبابا من و شما و مامان  +

 چطوره؟
دور هم  میر یهمه م یخوبه ، اصال خانوادگ یلیمادر خ _

 گذرهیخوش م
 میکن یم هیبزرگ هم کرا الیو هی: مهراب
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رو از مامان گرفتم و رو به جمع گفتم: خوشحالم  میگوش
 نقدریا دیینجایا

 دینبود سالم کنم فقط چشمام پدرم رو د ادمیبودم  نگران
 .افقتشون رو اعالم کردندگفتند و مو یستین مهم
 .خوامیرو م نمیماش دیمامان کل _
 
 کجا بابا جان ؟ +
 شهیلباس که نم نیخودم با ا یکنم برا دیبرم خر خوامیم _

 عجله نقدریا
 .اوردمیخودم ن یبرا یچیه داشتم
 یپوش یتنها م راهنیپ هی کنهینم یتو که فرق ی: برامرداد

 یزنیگند تر از دهنت حرف م یدار گهید _
: مرداد مالحضه کن، نگران بود نتونسته لباس مهراب
 بپوشه یدرست

 یندار یهم ربط چکسی، به ه نمیجناب من هم _
رو من  الیگفت : و شتریاز بحث ب یریجلوگ یبرا مهراب

 یبرا کنمیم یاوک
 .دیخر دیبر یو خوراک هم دو سه نفر خورد

 یقدم برداشتم که بابا گفت : از جا کفش رونیسمت ب به
 ارتت رو بردارک
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 براش فرستادم و یبوس

'' 
 .زدم چشمک

 .کارتم ر برداشتم شیاز داخل جا کارت و
 و گفت: مراقب خودت باش پدر سوخته دیخند
قرمزم رو  یمزدا تر نگیرو باز کردم و از پارک در
 .دمیکش رونیب

 ادهیبردم و پ رونیرو ب نمیرو باز کردم و ماش اطیح در
 شدم که متوجه دوتا

 .شدم اطیر حد مرد
 بوده؟ ینشد که ک ی. خبر دی: عجله نکنمهراب

 ..... باش داداش ما +
من رو  یرها کرد و سر تا پا مهیرو نصف و ن حرفش

 برنداز کرد.
 
 کیگر یمشک شرتیو ت دینور آفتاب با پوست سف ریز
 .تو چشم بودم یادیز
 .من چه؟ نگاه نکنن به

 .شدن دست مهراب از چشمم دور نماند مشت
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 ببخش داداش +
 بندم ی: برو من در رو ممهراب

شدم و به سمت پاساژ ها  نیتکون دادم و سوار ماش یسر
 .رفتم
و شلوار و شورتک به همراه کفش و چندتا  راهنیپ چندتا
 و لباس لباس
 .برداشتم خواب
 .کردم و به خونه برگشتم حساب

 / عصر همان روز/
 م.دستم گذاشت حصاررو  میمبل نشسته ام و گوش رو
 

 : ترودامهراب
دونه انگور از خوشه اش جدا کردم  هیبشقاب جلو روم  از

 و داخل دهانم
 .گذاشتم

 بله _
 ؟ میحرکت کن ی، ک هیاوک الی: ومهراب

 میر یعصر م _
شام از جام بلند شدم و  دیایگفت ب یمامان که م یصدا با

 .نشستم زیپشت م
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 .گذشت یاز جوجه زعفران شهیبه مگه م به
که بابا بزرگ گفت : خوش حالم  دمیساالد کش خودم یبرا
 دخترم یینجایا

 ممنونم بابا بزرگ _
 
 بزرگ : چخبر از اونطرف ؟ بابا
اسمش تماس  دنیگفتم و با د یسالمت میزنگ گوش یصدا با

 رو وصل
 .کردم

 .جواب دادم یقیلبخند عم با
 جونم _
 ؟یدیپدرت رو د یسالم بهتر +
 حالش خوبه یلیاره خ _

 نگاه گرفتنم . ریز هموشکافان
 
 کیگر _
 جان +
 ؟ی؟ سالم یتو خوب _
 .... هوووف ستممممی....نسمی.... ن ستمین +
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 ندهیچند روز آ یط کنمیم یسع زم،ینشو عز یعصب _

 برگردم
 گردونم یبرت م یبر نگرد +
 قهیچشم بستم وسرم رو خم کردم و  ییلحضه ا یبرا
 که تنم بود یشرتیت

 .دمیآروم بو کش رو
 
 ؟ یفهمیم دارمت ، مک _
 نباش یگردم فقط عصب یبر م +
 !؟یچ _
 !شنومیمن ! درست م یخدا

'' 
 !؟ یچ _

کلمه رو تونستم از  هیفقط  دمیشن یرو واضح نم صداش
 که یکلمات نیب
 .کرد متوجه بشم انیب
 تفنگ""
 
 !چخبره ؟ باز
 .شد که گارد گرفتم دهیتو دستم کش یگوش ییهو هی
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که  میضربه زدم و گوش ییونه اپا به ساعد دست مرد با
 پرت شد به سمت

 .جست تو دستم گرفتم هیرو با  باال
 زمیعز زمیعز یکه ه یک ،یخودسر شد یلی: خمرداد

 ی؟ خاله تو نم یکنیم
 ینیزم بیتونم س ی؟ من نم یبه دخترت بگ یزیچ یخوا
 رگ باشم یب
 .گوشم گذاشتم یرو رو یبه چشماش گوش رهیخ
 ........ترودااااااااترودا ..... ترودا. +
حجره اش داغونت تر  نکهیدادش قلبم مچاله شد و قبل ا از

 بشه آروم
 .زدم صداش

 کیگر _
 
به حالت  ی؟؟ ترودا من روان ندارم ، وا یکجا رفت +

 به سر خودت ییبال
 .... ..... باتو هم یاریب

 جان ...جان.... آروم باش _
 بود ؟ یک یهو ؟ صدا هیشد  یچ +
 میکنیباهم صحبت م دمتید تسین یزیچ _
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 خوامیم حیاالن توض نیهم +
 جلو خودم رو گرفتم یلیاالن هم خ نینکن هم میعصب _
 ؟ یاالن کجا +
مونم حالش خوب بشه باشه  یچند روز م هیپدرم  شیپ _

 ؟
 
 ...نه +

 گرمگفت: بعد با کیکه گر دمیزددو خورد رو شن یصدا
 رمیگ یتماس م

'' 
 ؟ واری: با تو بودم نه دمرداد

 کنار دستم گذاشتم. زیم یرو رو میگوش خونسرد
 
 رتیرو خوردم و گفتم : غ یاز جوجه زعفران کهیت هی

 گرمکه چشم  هیزمان
 بیس یخانواده خودت ادعا یبرا نکهی، نه ا یکنترل کن رو
 با رگ ینیزم
 یبکش نییشلوارت رو پا بهیغر یو برا یکن

 : حرف دهنت رو بفهممرداد
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 یکن یم یرو یادیز یدار یکن یر نم: ترودا فکمهراب
 دیسوال پرس هی؟ 
 ستی؟ اونقدر هم سخت ن یزنیباهاش حرف م یکه دار هیک

 نیجواب ا
 سوال
 .هام فرستادم هیرو به ر کیگر یخم کردم و بو سر
 یقدرت و سلطنتش رو استشمامم م یاوممممم..... بو "

 .....کنم
 ....اش دهیو تن ورز انیب قدرت
 .....و آرامش یوشاز حس خ زمیلبر
تکرار  یتو گوشم ه شیبا نگران ختهیمحکم در آم یصدا

 ادیو بهم  شهیم
 یشوخ یبشر یبن چیمرد سر من با ه نیکنه ا یم یآور

 نخواهد
 ...." داشت

 
 یخوام کس ی، نم رهیبگ یمیدختر من مختار هر تصم +

 ییبا اظهار نظر ها
 .خودشه آزرده اش کنه دیطبق عقا که

 .و چشم باز کردم دمیکش یقیعم نفس
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 یجا میمن و شما قبل رفتن به شمال بر شهیبابا م _

 یشگیهم
 دخترم یتو بخوا یهر چ +
 .ستادمیپدرم ا یجام بلند شدم و پشت صندل از

 .بالم یدارم و به خودم م یپدر نیکه همچ خوشحالم
 مرد ساخته نیمن رو خود ا نیکنم ، ا یعوضش نم ایدن با
. 

و به سمت اتاقم پا تند  مشکوفیدو شدم و گونه اش ر خم
 کردم.

 
گم  ینم یزی: دور برندار ، به حرمت حال پدرت چمرداد

 اما خودت سر عقل
 .میآبرو دار هیما تو در و همسا ایب

 .نکردم ییاتاقم رو بستم و به زمزمه اش توجه ا در
 کیگر شرتیبا ت یمشک لباسست  هیگرفتم و  دوش
 .دمیپوش
 .رفتم نییو به پا دمیچیپرو به دور موهام  حوله

 ترودا دخترم +
 جان بابا _
 .مبل اشاره کرد یکنارش رو به
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 به چشماش گفتم: جون ترودا رهیپاش نشستم و خ جلو
 ؟ یهست که بهم بگ یزیچ +
 
 نینه بابا تو فقط زود خوب شو هم _
 یکه حالم بد شد تو رو اول صفحه خبر یاون روز +

 . دمیلهستان د
 .نگرانش گرفتم یاز چشم ها نگاه

 .میندار یراز پنهان چیمن و پدرم ه "
 زشیبه ر زیخوام ر یکه نم یراز مِن ، راز کیگر اما

 حیرو به پدرم توض
 .بدم
 .... من یایماف

 " .... استکبار گر تاجر
 .چانه ام نگاهش کردم یدستش رو رو یگرم با

 ؟ یبا ارزش من ییکه تنها دارا یدون یم +
 

 انیدوست دارم تو رو در جرهست که  ییزایچ هی _

 بزارم. اما االن نه بزار
 کم بگذره هی

 :ترس و مخالف رو با لمس صورتم حس کرد و گفت حس
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 . در کنارتم یریبگ یمیهر تصم +
 اشتباه باشه؟ میاگر تصم یحت _
، اگر  میکن یاشتباه که ما شونه خال یاشتباه زمان میتصم +

 نیهمچ
و من در کنارت  یکن یتو تجربه اش م یگرفت یمیتصم

 .مونم یم
 ؟ دیکن یمجبورم نم یعنی _
'' 
 
 نیآگوست دمیکه تو تمام عمرم ازت شن یسوال نیمسخرتر +

 ناکا مگر مرده
 .مجبورت کنه یبخواد به کار یکه کس باشه

 د؟یخوریم یچه گوه دی؟ مگه دار دی: هنوز نتونستمهراب
 . بلندش پدرم تو جاش تکون خورد یصدا از
 ضیفهمه پدرم مر یم ؟یخودش زده به نفهم اینفهمه ؟  ای

 آن وقت
 ! رو سرش انداخته صداش

 نمیو نگاه خشمگ ستادمیجام بلند شدم و رو به روش ا از
 .رو بهش دوختم
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، اگر قرار مسائل کارت رو  ستیپدر من حالش خوب ن _

 این یاریتو سفر ب
رو بزار  لتیرو از گوشش فاصله داد و گفت: وسا یگوش

 من با من نیتو ماش
 .انیم
 
ناتوان شدم که خودم خبر ندارم؟دستت درد نکنه  یاز ک _

 خودم هستم پدر
 ارمیمادرم با خودم م و

 .یکن یرانندگ ستی: جاده شمال شلوغ صالح نمهراب
پس ؟ حرف  میخور یم ی: ما دوتا نره غول بدرد چمرداد

 .گوش کن
دختر مستقل هستم  هیخودتون . من  یها دیبدرد هم عقا _

 . دختر پانزده ،
 مایکنم . هواپ هیکه به شما دوتا بخوام تک ستمیساله ن شانزده

 یبه اون بزرگ
 هیکنم.  یم تیهدا یچهارصد پانصد مسافر رو به راحت با

 یزیچ نیماش
 دینشان بد فیمن رو ضع دیخواست شهی. شما دوتا همستین

 اما جنس من با
 ن؟یدیکنه فهم یجنس هام فرق م هم
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 .گفتم که همه تو حال جمع شدن یوررو ج نیدیفهم
 چخبره؟آرام تر چخبرتونه؟ نجایبزرگ: ا بابا
 
به  ننیدوتا گوجه سبز بر نیکه ا رانیباز من اومدم ا _

 اعصابم با تعصب و
 چرتشون یرفتارا

زنن  ینم یبد یخوان حرف ی: صالح تو رو مبابابزرگ
 مادرت که ریکه تقص

....... 
 دنیداغ د دیرفتون رو بزناما اگر ادامه ح نیبزرگ تر _

 دل یمادرم رو رو
زارم. برنگشتم که باز بحث ها از اول  یبه تکتون م تک

 شروع بشه ، من
شماها  دیعقا نیشم . ا ینم یجنس مذکر چیدست ه ریز
 چند نفر دیبا

 دیبده تا از غرور و تفکرات مسخرتون دست بردار یقربان
 ؟ سوگل و سوگند

چون اونا سکوت کردند فکر  شهینم لیشدند اما دل یقربان
 منم سکوت دیکن
 .کنمیم
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 .تو تنم هست یرگه لهستان هیاز نسل کوروشم و  من
که فکر  ییبار اومدم تا بتونم در برابر تک تک کسا محکم

 من کنندیم
و از  ستمیاستوار به ا یو شکننده ام مثل ستون فیضع

 .خودم دفاع کنم
با  ندهیدر آ ی، شما قرار چطور هیبزرگ: ترودا کاف بابا

 د؟یایهم کنار ب
 
 چخبره ؟ نجایا ؟مامانییا ندهیآ نده؟چهیآ _
پدربزرگت گرفته که من گفتم اول و  یمیتصم هیدخترم  +

 آخر نظر ترودا
 مهمه

 شنوم یم _
 .تو ذهنم تکرار شد کیمحکم گر یلحظه صدا هی"
 یبودم که گفت م دهیرو شن کیگر یصدا یاتفاق یلیخ

 .شنوم
 ".....در من اثر کرد نیگفت کمال هم نش دیکه با نجاستیا

 .ستین ی: االن زمان مناسبمهراب
 شنوم یگفتم م _
 



 
 

193 

 

 مریم محمدی تبار ویسنده:ن                                                                        کوکائین حصاردر 

 

 خوامیم یازدواج کن بهیخوام تو با غر یبزرگ: من نم بابا
 که با مهراب

 .....باهم
'' 

 .دیبزرگ: ازدواج کن بابا
 ؟یچ

 .دمیمن درست شن االن
 !!؟؟ اونم با مهرابازدواج
 .کننده یم یشوخکنم دارن باهام  فکر
 !مخالفم اتشونیدونن من با اخالق ینم مگه
زد که مادرم خودش رو بهم  رونیدود از کله ام ب انگار
 . رسوند
 که داد زدم: ارهیدستش رو سمتم ب خواست

 
من  د؟یریبگ میبه به..... مگه من دو سالمه که برام تصم _

 بشر نیبا ا
 ؟ دیرفتگ یمیتصم نیهمچ یبر چه اساس ستیَمچ ن میچیه
دخترتون رو تا ابد  یحرکت نیکه با همچ دییخوا یم ای

 کنارتون داشته باشد ؟
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.من قصد ازدواج به خصوص دیگوشاتون رو باز کن خوب
 میبا خانواده مادر

 .ندارم
 یما هست یتنها نوه دختر یزیمن عز یبزرگ : تو برا بابا

 .بهمون حق بده
تون در پنبه رو از گوش نیدهم. ا ینم چکسیحق به ه _

 که من دیاریب
جا تمام  نیبحث هم نیمستقل باشم ا خوامیکنم. م ازدواج

 .شهیم
 نگفتم حاال خدمت شما دیی: بفرمامرداد

ها از گور تو بلند  شیمرداد تو فقط ساکت باش که آت _

 نقدریتو که ا شهیم
 ؟ یچرا نکرد شونیحال یشناسیمن رو م قیدق

 دوش.ب گنینر م گمیکنن م ی: مگه گوش ممرداد
 
خدا براش مخصوص کادو  مینامه بزن دیبابا ترودا با گمیم
 شده بفرسته با چیپ
نه مهراب براش وقت بزار  گنیکه داره م ییها یآزاد نیا

 به خودش وقفش
 . بده
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 .کنمینم کیبزرگ و کوچ گهیبشنوم د یفقط از دهن کس _
حال  تیکه تا به االن سکوت کرده بود گفت : رعا مهراب

 وشوهر خاله ر
 . میزن یما باهم حرف م دیکن
 مونه ینم یحرف _
 .دمیآوردم و پوش رونیکفش اسپرتم رو ب یجا کفش از
 .رونیاومدم ب شرتیهمون ت با

که کنار هم  یاتیچرند نیکنم تا ا نیکم تمر هی رمیدارم م _

 رو پاک دیدیچ
 .کنم
 

 .برداشتم و حرکت کردم نگیام رو از داخل پارک دوچرخه
 .رفتم یاصل ابانیو به سمت خ کوچه شدم وارد

 .غرق شدم کیگر انیپا یحرس پدال زدم و تو خصله ب با
 ....کیگر "
 ...... بارانم یمکانم مثل ابر ب ال

 ...... گردم یخود م دور
 !؟ کیکرد با من گر چه
 ..... دستاش یقرار گرما یقرارم ، ب یب

 !سرم آورد ییبال چه
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 !؟ی؟ کجا؟چجور یک
 .شمک ینفس نفسش م نفس
برام  ییا بهیو آرام در من رخنه کرد و از هر غر آرام

 .آشناتر شد
 .... من یآشنا بهیغر
 . کنم یعشق کودتا م نیا یبرا من
 یزیچ هیو انگار  دمشیساعت هست که من ند بایتقر االن

 رو ال به
 ارزشمندم گم کردم. لیوسا یال
 
 نمیبیم امیبه خودم م یکه وقت شهیگفته م ییزایذهنم چ تو

 پازل هیمثل 
 .نمیب یرو م کیو عشق گر زارمیکه کنار هم م هست
 .......داشتم یش حس خوبحصار انیم چقدر

 .....جنگم یم
 ....جنگم مهم خودشه یهمه م با

 !است ایکه ماف ستیمهم ن برام
که بهش دارم  یتونم نخوامش ! حس ینم گهید بخوامم

 یفراتر از هر حس
 ".....هست
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 .اومد رو برگشتم راه
'' 
 " کیگر"

 شدن چهارستون بدنم رو حس کردم . فشرده
 
 .دردش مغز و استخوانم سوخت از

 .قلبم گذاشتم یرو رو دستم
 .........ببر ماده ترودا
 .رو در بر گرفته بود الیآتش کل و یها شعله
 !ساده باختم نقدریرو باختم! ا یشد !؟ من همه چ تموم
 .واهند کردنخ دایهاش رو پ هیشدم که تک ییا رانهیو

 .کنمیرو با تمام وجودم حس م یپوچ عمق
 " نباش دینا ام"
 !نباش ! نجاتش بده دیدرونم گفت نا ام یزیچ هی

 !زنده است دیشا
 .تعلل داخل رفتم ییلحظه ا بدون
 .دمیباال دو یاتاق ها سمت
شد که به  ریهام سرآز هیو دود به داخل ر یسوختگ یبو

 .سرفه افتادم
 . گرفتم مینیبدستم رو جلو  ساعد
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 .به در زدم و قدم داخل گذاشتم ییتنه ا دمیدر اتاق که رس به
 تخت خشک شد. یرو نگاهم

 
و خم  دمیآتش لباس خواب ترودا رو د یشعله ها انیم از

 شدم و دستم رو
 . بردم جلو
 .دمشیکش رونینکردم و ب یییسوزش دستم توجه ا به
فرستادن راحت! سرم رو گرم پس  نقدری! ایراحت نیهم به

 جنس ها کردن و
 ..... من رو یوحش ببر
 .....................نه نه

 . سمتم کج شد که عقب رفتم یچوب ستون
 .کف اتاق افتاد یبد یصدا با

 رونیو از پنجره خودم رو ب دمیتکون خورد که دو سقف
 .پرت کردم

نه....نههههههههههه.....نهههههههههههههه.....ترودااااا+

 اااااااااااا
 ....ق...ر...بان _
 ............بوم
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 . امواج انفجار به جلو پرت شدم از
 ییکه صاعقه ا یکس یکیساو کیخوردم! من گر یرکب بد

 !برق آساست
 !یخورد ! اونم چه رکب رکب

 ق...ر..ب..ا...ن _
 .سرم رو برگردوندم یخش خش یصدا با
 یبا صورت یبه شدت زخم الیو یاز محافظ ها یکی

 اشتد یداغون سع
 .ادیبکشه و سمتم ب نیزم یرو رو خودش
 :زد صدام

 ق....ر....خانم.....زند...ه....اس....ت _
اش  قهی یبلند خودم رو بهش رسوندم و دو دست یگام ها با

 .دمیرو چسب
 .... بگو ....بگو....؟ یگفت یچ +
 
 ....تر..و.د..ا زن..ده...است _
 : رمق تر ادامه داد یب

 ....نیدو....رب _
 نینتونست صبحت کنه و لحظه آخر نگاه به دروب ترشیب

 .کرد
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 .سرم رو برگردوندم ییقدم ها یصدا با
 .به سمتم اومد یدگیبا رنگ پر نیمارت
 .دمیحرف زدن بهش ندادم و سرش دادکش اجازه

 ؟یچخبره ؟ کدوم گور بود نجایا +
 ........سکوت

 ؟یبود یبا تو هستم ، کدوم جهنم+
 
 .رو سمتم گرفت شیانداخت و گوش ریز سر
 : با شما کار دارهنیمارت
 . رو ازش گرفتم یگوش
 .دمیروش خواب شانهو به  دمیچرخ
،  یکه در کنارم باش خوامیو گفت: م شکوفیدام رو  گونه

 پس باش
که  ییدونم جز چند کلمه ا یدرموردت نم یچیاما من ه _

 خودت االن
 یگفت
 میشناسیم شتریب یبه مرور زمان در کنارم که باش +
 م؟یمدت با هم باش هی یگیم _
 گفت: ییدو رگه ا یصدا با
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، من  یکن ینم نیی، اما مدتش رو تو تا میاره باهم باش +

 بخوام تا ابد هم
 یمونیم

 .کرد انیب یحرص خاص هیرو با  نایا تمام
 :تر گفت یم انداخت و جدشانهرو دور  دستش

 لیاز قب ییجرم ها یهستم. رهبر ایماف هیمن  +

 در قمار ، یدارکالهبر
قاچاق موادمخدر و تجارت  ،ی، قتل قرارداد ییپولشو
 به یگریروسپ

مواد تجارتم رو  نیشتریدم. ب یانجام م افتهیسازمان صورت
 .هست مخدر

'' 
 نیرو به سمت مارت یو گوش دمیرو شن دیکه با ییزایچ

 .پرت کردم
که نصف  یم در آوردم و چند نفرشانهرو از پشت  تفنگم

 و باجون بودن ر
 .خالص کردم ریت چند

 گاز فشار دادم. یشدم و پام رو رو نیماش سوار
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 نکهیفکر و ا ییبدون لحظه ا دم،یکش هیها ال نیماش نیب از
 سرعتم رو کم

به سمت فرودگاه رفتم و  یبا سرعت سرسام آور کنم،
 خودم رو به برج

 .رسوندم مراقبت
 .به خودم اومدم که اونجا بودم یوقت
 یکیساو یم آقا: سالکیز آدام

 .نگاهش کردم منتظر
 .میتا صحبت کن دی، لطفا بشن دیی: بفرماکیز آدام
 چخبره؟ نجایا +
 دی: بشنکیز آدام

 خونسرد! چقدر
 

 یمشت شدم از نگاهش دور نماند که کنترل رو دست
 رو برداشت و زشیم
 .رو روشن کرد ونیزیتلو
قب مرا یلی. من و پرسنل خ دیبشن یکیساو ی: آقاکیز آدام
 اما میهست
 .... یری.بدون سوخت گدندیشما رو دزد مایناکا هواپ خانم

 االن کجاست ؟ نیساکت باش ، فقط بب +
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خانم  گمیدارم م گم؟یم یدارم چ دی: متوجه هستکیز آدام
 مایناکا با هواپ

 رفتند!؟ نیبدون سر نش شما
و چندبار کف دستم رو محکم  ستادمیا زشیم یبه رو رو

 .دمیکوب زیرو م
و از  یرو روشن نکن مایاالن رادار هواپ نیاگر هم +

 اس چک یپ یج قیطر
فرودگاه رو بمب بارون  نیمن کجاست ا یمایهواپ ینکن
 کنم بدون یم
 ازش بمونه. یزیچ نکهیا

 
.بهتون قول ستین ازیخب ! به خشونت ن یلی: خکیز آدام
 دهم که یم

 سیپل بدم ، خانم ناکا هم به لیرو سالم بهتون تحو مایهواپ
 ..... نترپلیا

 نجایا نکهیا یشم برا یمشتاق م شتریبگذره ب یهر چ +

 رو بمب بارون
 .کنم
 شونیجا با ا نیاومد و گفت : از هم رونیب زیپشت م از

 یارتباط برقرار م
 میکن
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بدون  چکسیدونه ، ه یرمز اتاق خلبان رو فقط ترودا م "

 وارد کردن کد
رو به حرکت در  مایاپتونه وارد اتاق خلبان بشه و هو ینم
 .ارهیب

 ؟ رهیداره م کجا
 ؟ییهو هی اونم
خبر از خودش  یبره و من رو ب ییهو هی نقدریتونه ا ینم

 !بزاره
 .کرد یرو م یکار نیهمچ دینبا یطیشرا چیه تحت
 !خب

 خانم ناکا ! نجایتا ا نمیا
 

 ".یگرد یخودت بر م یگردونم با پا یم برت
'' 

ا برج مراقبت لهستان صحبت : خلبان ترودا ناککیز ادام
 ..... لطفا کندیم

 دی....لطفا جواب بددیشنو یما رو م یصدا اگر
 آدام ...من مجبورم شدم یشما رو دارم. ....آقا یصدا _

..... 
 ! دمیصداش رو شن "
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 !مستم
 !.... صداش مست
 مچاله .... " یمستم چون کاغذ شیدرو از
 
 : صداش زدم یغرش با

 ترررررودا +
 : اد که بلند تر صداش زدمند جواب

 تررررررررودا +
آدام گذاشتم و  یو دستم رو پشت سر آقا دمینشن یجواب

 محکم سرش رو به
 .کردم کینزد زیم سمت
 .دمیسرش رو بکوبم صدش رو شن زیم یرو نکهیا قبل
 جانم _
 ؟یی؟ کجا یترودا ....سالم +
 
 تونم برگردم یمدت نم هی یخوبم .... برا _
خودت رو از من  یتون یست خودته؟ نممگهههههه د +

 تو نکهیا یکن غیدر
حساب  هیتصو گرمبد با میاز خودت گذاشت یخبر یب
 .کنمیم
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 گردم یسرم داد نزن ، برم _
 کجا ؟ یرفت +
 ستیپدرم ...پدرم حالش خوب ن _
 خوب برو مراقب خودت باش یلیخ +
 

بهش  دیآدام رو رها کردم که زمزمه زد: با یآقا گردن
 گهیممکن دبگم ، 

 نمشینب
 ستمین گهیبشه منم د شیزیاگر بابام چ کیگفت : گر بلندتر

 که برگردم
 .ندارم یجنس مذکر چیکه به تو دارم به ه ی، حس شتیپ

 خودت باش مراقب
 .رو قطع کرد ارتباط

 .پرت کردم واریرو به سمت د میسیب
 .دمیبلند کش یانداختم پشت سرم و نفس ها چنگ

 :بلند گفتم یبا صدا و رونیاتاق زدم ب از
 دیمن رو آماده کن مایهواپ نیدوم +
 و دوش گرفتم. المیو یکیراست اومدم اون  هی
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 ریبود رو به واحد ز دیرس یجنوب یقایکه از آفر ییها بار
 منتقل کردم و نیزم

 .رو امضا زدم دیجد یداد ها قرار
زنگ زدم که  اگویسپردم و به د نیکار ها رو به مارت هیبق

 رو دنمیرس امورات
 .مارستانیکنه و بره دنبال پدر ترودا داخل ب آماده
 یچه حجم استرس رانیدونم که با اومدنم به ا یخودم م فقط

 رو به مامور
 .کنم یمنتقل م رانیدولت ا یها
 یداغونشون م شهیکه بعد از فرودم بهشون وارد م یتنش
 .کنه

لطفا تا فرود کامل صبر  میشد رانی: وارد خاک اخلبان
 دیکن
 " رانیا"
صادرات من کم  یبزرگ و پهناور که برا یکشور نام

 دردسر درست نکرد که
 .صادر کنم نتونم
 .رهینتونست جلوم رو بگ اما

 .امیخودم دارم م یبا پا ی، دست یدست ترودا
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 خروشان من ییایدر یرو دار یسکیر نیارزش همچ تو
! 

تا  هستم که آماده انفجاره یاز درون مثل کوه آتشفشان "

 جا هم نیهم
 خودم رو کنترل کردم. یلیخ
 

هستم که جفتش رو نداره و از هر زمان  یببر زخم االن
 ....تر هستم یخطر
 ! صد ساله ینوشیدنیاز ترودا ! چون  مستم

 .!.رِدهڪپوست و استخوانم نفوذ  یِ تو دلتنگے
گوشت تنش رو به  یتر از هر زمان صیحر نمشیبب یوقت

 .کشم یدندون م
 .خودش هم سر سخت یبرا کیرگ قانون

و  شهیهم جرم م ییا هیثان یاز خودش برا یخبر یب''

 موجب مجروح
 " ....شدنش

 .رفتم نییاز خشم پا یمحکم و عان یپله ها با قدم ها از
وارد شدم و  یرو به چشمم زدم و از قسمت ورود نکمیع

 یتیامن ستمیاز س
 .گذشتم
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قدم هام سرعت و به  دمیرو اون طرف سالن انتظار د اگوید
 .دمیبخش

 
 سفر چطور بود ؟ ی: خوش اومداگوید

 .قدم برداشتم رونیندادم و به سمت ب یجواب
 یبزرگ سکیمرسدس بنز رو برام باز کرد و گفت: ر در
 بود دی! از تو بعیکرد
 !یسکیر نیهمچ
 .زد و سوار شد دور
 ! چهیپ ی: االن خبر اومدنت مثل بمب ماگوید

 سالمه؟ _
 لمه: اره سااگوید

 پدرش چطوره ؟ _
 نبوده. یخاص زیچ دمی: اونم خوبه از دکترش پرساگوید

 
مردونه ام  راهنیاول پ یو دکمه ها دمیکش نییرو پا شهیش

 .رو باز کردم
 !کجا رانیمن کجا و ا کشور

 ؟ یکن کاریچ یخواه یاالن م کی: گراگوید
 برو خونه پدر ترودا _
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 .استراحت کن کم هیهتل  می! االن!؟ بهتر بر؟ی: چاگوید
 .رو در آوردم و شققه اش رو نشونه گرفتم تفنگم

 ؟ یکنیم کاریچ ی: دار اگوید
 ترودا االن کجاست ؟ _
 .میزنیحرف م می، دار نییپا اریب نوی: ا اگوید

 
دو بار بهش  رمیبگ یمیهستم که هر تصم یعصب نقدریا _

 کنم یفکر نم
 هیفکر  ییانجام بده واگر نه بدون ذره ا گمیم یهر چ پس
 خالصت ریت
 .کنمیم
 شهیجرم محسوب م دنیاسحله کش رانیا نجای: ا اگوید

 نیی...لطفا ....لطفا پا
 ، پدرش مرخص شده و به خونه رفتن ارشیب

 برو اونجا _
االن  کیدر آروم کردنم داشت گفت : گر یکه سع یلحن با

 هر هیهوا ابر
ال کم استراحت کن. اص هی میممکنه باران بباره . بر لحظه

 چشمات رو
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از ترس  نمتیبب ینجوریاالن ا شِ یآت ی؟ دوتا گو یدید
 .رهیمیم

رو  نکاریکه ا یدونیم کنمیم کیشل یبگ گهیکلمه د هی _

 .کنم یم
 : باشه...باشه...اگوید

 
 ...تونه آرومم کنه ینترسش م یاالن فقط چشما "

 ".....دیکه من رو به مرداب خودش کش ییچشا
 " ترودا "
 .تمخونه برگش به
 .دمینفس سر کش هیآب رو برداشتم و  شهیش خچالی از

 : االن وقت اومدن هست؟مرداد
آوردم و در جواب سؤالش گفتم : مأمور  نییرو پا شهیش

 ؟یورد و خروج
 ری، جبهه نگ گمیخودت م ی: برامرداد

 برام افتاده که زنگت بزنم ؟ یچند بار اتفاق _
 
 ه؟یگفت: منظورت چ جیگ

 دتیآ یچرااا؟چ ؟ینشونم بد فیعض یدار یچرا سع _

 شه؟یم
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 میخاندان من و داداشم هست نی: چون مرد امرداد
 .دمیخند یو حرصک بلند
دست به سر تا پاش اشاره کردم و گفتم : تو ؟ مرد ؟ تو  با

 خودت یفقط برا
 میمن تصم یدرصد هم فکر نکن که برا هیپس  یمرد
 یکه ساعت یریبگ
 .برم یو چه ساعت امیب

تا ساعت سه  یباال برد و گفت: کدوم دختررو  صداش
 بوده؟ رونیشب ب

 ییبدون ذره ا یستادیمن ا یتمام جلو رو ییتو با پرو که
 زبون ایشرم و ح

 !؟یکنیهم م یدراز
'' 
 
 گفتم : مننننننن دیو با تشد بلند
 .راه مچ دستم گرفت نیجلو روش رد شدم که ب از
مچ دستش و  دمیخودم رو به جلو کش کیچرخش کوچ هی با

 رو گرفتم و قبل
و  نشیتخت س دمیبشه محکم کوب شتریفشار دستش ب نکهیا

 دستش رو باال
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 .دمیو چرخ بردم
آوردم  نییو دستش رو محکم به سمت پا ستادمیبهش ا پشت

 نکهیقبل از ا
 یکیدستش به سرشونه ام بخوره و دستش بکشنه  ساعد

 محکم جفتمون رو
 .دیشهم جدا کرد و من رو سمت خودش ک از

 قهیخانم دست به  هیبا  ی: مرداد چخبرته ؟ کسمهراب
 شه؟یم

 ولم کن تا دستش رو خورد کنم _
 نی؟ تو بش یدست منو رو خورد کن یخوای: تو ممرداد

 ظرف شستن و غذا
تا رو دست خاله بدبخت من  ریبگ ادیکردن رو  درست
 ینترش

نشده بود که االن دستت دور  دایاگر سر و کله داداشت پ _

 .ردنت بودگ
بندازه مامانم  میکه بخواد مثل امثال تو باشه ترش یمرد

 بهتر برام.
 

من رو فرستاد پشت سرش و رو به مرداد گفت :  مهراب
 هیداداش کاف

 : برو کنار تا بزنم صورتش رو بپوکونممرداد
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 .کنه یم ریرو بزنه !؟ تو عالم هپروت س من
م اشاره و به صورت ستادمیچند قدم کوتاه جلو روش ا با

 .کردم
 بزن _

 ای: ترودا تو کوتاه بمهراب
 تا االن آزاد بوده بستشه یآدمش کنه هر چ دیبا یکی: مرداد
 ؟یهست یتر گفتم : بزن .... منتظر چ یجد
دست مشت شدش رو باال برد و به سمت  تیعصبان با

 .صورتم آورد
انگشت هام کردم و با پوزخند  ریکف دستم مشتش رو اس با

 که یبلند جور
 خونه برسه گفتم: یگوش تمام اهال به
 

 ومدمیناکا در ن نیآگوست ریدستت رو نشکونم از سر ک اگر
دادم. که از درد صورتش قرمز  چشیامون ندادم و پ بهش
 .شد
 .دیو خودش رو عقب کش دیکش داد

 .دیکش ریبه مچ دست خودمم وارد شده و ت یادیز فشار
داشتم و بدون بر۵۰۰آشپزخونه بسته مسکن   زیم یرو از

 آب داخل دهانم
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 .گذاشتم
هست به اتاقم اومدم و  یتیتو چه وضع نمیبب نکهیا بدون

 .دمیپتو خز ریز
 .....خوبش کردم حقشه

 / عصر روز بعد /
 . به بدنم دادم یاومدم و کش و قوس نییرو تخت پا از
 .مامان شدم بدنبه  بدناومدم که  رونیاتاق ب از
 ریسالم مامان صبح بخ _
 گرد و خاک کرده یحساب شبیسالم گل دختر مادر که د _
 
گرسنه  یلیبود . مامان من خ کیکوچ یگوش مال هی _

 هیهستم تا من 
 .میکه بر نیتو ماش دیبزار لیوسا خورمیم یزیچ
 یاخم نگاهم کرد و گفت : تا من غذا رو برات گرم م با

 چرا نمیبب ایکنم ب
 ؟ دیکرد دعوا
تم و صورتم رو شستم و رف یبهداشت سیسمت سرو به

 .مسواک زدم
حوله صورتم رو خشک کردم و به سمت آشپز خونه پا  با

 .تند کردم
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 !دمیرو شن یزد و خورد ینشستم که صدا زیم پشت
 ؟ دیترودا مادر چرا دعوا کرد _
 چخبر ؟ ؟یشنویصدا رو مامان م _
 گردم یتو بخور من االن بر م _
 ..... دمیکه شن ییصدا با
 
'' 

گرفتم و از  ونزیلقمه فالفل با سس گوجه و ما هی عیسر
 رونیآشپز خونه ب

 .اومدم
 .زدم و صدا رو دنبال کردم یبزرگ گاز

گفت  یبه من چ دیفهمیم شهینم شی: دختر خجالت حالمرداد
 ی؟ اصال م

 شده؟ ایح یچقدر ب دیدون
دستش رو بشکونم که معرکه  یکیبرم اون  گهیم طونهیش
 .رهینگ
 ییجا هیسر جات تا  نیخورد شده بش ... بگو دستت خب
 ات رو خورد گهید

 .نکردم
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گم  ینم یزیخوام آرام باشم به حرمت خاله چ ی: نممرداد
 اما دخترش از حد

 .گذشته
 
گفتن ، دخترم چرا با  یگفتن پسر یبزرگ: دختر بابا

 یزنیدخترت حرف نم
 .میآبرو دار لیواال زشته تو فام ؟

دکتر گفت  مارستانیم ببا دست شکسته رفت شبی: دمرداد
 افتاده؟ یچه اتفاق

 ....بعد
 .اومدم رونیرد شدم و از در ب اطیح از

 .بودند ستادهیو مهراب و پدر بزرگ و مامانم ا مرداد
دست گچ گرفته  هیداشت که مرداد رو که با  یسع مهراب

 در حال تقال بود
 .کنه آروم

 ناز شستم رو بنازم _
 .سمتم حمله کرد نگام کرد و به دیصدام رو شن تا
 .جام تکون نخوردم از

 بهم مهراب گرفتش و سرم داد زد : دهینرس
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 ... ؟ گمشو داخل یِ عصب ینیبینم _
 . نگاهش کردم لکسیزدم و ر سیرو ل میسس انگشت

که سرم زد باال بردم و  یصدام رو دو برابر داد کبارهی
 : گفتم

 یتونم داد بزنم، هواست باشه که رو سر ک یمن هم م _

 یصدات رو بلند م
 . یکن
با  ه؟یچه برخورد نیبزرگ : خجالت بکش ! ترودا ا بابا

 ندهیبردار شوهر آ
 ؟ یرو کرد یکار نیهمچ

ازدواج  یرانیمرد ا چیبابا بزرگ استپ کن ، من با ه _

 .کنم ینم
 خواد. یکه بزرگترت م هیزیبزرگ : صالح تو چ بابا
 
 مینم تصمخودشه م یزندگ رندهیگ میبزرگ تر من تصم _

 یزندگ رندهیگ
شنوم. مامان  یرو م یزیچ نیکه همچ هیبار نی، آخر خودم

 نیسوار ماش
 .گردم یتا من بر م نیبش
 .داخل خونه برگشتم به
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 میخودم تصم یهست برا ادمیکه  یمن ترودا ناکا از زمان "

 یگرفتم و م
 .رمیگ
 .بشه میتونه مانع تصم ینم چکسیه

پدرم  شهیدم بوده و همخو یپا ماتمیغلط تصم ای درست
 .پشتمه
 . خوام یمن همونه که م انتخاب

مونم ، تا پدر بزرگ کل  ینم رانیا شتریب گهیروز د سه
 جیخانواده رو بس

که همه جا پخش بشه و اسم من کنار اسم مهراب  نکرده
 .رمیم نجایاز ا ادیب

 ...شمیمهراب م ایبمونم قاتل مرداد  اگر
 ! ......و ذهنم لهستان نجاستیا جسمم

 یکه خشن جاش رو تو قلبم حساب ییایمرد مرموز ماف شیپ
 !!باز کرد
که صداش رو ترسناک و جذاب کرده  یو خشم حرص

 ....بود
 تو صداش .... یقرار یب

 
 .....پر خشمش یها بازدم



 
 

220 

 

 مریم محمدی تبار ویسنده:ن                                                                        کوکائین حصاردر 

 

 " .... دو رگه اش یصدا
 ...... برگشتم واریبرخورد در به د با

اتون بزارم تا پارت بر هیکنم  یم یروزانه سع دوستان
 �� بهتر بشم

'' 
 .برگشتم واریبرخورد در به د با

 میحرف بزن خوامیم نی: بشمهراب
 االن وقت ندارم _
رو تخت چمدانم رو برداشت و کالفه دست تو موهاش  از
 رونیو ب دیکش

 .رفت
 ارمشیبرات م ای: بمهراب
داشت خودش رو کنترل  یزد و سع یاش قرمز م چهره
 کنه !

 
 .بر خورده یاز تو کارش به مشکل بزرگکنم ب یم حس
 .ومدیاولش هم از شغلش خوشم ن از

اون من عرق شرم  یزد که به جا ی: جلو من حرفمرداد
 .ختمیر
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و گفت :  دیکوب نیزم یرو رو شیچوب یبزرگ عصا بابا
 یترودا به مرداد چ

 ؟ دیشما بچه هست ؟مگهیگفت
ور به رو به نرد گرفتم و قدم هام رو آرام و پر غر دستم

 .برداشتم نییسمت پا
 .ستادمیسمت پدرم رفتم و ا به

 .؟ زود باش یزد ی: بگو ترودا ؟! بگو چه حرف مرداد
 : گفتم شیعصب یبه چشا رهیپدرم رو گرفتم و خ دست

ناکا در  نیآگوست ریاگر دستت رو خورد نکنم از سر ک _

 ومدمین
 ؟ یزد یحرف نی...!.! اره ترودا ! واقعا همچیییییییه_
 
 ؟ ینکرد دامیمامان ؟ از جو که پ هیچ _
ذاشتم  یم رانیاگر حال پدرم بد نبود عمرن پام رو ا _

 یحاال هم به زود
 .گردم یبر م یزود
طرز  نیبدون ا شهیهم یبرا کباریبزرگ : ترودا  بابا

 پوششت اصال درست
 .مرد تو خونه است ستین



 
 

222 

 

 مریم محمدی تبار ویسنده:ن                                                                        کوکائین حصاردر 

 

ر پدربزرگم قائل بودم همان طو یکه برا یتمام احترام با
 رونیب یکه راه

 : شدم گفتم یم
پروازم  دیرسه، سه روز تحمل کن ینم ییبحث ما به جا _

 سه روز یرو برا
 .کنم یم یاوک گهید

 بود. ستادهیا اطیبلند قد با کت و شلوار جلو در ح یمرد
 

 ؟ دیکه با دختر خاله من کار دار دیهست ی: شما کمهراب
 .دیخانم ناکا رو صدا بزن +

 رونی: برو بمهراب
 شهیبرم براتون بد م رونیاز در ب +

 رووونیبه شونه اش زد و گفت : ب مهراب
اش رو گرفت که  قهیرو نداد  شتریمرد اجازه صحبت ب به

 یها ریآژ یصدا
 .دمیرو شن سیپل
جلو در خونه متوقف شدند و هم زمان در  سیپل نیماش سه

 ها باز شد و
 .شدند ادهیپ
 !!! چخبره نجایا
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 ؟ هیمرد ک نیا
 
 .مرد ناشناس صداش زدم یقدم ها دنید با

 ....آقا....آقا _
و با  ستادیسمتش پا تند کردم که مهراب جلوم ا به

 :دیغر تیاعصبان
 ؟ یکن یمن باز رتیبا غ یخوایم گهیداخل ، چقدر د برو
 !!..رو باش ! واقعا فکر کرده برام مهم هست نیا

فسه ق دمیو کف دستم رو محکم کوب دمیپاشنه پا چرخ رو
 اش که کف بدن
 .سوزش گرفت دستم

 ای یبه نفهم ی؟ خودت زد یشیم یرتیچرا سر من غ _

 ای؟؟  یفهمیواقعا نم
 رانیا شتریب گهیکه من تا سه روز د یبفهم یخوا ینم هم
 .مونم ینم

 فقط برو داخل ،ی: جلو همکار هام آبروم رو بردمهراب
 سرگرد +
 

 .عقب بمون یرجندی: بمهراب
 مهم رو بهتون بگم یزیچ هیاالن  نیهم دیسرگرد با +
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 شده ؟ ی: چمهراب
 . دست کنارش زدم و خودم رو به وسط کوچه رساندم با
'' 

 تو فرودگاه مهرآباد نشست خلبانش روزیکه د ییمایهواپ +
.... 

 .کرد و پر استرس نگاه به مهراب کرد مکث
 : خبمهراب

 
خوب . پدرم حالش  دیرو از جلو در کنار ببر نتونیماش _

 معرکه یبرا ستین
رو انتخاب کن جناب سرگرد مهراب  گهید یجا یریگ

 .انیکاو
 ....خلبانش +
 .مکث کرد باز
 .دیکنار صحبت کن دیپوزخند گفتم: بر با
متوقفم  ییپدرم لحظه ا یرو باز کردم که صدا نیماش در
 .کرد

 ؟ یرو به پدرت بگ زایچ یسر هی یخوا ی: نمنیآگوست
 .دمیرو ازش دزد نگاهم

 .میمن و تو ندار یپنهان زیمامان هست واگر نه چ _
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 .میحرف بزن میتون یم ادی:تا مامانت بنیآگوست
 
 مگه کجا رفت؟ _

 .ارهیب وهیبا م یکم خوراک هی:رفت نیآگوست
 یگرفتم که راه برگشت یمیتصم ،یخوام پشتم باش یبابا م _

 .ندارم
دم بر برگردم راه برگشتن رو اگر بدونم هم اشتباه ق بخوام

 .دارم یم
 .اشتباهم رو دوست دارم من

اگر اشتباه هم باشه تو  متی:بهت گفتم تصمنیآگوست
 اشتباهت رو تجربه

 .و من در کنارتم یکنیم
 .غرق کنم یاهیخودم رو وسط س خوامیمن م _

 یکه چ یبه من بدهکار حیتوض هی: پشتتم دخترم. نیآگوست
 شد عکست

 بر لهستان رفته؟؟خ یها تیاول جلد مجله ها و سا صفحه
 نبود. یخاص زیچ _
 

بهت گذشته ؟ چشات بهم دروغ  یمدت چ نی: تو انیآگوست
 !گنینم
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 .نکردم یحد بدون که من کار اشتباه نیفقط بابا تا هم _
 .ستینظر خودم که اشتباه نبوده و ن از

 یکه تو چشمات م یختگیبهم ر ی: هر وقت تونستنیآگوست
 رو درست نمیب
 .باشه یقو دیحبت کن، دختر من باباهام ص ایب یکن
شفاف ترم هست بخاطر  شهیاز هم یکه تو چشما یتنش "

 جیاحساسات گ
 !! ....کِیخودم نسبت به گر کنند
 .... و سرد و ُبرنده است یجد ییصاعقه ا کیگر
 .در سلطنتش باشم خواهمیم من

کند و  یکه قبل صاعقه غرش م یمثل همون رعد درست
 خود را با صاعقه

 .داند یم یکی
 ...منتظر باشم دیبا

 کنم... صبر
 

 یکنم تا آسمان ابر یسپر یگریپس از د یکیرو  روزها
 "....شود
 .گونه ام چشم بستم یسیخ با

 !دهیذهنم رو شن یانگار صدا آسمان
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 . و حالم رو دگرگون کرد دیچیپ مینیب رینم باران ز یبو
 .به عقب رفتم آروم
ران کل اندامم رو آرام با یو اجازه دادم قطره ها دمیچرخ

 و نرمک نرمک
 .کنه لمس

 ؟ یگیم یچ یدار ییییییفهمی؟؟ م یشد ونهی: دمهراب
 ترودا ناکا بود مایسرگرد خلبان اون هواپ +
 !زنند یمن دارن حرف م ؟درموردیچ
 ........نه....نه.....زنگ خطر نه

با سرعت به سمتم  یباز کردم که مرسدس بنز مشک چشم
 اومد.....

 
'' 
 . کنارم با سرعت گذشت زا

و دوباره به سمتم اومد و  دیو چرخ دیرو کش یدست ترمز
 بهم فرمون دهینرس
 .کج کرد و از کنارم رد شد و ترمز گرفت رو

 ه؟یک نمیشدم تا بب رهیخ شهیبه ش کنجکاوانه
 .باز شد نیگذشت که در ماش قهیدق چند

 !من ی! خدادمیرو د یبلند مرد قامت
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 ! من یوا
 ! نجای! ا؟یدرونم تکون خورد! آخه چطور یزیچ هی
 !....! چشاشی...وا یاز خشم....وا یعان یقدم ها با
 .میدید یرو م شیشینگاه آت یفاصله هم به خوب نیا از
 .بود شیآت یکلمه چشماش دو گو یواقع یمعن به
 !نداشت یدیسف ادیز یسرخ از
به تنم چنگ  صیآخر رو برداشت و خشن و حر قدم

 .انداخت
 ودش فشارم داد و سرش رو خم کرد.خ به
 
 .دیبو کش قیگردنم گذاشت و عم یرو رو نشیب غهیت

 .انگشتاش رو تو پهلوم فشار داد سر
رو  ششیرو به گردنم چسبوندن و آروم ته ر صورتش

 . تادیپوستم کش یرو
 .نگاهم کرد رهیگونم ادامه داد و خ یرو
 !زده اسمش رو به زبان آوردم بهت

 کیگر _
 شششششششی: هکیگر

و خشک گفت:  دیلبم کش یسمباده اش رو رو انگشت
 شششششیه
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 ! من یوا یچشماش شدم ! ا محو
 !! به سرش اومده یچ
 !هیچه سر و شکل نیاومدن من حالش خوب بود! ا قبل
 
 !افتاده ینبود من چه اتفاق در

 یبه سمت پهلوش بردم که انگشتش رو محکم تر رو دستم
 .دیلبم کش
 .صورتم رها کرد داغش رو تو بازدم
 !بودمش دهیند ینجوریشده هرگز ا نیسنگ زبونم

 !کبود و چشاشش صورتش
 .من رو هدف گرفت یزیت ریشمش مثل
 .....ساکت بمونم دیبا

 ..........که...........نه ....نه....نه دمیرو د مهراب
و مشتش رو سمت گردن  دیو پر کیسمت گر دیدو مهراب

 .آورد کیگر
 ...... شدحبس  نمیتو س نفس

 نهههههههههه_
م محکم کرد و عقب رفت و ساعد شانهرو به دور  دستش

 دست مهراب رو
 .گرفت
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 کیکرد اما گر یرو رسد م کیبا بهت چهره گر مهراب

 سرش به سمت من
 .بود
 .زدم و نفس حبس شدم رو رها کردم پلک
از چانه  یداغ سیل یعقب هلش داد و همچون ببر نر به

 ام تا استخوان
 .دیام کش ترقوه
 !با نبودم چه به سرش آوردم من

زبانش رو  یجور نباریکارش رو تکرار کرد اما ا دوباره
 پوستم فشار داد یرو
 .دمیبه خودم لرز که

 .شد شتریپهلوم ب یسر انگشتاش رو فشار
که  یمحو نگاه سرخش بودم که اصال متوجه باران نقدریا

 یادیبا شدت ز
خودش گرفته بود  یقطره ها ریرو ز کیمن و گر کلیه

 .نشدم
 .کنم یم کیواگر نه شل ری: ازش فاصله بگ مهراب
 سایگفتم: عقب وا رمیبگ کینگاه از گر نکهیا بدون

 مرد خطرناکه نی: ترودا امهراب
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 !خطرناک

 !!و خطرناک کی! گرهه
 !ینیببر خشمگ نیهمچ اونم

'' 
 !دهیکه به نقطه جوش رس یتلخ همچون قهوه گیگر
 ..... تر نیریهم ش نیرکه از ش یتلخ طعم

 مهراب عقب بمون _
 ریازش فاصله بگ ستین ی: آدم درستمهراب

 ....درمانم یشده درد ب گیگر "
 یحجم خشم درون چشما نیزد و حاال ا بمیشبه غ کی

 ! کیگر
 
دندان هاش  ژیق یفکش رو محکم فشار داد که صدا نقدریا

 !شنوم یرو م
ادامه بده  یجور نیاژدها هست که اگر مهراب هم هی االن

 دهانش رو باز
 " ....زنه یم ششیو آت کنهیم
 یبهم بگ ستین یازیمن خودم بلدم از خودم دفاع کنم ن_

 .کنم کاریچ
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 .بودند ستادهیا اطیجلو در ح یهمگ
من رو به خودش  یکه جور یکیزوم کرده بود به گر پدرم

 داد که یفشار م
 ریکشکردم قطعا االن تنم خورد و خا یبکس کار نم اگر
 .شد یم

 دیدر راه صبر کن یپشتبان رویقربان ن +
 .پوزخند به مهراب نگاه کردم با
 هم خبر کردند ! یپشتبان روینفر ن هی یبرا
 
 یعواقب خوب دیریمرد فاصله نگ نیخانم ناکا اگر از ا +

 در انتظار شما
 .بود نخواهد

 یمرد نیهمچ ی؟ وقت کاریچ خوامیعواقب خوب م "

 ".خواهانم هست
 .گرفت و سر من داد زد کیرو سمت گر نگشتف
 .شد ادهیجوان پ یباز شد و مرد نیماش در
 !؟ هیک نیا

 .مخاطب قرارش داد یبه لهستان کیگر
 کن شی: گرد و خاککیگر

 .رو شکست سکوت
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 .خش داره و دور رگه بود صداش
 اعطاعت قربان +
 
 .رو سمتش گرفت ییو برگه ا ستادیمهراب ا یبه رو رو

اومدن  کیخانوم با چادور به سمت من و گر سیپل چندتا
 نفرشون کیو 

 دیایبا ما ب دی: خانوم شما باگفت
 ؟ لیانوقت به چه دل _
 .دیفهم یم یرو تو آگاه لشیدل+

مافوقش عقب  یرو آورد سمت بازوم که با صدا دستش
 .رفت

 ستوان دست نگه دار +
 .ستادیرو به روم ا یمسن بایتقر مرد
 مساریشد و گفت: ت گیگر یدستا رهیخ ییلحضه ا یبرا

 هستم یاحمد
 پسر خاله شما مافوق

 خوشبختم ترودا ناکا هستم _
 

 د؟یشناسیمرد رو م نی: ایاحمد
 شناسم یبله م _
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فقط من رو  کیکرد گر کینگاه به صورت گر یچ هر
 کرد بدون ینگاه م

 .بزنه یکالم حرف نکهیا
 ؟ هی: شغلتون چیاحمد

خندم گرفت. مگه با بچه که  هیگفت شغلتون چ یجور هی
 طرفه؟

 :پوزخند گفتم با
 دیدون یشما بهتر م _

و تو فرودگاه  دیکرد تشیکه شما هدا ییمای: هواپیاحمد
 مهرآباد فرود اومده

 ؟ هیمال ک دیدون یم
 
 اریدر اخت یاعطاعات نیتونم همچ یخلبان نم هیبه عنوان  _

 .شما بزارم
 دیایب یبه آگاه دی: بایاحمد

 چرا؟ _
 .دیریدعوت ما رو بپذ حاتیتوض یسر هی ی: برایاحمد

 هیقانون زیهمه چ انیکاو ی: آقااگوید
 .... تا یآگاه دیاریب فیخب تشر یلی: خمهراب

'' 
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طرف  دیاریتا کم م دیها عادت دار سی؟ شما پل یتا چ _

 یم یرو به آگاه
 د؟یبر
که  خوامیشد و گفت : خانم ناکا عذر م لیسمتم متما اگوید

 ا روآرامش شم
 .شهیهم زدند طبق قانون برخورد م به
 ییبه شققه ام ، مهراب مثل گلوله ا کیگر یبرخورد لبا با

 شده کیکه شل
 .سمتم آمد به
لباش رو عقب  نکهیکرد به سمت جلو بدون ا تمیهدا کیگر
 .ببره
 .... رانیتو ا یکارا نیکن همچ تی: لطفا رعا اگوید

 شکوفهو  سکوت باال آورد یدستش رو به معن کیگر
 شققه ام یرو یمحکم
خانواده و جمع  هیو پدرم و بق مساریکه از چشم ت نشاند

 .حاضر دور نماند
 .دمیکش نیرو گرفت و به سمت ماش دستم

 : ترودا خونت حاللتمهراب
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 !دمی! درست شن؟یچ
 !!کرد دیرو تحد من
 .حرکت برگشتم و انگشت اشارم رو سمتش گرفتم هی تو
به  یزیچ نیهمچ گهیدون مبادا دمهراب حد خودت رو ب _

 .یاریزبان ب
 . دیکن یی: خانم ناکا رو راهنما مهراب
 اریو گفت : دستات رو جلو ب ستادیکنارم ا یچادور خانوم

 ؟ دیبهم دستبند بزن دیخوا یم یبه چه جرم _
 .ستیبه دستبند ن یازین ی: خانم شاکریاحمد

 
 یدختر خالت ببر یخوایدخترم....مهراب پسرم م _

 خاله فدات بشه ؟یآگاه
 ه؟یچه کار نیا

 .گردم یو بر م رمیمامان نگرانم نباش م _
جلو چشمم دخترم رو به  یخوایمهراب خجالت بکش م _

 !؟یببر یآگاه
 .نک انگشت هام بلند شدم رو
 .مکث کردم کیرو جلو بردم و کنار گوش گر سرم

 گردم یبر م _
 .دمیکش به سمت خودش ییهو هیبه عقب برداشتم که  یقدم
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از گردنم گرفت که از  یگردنم برد و گاز ریرو ز سرش
 .دور ماند هینگاه بق
 هم قدم شد. باهام

 
 .رو باز کرد سیپل نیجلو در رو کنار زد و در ماش سرباز
 یصندل یدوختم و رو شیطوفان یآخرم رو به چشا نگاه

 .نشستم
 .دیرو تا آخر عقب برد و در رو محکم به هم کوب در

بهش گفت که به سمت پدرم  اگوید یدونم چ یمو ن دیچرخ
 .رفت
 . برن یم یدونم که چرا من رو به آگاه یم من
اتفاق  عیسر نقدریکردم ا یشروع شد! فکر نم یباز پس
 !!وفتهیب

 !یآتشفشان باش دیبا یهم قدم با آتش بش یوقت
 .....شوم یکه آتشفشان م یکه آتش و من یکیگر
'' 
 .رو تماشا کردم رونیب شهیشبه اداره از پشت  دنیرس تا
هم مهراب از چشماشون معلوم بود بخاطر  مساریت هم
 ینجوریا نکهیا

 .آوردن یدادم من رو به آگاه جوابشون
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کنم و حق آبرو  یم تیاز جفتشون شکا ارمی یکم نم منم
 .رمیگ یازشون م

 
 ...میتا بچرخ دیبچرخ

 جنده طرفه هیکرد انگار که با  یستوان نگاه م یجور هی
 ی! چقدر دلم م

 .مشت تو صورتش بکوبم هی خواد
 .دیاری: از داخل اداره چادور بستوان
 .رفت و با چادور برگشت سرباز

سر و وضع داخل  نیدستش گرفت و گفت : بپوش با ا از
 .یبر یتون ینم

 .رو از دستش گرفتم چادور
تنش بود از  یو مهراب که حاال لباس فرم نظام مساریت

 و شدند ادهیپ نیماش
 .سمت ما اومدن به

 .پرت کردم و پا روش رد شدم نیزم یرو رو چادور
 چیخانم به ظاهر محترم من تا حاال به اجبار ه نیبب _

 . انجام ندادم یکار
ازت  یداشت نیکه داخل ماش یزیآم نینگاه توه بخاطر
 کنم. یم تیشکا
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 یکن یتون ینم یکار چی: هستوان

 .اول رو سمت پله ها برداشتم قدم
 .ننمیب یسر و وضع م نیمهم نبود با ا رامب
کرد بدون کفش راهرو  یکه آب ازش چکه م یشرتیت با

 یرو ط یآگاه
 .فرستادم یبه داخل اتاق کردم
 !! نجایآما ا ییاتاق بازجو نمیداشتم بب توقع

 .شما فرستادن یرو مادرتون برا نای: امهراب
 لیم وسابه گردنم دادم و رو به خانم گفتم : از نامحر یچیپ

 دیریرو بگ
 .لب گفت و لباس ها رو دست ستوان داد ریز ییهللا ا ال
 تونم لباس هام رو بپوشم؟ یکجا م _

 .دیکن یی: دخترم رو به اتاق من راهنمایاحمد
 

رو  یو شلوار لگ مشک یاسک قهی یکاربن یآب بافت
 .دمیپوش
 .مبل نشستم یرو طا زدم و رو کیگر شرتیت

و  مساریداخل آمد و پشت سرش ت ییچا وانیبا ل یسرباز
 پسر انیجناب کاو
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 .بند داخل شد خاله
 یبخور گرم بش ییچا هی: مساریت

 ممنون _
 ییدختر خاله ا نیهمچ دینگفته بود انی: سرگرد کاوساریتم
 خلبان هی!  دیدار
!! 
 زه؟یکجاش تعجب بر انگ _
بدون مهماندار و  یرو فرود آورد مایتنه هواپ هی: مساریت

 . نیسر نش
 
 .دمیرس نجایکم تالش نکردم تا ا _
 یدختر نیهمچ نمیکه از سر زم هی: افتخار بزرگمساریت

 .زاده شده
 هیپدر من لهستان _
 ......: اوهمساریت

 .پدرم هست یفقط برا نجایبله االن اگر ا _
 ؟ یستین یرانیا یبگ یخوای: ممساریت

 یکیاون  یو پام رو رو دمیرو نوش ییاز چا ییا جرعه
 .انداختمپام 
 نجام؟یا یچ یبرا _
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تالش کردم،  یلیکشور خ نیا یدخترم من برا نی: ببمساریت
 مو ها تو نیا

 .شده دهیها سف اتیعمل نیبدتر
 ..... یینجایاالن ا اگر
 سر اصل مطلب دی.... بر یاوک _

 : ترودا درست صحبت کنمهراب
ون رو به اسم گرممجرم  دیعادت دار انیکاو یآقا _

 د؟یزنصدا ب کیکوچ
 ؟ یبزرگ بش یخوایم ی: بچه نباش کمهراب

 بابا بزرگ _
'' 
 
هوا پسه و هر لحظه امکان داره دعوامون  دیکه د مساریت

 هیبشه گفت : کاف
 .دیکه به ما کمک کن دیاومد نجایا ....
 ؟یو گفتم: چه کمک دمیکش سمیخ یداخل موها یدست
آدم  اریبس اریبس د،یدیکه در خونتون د ی: اون مردمساریت

 . هست یخطرناک
 !ادیب رانینداشته ا سابقه
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گفتم : مگه  یزبان لبم رو تر کردم و با خنده نخود با
 کرده ؟ کاریچ

 .دهمیم حیرو خونه بهت توض نای: خودم امهراب
 .جام بلند شدم از
درصد فکر کن من بزارم که تو اون خونه رفت  کیتو  _

 ی. کارا یو آمد کن
و هر دوشون رو با خودم  مکنیو مادرم رو درست م پدرم

 برم. یم
 
 چیجا بلند شد و گفت: خاله و شوهر خاله با تو ه از

 .انینم یقبرستان
 متیتقس یمساو یها کهیتونم به ت یکه م میعصب نقدریا _

 .کنم
که دستش  ریام رو تو مشتش بگ قهیجهش خواست  هی با

 .رو مهار کردم
 یبه تک تک سوال هام جواب بد ی: تو مجبورمهراب
رو با کف هر دو دستم گرفتم و محکم به عقب هلش  مشتش
 .دادم

 .بشم و آتش و الشت کنم ینزار عصب _
 ..: تو ...ههمهراب
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 اره من _
 

 گرفت که متقابال گارد گرفتم و تو چشمام غرق شد گارد
. 
و  دمیچانه اش کوب ریز یاستفاده کردم و مشت تیموق از

 نینشستم و پام ب
 .پشت زانوش زدم یبه نرم ییفرستادم ضربه ا پاش
 .شد نیزم پخش
 .کرد که کنارش افتادم یمن رو خال یپا ریز اونم
شکمش نشستم و دستم رو  یو رو دمیرو روش کش خودم

 مشت کردم که
 .جفت دستم رو گرفت ساعد
 .دی: از هم فاصله بگرساریتم
 .کنم یم تیاز جفتتون شکا _

 ......ی: اگر تونستمهراب
 .امل بشه و زانوم رو به شکمش فشرودمجمله اش ک نذاشتم

 ینسبتأ بلند یو با صدا دمیبه زور به عقب کش ریپ مساریت
 گفت : سرگرد

 .دینی؟ خانم سر جاتون بش یشد بچه
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 .دستش زدم که محکم بازوم رو گرفت ریز
رو بهش دوختم و با نگاهم بهش فهموندم که  میعصب نگاه

 چقدر ازش
 .شکارم

 !من شاخ شده یبرا یادیه!زکن یم یخودش چه فکر با
 .یایبه خودت ب دی: ترودا بامهراب

 سهیچشم آقا پل یدندون قروچه گفتم: به رو با
؟ مرد  یحرف بزن یخواستیم ینجوری: سرگرد امساریت

 ه؟یچه کار نیمؤمن ا
 .برم نجایاز ا خوامیم دیبزن دیدار یحرف _
 یآب وانیل زشیم یلب گفت و از پارچ رو ریز یهللا ا الله
 و سمتم ختیر

 .گرفت
گذاشت و رو به  زیم یرو از دستش نگرفتم که رو وانیل

 روم نشست.
 
 .خوامیمعذرت م یاحترام یب نی: دخترم من بابت امساریت

 گهید هیخوام ثان یکه نم دیهست بگ یزی. چستین یازین _

 .باشم نجایهم ا
 .کنم کاریدونم چ یم
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ه نفهمن از رو ک انیو جناب کاو مساریت چونمیبپ یجور هی
 .کجا خوردن

کله  یایماف هیمالکش  دیکه باهاش اومد ییمای:هواپ مساریت
 .گنده است

'' 
تا دلت بخواد  یداره ول یکه پرونده پاک ی: کسمساریت

 کرده. از یکثافت کار
 یتا قاچاق انسان و قاتل قرارداد ریمواد مخدر بگ تجارت

 یو فروش روسپ
که من  ییاز اونجا ؟یشناسیمختلف،تو اون مرد رو م یها
 اون مرد با دمید
 داره. یکینزددوستی تو
 
 .هست که خلبان اونجا هستم یصاحب فرودگاه _

 ادیپاشه ب ایکه از اون سر دن کارهیب نقدری: ِاِا..... امهراب
 دنبال خلبانش

رو از  مایو بدون اعطالع هواپ ییهو هی نکهیبخاطر ا _

 در آوردم و نگیپارک
 .اومده نجایا اومدم
 ره؟یگ یم حصار ی: همه کارکنانش رو اونجورمهراب
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 .ستیبه شما مربوط ن _
 : ترودامهراب

متهم رو  دیمملکت بگ فیبه سرگرد شر یاحمد مساریت _

 به اسم کوچک
 د؟یخواه یم ینزنه ، از من چ صدا

 
 یمدرک چیکنم اما ه ریاون مرد رو دستگ خوامی: م مساریت

 نقدریندارم. ا
 ییکه به شخصه با تمام تجربه ا نقص یو ب قیدق کاراش

 که دارم نتونستم
 .کنم یکار
 خب به من چه؟ _
 یبه من و مهراب کمک کن خوامی: کمکمون کن . مساریتم
 .میبنداز رشیگ

نکرده خودتون  یکار اشتباه چیه شناسمیکه من م یمرد _

 نیهم دیهم دار
 .دیندار یمدرک چیکه ه دیزن یرو م حرف

 هیا همه جور مراقبتم ، فقط : دخترم خودم شخصمساریت
 ساده یکارا یسر
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انجام بدن اما  مییخوا یهستن که م ی. کسانیانجام بد دیبا
 امکان خطا

 .کنم سکیتونم ر یداره، نم ییباال
 .دهم یانجام نم یکار چیمن ه _
با زور  یمدرک چیه یدونم بهت برخورد که ب ی: ممساریت

 یاومد نجایبه ا
 
 .ستین یاالن اصال وقت لجباز اما
 .باشم نجایا گهیچهل و هشت ساعت د تشیمن نها _
 ؟یریبگ یمدت کوتاه مرخص هی یتون ی: نممساریت

جواب  دینه .... االن هم صاحب کارم منتظرم هست با _

 که یگو قانون
نکنم ، اما اون  تیاز شما شکا دیباشم و در آخر شا شکستم

 ستوان و جناب
 ؟ دیندار یارکنم. با من ک یم یکتب تیشکا انیکاو
 اینندازه کمک کن و ب نیرو زم رمردیمن پ ی: رومساریت

 کار ما ، ما طهیتو ح
.تو فقط بخواه من در مورد میدار اجیاحت یخانوم نیهمچ به

 تو با مافوقم
 .کنم یم صحبت
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با قبول نکردن خودت رو تو منجالب غرق  ی: دار مهراب
 یکن یم
که  یآدم نیرجاش بلند شد و گفت: اون مرد پر خطر ت از

 نیرو کره زم
نامه اش رو  یمثل همون پاپلو اسکوبار که زندگ هست
 .یخوند

 
 گفتم: با اجازه مساریو رو به ت ستادمیا
 .کنم ی: بدرقه ات ممساریت
 .اومدم و وارد راهرو شدم رونیدر ب از
هم صرفه نظر کن اون ستوان دوره  تی: از شکامساریت

 رو داره یحساس
 .گذرونهیم

 .ستیدر کار ن ینظرصرفه  _
 کنه؟ یمعذرت خواه ی: حتمساریت

 اومممممممم .... نه _
 
'' 
: به حرف هام فکر کن اگر نظرت عوض شد و مساریت

 با ما یخواست
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مهراب بهم  قیاز طر ای نجایا یایب هیکاف یکن یهمکار
 .یاعطالع بد

من با اون سرگردتون هم کالم  دیدرصد فکر کن هیشما  _

 یبشم ، قبلش س
 . ارمیم نییدندونش رو پا شیش و

 لب گفت: استغفرهللا ریو ز دیخند
 . دینخواهم شد، موفق باش مونیپش _
 رونیب یشباهت به پرواز نبود از ورد یکه ب ییقدم ها با

 .زدم
به خودم  ییبود که لحظه ا ادیاونقدر ز میدرون تیاعصبان

 .فکر نکردم
 مساریت مهراب و یخودم رو کنترل کردم تا فقط کالم یلیخ

 رو بکوبم.
 
! اونم اون خشم! دمیمن خشم رو تو چشماش د نمشیبب دیبا

 خدا به داد دور
 ! برسه اشیور و
 !تو نگاش یقرار یب

 !همه ازش دور بودم نیا یچجور من
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 یای..... ماف نیدرنده من....صاعقه سهمگ گرگ
 ....قدرتمند
 .....خوامتی!غلط! باشه من به غلط ماشتباه
 !خوامتیم یکه هست یجور نیهم من

خب  استیخب باشه! آدمکش خب باشه ! ماف خطرناکه
 دگاهیباشه! من با د

 .کنارش باشم خوامیم خودم
 .کنم یاشتباه به غلط انتخابش م هی اگر
 .کنم یانتخاب درست هست انتخابش م یهر چ نیب

رد بشن تا بتونن از من استفاده کنن و به  دیجسد من با رو
 .برسن کیگر
 .ابروهاشم نیدر اون اخم ب در به من
اما بلد  زهیهمه چ یایدونم که دوستم داره چشاش گو یم
 . ستین

 ....رهیو با رفتارش جلو م نابلد
 !.... از جنس خواستن یدادم دستش کار کار

 .ستمیکه از جنس خودش ن یمن خلبان! من خواستن
 

 .ستادمیا ابانیخ کنار
 .آرومش کنم دیبا ششیو برم پ رمیبگ یتاکس
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و تو  دمیرو پاشنه پا چرخ یشخص یقدم ها یصدا با
 یبه سخت یکیتار
 .....ادیداره به سمتم م یکیکه  دمید
 "کیگر"

 .زدم کهیت نیگرفتم و به ماش گارمیاز س یقیعم کام
 فی....ح فیچشم من خواست بهش دست بند بزنه ! ح جلو

 که با چشماش
 .خواست عقب بمونم ازم

 .مزار یجواب نم یرو ب کارشون
 یها یداره کاغذ باز اگویشده و همچنان د کیتار هوا

 لیمربوطه رو تکم
 .کنه یم
 .کنمیبه انگشت هام فشار آوردم که حسش نم نقدریا
 .کم آروم باش هی کی: گراگوید
 خوان؟ بهشون بده تا ترودا رو ببرم. یم یزود باش چ+
 
 ...رانی، ا رانِ یا نجای:برادر من ااگوید

 .کنم اگر پاش به زندان باز بشه یگردنت رو خورد م +
 مای: اونم مثل خودت عقلش رو از دست داده. با هواپاگوید

 تو به یشخص
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 هی یتو همه جوره تحت نظر یدونیاومده! تو که م رانیا
 یمایدختر با هواپ

 نیشده به هم رانیکله گنده لهستان وارد ا یایماف یشخص
 دست از یسادگ
 دارن؟؟ خودت بگو ؟ یبر م سرش

 .فقط زود باش یکنیم یر کاره+
 .برداشتم ییا گهید گاریس
 گار؟یس گنیم نیبه ا ؟یگرفت یرفت هیچ نیا+
اظهار  دینخ داخل پاکت هست. االن با نیآخر نی: ااگوید

 از نوی؟ ا ینظر کن
 برگ نداشت. گاریگرفتم س ابانیاون سر خ دکه

 
'' 

 ه؟یحرف حسابشون چ نمیرم داخل بب یم +
ها تو  هیرو با  گارمیتفاوت دود س یراهم شد که ب سد

 .صورتش رها کردم
 یجا منتظر بمون.عصب نی. هم کنمی: ازت خواش ماگوید

 درسته ، دلت
صبر  گهیکم د هیدرسته ،  نمیا یپاره ام کن یبزن خوادیم

 .کن
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که که جلو روم باشه اما  نجایا ومدمین ایاز اون سر دن +

 نتونم دستم رو دور
 .حلقه کنم تنش
که تو قفس  یریدرست مثل ش یاالن تحت نظر :اگوید

 نیشده ، ا یزندان
 !؟یکن یسکیر نیهمچ یخوایچرا م یدون یخوب م رو
 
من کشتنشون  ی، فراموش نکن برا ریهر جا باشه ش ریش +

 مثل آب خوردن
 .... خودشون بهتره یبدن برا لمیهر چه زودتر تحو پس
 یزیچ یکنن بازم من همون گرگ درنده ام که برا رمیزنج
 خوام یکه م
 .کنم یو الششون م آش
 .گرفتم گارمیاز س یقیبستم و پک عم چشم

 حساب کنم؟ هیتصو یچجور باهاش
 .... !خبر از خودش یرفتنش! ب ییهو هی
 ؟ ی: به دختره چقدر اعتماد داراگوید
 خب ادامه بده+
کم  هی نیشد و ا ریدستگ یمدرک چی: بدون ه اگوید

 .خطرناک هست
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 دونه؟ یم یزیتو چ درمورد
 
خودم  وهیتا به ش رونیب ارشیب نجایسوال از ا یبه جا +

 .رو نکردم نکاریا
 ؟ یفهمیرو م نینداره ا یراه برگشت ی: داخل براگوید

 رونیب یبرا رمیکه داخل م یجور نیبرو کنار ، هم +

 نیاومدنم هم هم
 .گردم یرو بر م ریمس
ت رو دختر اصال ارزشش رو داره که سلطنت نی: ااگوید

 ؟؟یبه خطر بنداز
 .یدیزحمت کش یکه براش کل یسلطنت

اش رو تو مشتم گرفتم و تنش رو به  قهیحرکت  هی تو
 .دمیکوب نیماش
 قدم برداشتم. یآگاه یمحکم به سمت در ورد یقدم ها با
 
 نیرو ب گاریس لتریانگشت اشاره ام و انگشت شستم ف با

 لبم گذاشتم و
 .پرتش کردم نیزم یکام رو ازش گرفتم و رو نیآخر
 ینگاه یبهش آوردم و به در آگاه یته کفشم فشار با

 انداختم
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 .... که
 !........خودشهدمشید

 .قدم هام شد و برگشت متوجه
رو خوف ناک کرده بود و چهره ام  لمیشب استا یکیتار

 .دید یرو نم
 ..... صبر کن .....لطفا صبر کن کی: گراگوید

 نمش؟یاز دور فقط بب نکهیا یصبر کنم ؟ برا یچ یبرا
 .تونم ینم نیاز ا شتریب
 .سمتش رفتم به

 .بود ستادهیا نترس
نگاه بهت زده اش تا  ریو ز دمیقدم هام سرعت بخش به

 مچ دمیبهش رس
 حرکت کردم. نیرو گرفتم و به سمت ماش دستش

 
 .... رو به باد نده مگه زیدختر همه چ هی: بخاطر اگوید

متوجه شد  یبود و تا حدود دهیرو د اگویکه حاال د ترودا
 که با خودشه گفت

 .ادیب نییهستم که اونقدر بزنمت که فکت پا یعصب نقدریا :
'' 
 و گفت: بگو بره دیشدت دستش رو کش با
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 .اش شدم رهیخ قینکردم و دق رهاش
! چشاش! امان از خوادیم ییاژدها نیسلطنت من همچ"

 که شییایدر یچشا
 ".... شده یطوفان االن
 ؟ رونیب یاومد یور: چجاگوید

 
 .نشوندمش یصندل یسمت شاگرد رو باز کردم و رو در
 .حاال باهاش کار دارم حاال
 یکه صبح اومد یفرمون نشستم که گفت: برو آدرس پشت
انداختم تو موهاش و سرش رو به سمت خودم  چنگ
 . دمیکش
: دمیرو به شققه اش فشرودم و غر میشونیپ
 سسسی..... هسسسسسیه
 ... ....طوفان فقط خودشیتن دستش..... لعنتقرار گرف با
 "ترودا"
حالتش  نیکه تا به حاال ا یکه فقط من یِ عصب یجور هی

 متوجه دمیرو ند
 .رانش گذاشتم یکه اوضاع چقدر خرابه ، دستم رو شمیم

 یبلند م یزده و نفس ها رونیب شیشونیکنار پ یها رگ
 .کشه
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پنجه  ریم اسموها امینگاهم کرد و تا به خودم ب ییا لحظه
 .هاش شد

 سسسسی.....هسسسسیه +
 
 .صداش زدم یانگشت هام رو سر دادم و با لحن آروم سر

 کیگر_
 .دیکش ریموهام ت شهیر
 .دمیدندونم کش ریدرد لبم رو ز از
 ه؟یچ +
 !یکشیم یموهام رو دار _
 بگذرم؟ گرم یاز کدوم قانون شکن +
 کردم ؟ کارینگاهش کردم و گفتم: چ زیت

 
 رانیمن به ا یشخص مایاعطالع من با هواپ یتو ب +

 و اصال به یاومد
برگشتم و با  یکه وقت یکه خبر بد یزحمت نداد خودت

 آتش گرفتم یالیو
 یسالم یوحش یبه رو شدم بدونم که تو رو

رو به سمت باال بردم و مچ دستش که حاال موهام  دستم
 رو محکم تر گرفته
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 :گرفتم و با حرص گفتم بود
 ینیبیکه م نمیهم یمن وحش یکیجناب ساو _
 هتی، پس منتظر تنب یاز آن من ی... تو وحش سیاوه ... +

 .میبمون تا برس
 !خوب یلی!خهینجوریا اِ 

انگشتم رو داخل پوست دستش فشرودم و گفتم: گنده  سر
 تر از تو خواب

 ننیبیمن رو م هیتنب
 .مینیبیم یداریتو ب +
 دید میدندون قروچه گفتم: خواه با
 

از  یکنم که نفهم تیعصب یجور هیسمم تروداست ا اگر
 جناب یکجا خورد

 .بزرگ یایماف
 .رو تکون داد و دستش رو عقب برد سرش

 الیخیبار رو ب نیخوب .... ا یلیگفت: خ یلحن آرام تر با
 یکم ب هی یمجبور یایکوتاه ن کیجناب گر نهیهم اره

 تا گرد یتفاوت باش
 .میگرد بش به
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برمت  یز نگاهم کرد و گفت: مکه مرمو دمیخند ینخود
 پدرت اما آخر شیپ

 یوحش یبیمن ب شیپ یایم شب
 گرماستخون  خوادیبهش زدم که خسته گفت: دلم م یچشمک
 یکی یکیرو 

داشتم  الیو دنیکه اون لحظه بعد د یحال یتا تالف بشکونم
 .کنم یرو تالف

 رهیخ یدیخواب د_
 .میگرد یاخر شب همراه هم برم+
 
 شهیم یچ نمیتا بب جوابش گفتم: در
 یرو ترک کردم، بهش کامال حق م الیو یطیبد شرا تو

 گهیدهم اما چاره د
 .نداشتم ییا
 !!سرجام نشستم زیکه گفت ت یزیچ با
'' 

 .کشم یتنت رو به دندان م هیجلو بق +
 یکن یرو نم نکاریتو ا _
 ینیبیحاال م +
 .رو جلو در پارک کرد نیماش
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پر پشتش  یتو موها و دستم رو دمیرو جلو کش خودم
 .فرستادم

 .ام شد رهیخ
 ایتوهم همراهم ب _
 

کم عقب  هیرو  یم حلقه کرد و صندلشانهرو دور  دستش
 .دیکش
 .رو باز کرد و حلقه دستش رو محکم تر کرد در
 .دیکش رونیشد و من رو هم ب ادهیپ
 شیغضالن یسر و گردن از من بلند تره و قدم تا بازو هی
 .رسه یم

انگشت  نیدستش بردم و انگشت هام رو برو سمت  دستم
 .هاش فرستادم

 میبر _
 اگویبرم. صبر کن تا د ییعادت ندارم جا یدست خال +

 .برسه
رو  ینینور چراغ ماش دیرس انیکه جمله اش به پا نیهم

 .دمیاز سر کوچه د
 .اومد کیشد و با دوتا جعبه به سمت گر ادهیپ اگوید

 .داد و رفت لیها را تحو جعبه
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مامانم رو  یکه صدا دینکش یرو فشرودم ، طول فنیآ
 .دمیشن
 منم در رو بزن بایمامان ز _
 
 دورت بگردم یشکرت....اله ای: خدابایز
 .باز شد یکیت یبا صدا در

 .میبه دوش هم وارد شد دوش
 .دمیدر خونه کفش مهراب و مرداد رو د جلو
 هستن؟ نجایندارن که همش ا یانگار خونه و زندگ نایا

 یبرا یر که در رو باز کردم خم شدم از جا کفشطو همان
 ییدمپا کیگر
 .و جلو پاش گذاشتم دمیکش رونیب

 .خونه مِن راحت باش نجایا _
 !چرمش رو در آورد و جلو تر از من داخل رفت کفش
 !خب! گفتم راحت باش هیچ
شده  یخاک یرو باز کردم و پام رو که حساب سیسرو در

 .بود شستم
 ترودا .... +
 

 .گفتم و به سمتش رفتم یجانم
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 .کرد یبود و به جماعت رو به رو نگاه م ستادهیمن ا پشت
 یو دستم رو رو ستادمینک انگشت هام ا یرو یعاد یلیخ

 شونه اش
 اریگفتم : جان ، کتت رو در ب یو به لهستان گذاشتم
 .رو در آورد و به سمتم گرفت کتش

 ؟ دیخدمتکار ندار +
 وبه خودم بگ یداشت ینه کار _
از رو  ییسالم کرد که فقط پدرم با خوش رو یلهستان به

 مبل بلند شد و به
 .قدم برداشتم سمتش
 ناکا هستم نیمن آگوست دی: خوش آمدنیآگوست

 کیپدرم ، پدر گر کیگر _
 
 ناکا یخوشبختم آقا +

خودش رو بهم رسوند و گونه ام رو بوس صدا  مامان
 .کرد یدار
 پس کو مهراب ؟، ترودا  دیخوش اومد یلی: خبایز
 .دمیاسمش رو آورد اخمام رو توهم کش تا

 یمامان مگه با من بوده که االن خبرش رو از من م _

 گهی؟ د یریگ
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 .اریرو جلو من ن اسمش
 ی: دخترم ، خودش گفت با خودش به خونه بر مبایز

 .یگرد
تنش  نیاز ا شتریب دیبگم خودش غلط کرده ، اما نبا خواستم

 .کنم جادیا
 کیخانواده من ، خانواده من گر کیع گفتم: گربه جم رو
 
رو نگاه کرد انگار دشمن  کیگر یجور هیبزرگ  پدر
 رو داره نگاه نشیخون
 .کنه یم

 کیدراز کرد که گر کیدستش رو به سمت گر پدرم
 دستش رو محکم

 .و پدرم به نشستن دعوتش کرد فشرود
 . سمت آشپز خانه رفتم و شلوار چسبونم رو در آوردم به
 .شدم داخل شلوار چسبون ی...داشتم خفه مشیخآ
 .ختمیر یآب وانیل

'' 
 . و شلوار چسبونم رو در آوردم رفتم

 .ختمیر یآب وانیل
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 یجور خوب هیبا خودم جنگ ندارم! گریآرومم!! د چقدر
 !آرومم

خودش به  یکردم که با پا یدرصد هم فکر نم کی اما
 !!ادیب نجایا

جور آروم باشه تا بعد  نیکنارش باشم تا هم دیهم با االن
 باهم میبتون

 .میکن صحبت
 دواریام یکم شهیو م ستین نیمثل عصر خون گهید چشاش
 بود که
 فروکش کرده. تشیاعصبان

 
به دست  وانیرو صاف کردم و ل میکاربن یآب بافت

 . آشپزخانه را ترک کردم
 .صحبت با پدرم بود گرم
 .متوجه ام شد و نگاهم کرد ییا لحظه

 نمیبش یمبل خال یدر بزرگم رفتم تا کنارش روکنار پ به
 و دیفهم کیکه گر
کرد  یپدرم گوش م یبه حرف ها قیطور که عم همان

 ایگفت: ترودا ب
 نجایا
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 .رو کج کردم و وسط خودش و پدرم نشستم راهم
 یرو م شونیاز کجا ا یبگ یخوا ی: دخترم نمنیآگوست
 ؟ یشناس

 .گرفتم کیرو به سمت گر وانیل
 بگم؟ ی! من االن چخب
جلو  یلینگاه پدر بزرگم که معلوم است خ نیذره ب ریز

 خودش رو گرفته
 یی: احساس عکردم تشنه اگفتم

 م؟یبر یک +
 
 !ام شد رهیو باز خ دینفس سر کش کیرا  وانیل

 !!کنم یخوب است؟ فکر نم حالش
 ؟ یکه چ یاومد بیغر هیبا  یبزرگ: بلند شد بابا
 ام؟یب ببا مهرا دیتوقع داشت _
پسر  نیخونه ا یومدیبا مهراب م دیبزرگ: اره با بابا

 ؟ هیک ستیمعلوم ن
 پدر بزرگ لطفا _
که دستش بود رو به سمت پدرم  ییدوتا جعبه ا کیگر

 گرفت و گفت: قبول
 .دیکن
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زحمت  دیجعبه ها رو ازش گرفت و گفت: پسر نبا پدرم
 یدیکش یم
 
ست  هیهم  یکیاز جعبه ها گردنبد مردونه طال و آن  یکی

 بایفوق العاده ز
 !زمان کم؟ نی؟ تو ا رهیها رو بگ هیهد نیوقت کرد ا یک !

 .تشکر کرد کیدر جعبه رو باز کرد و از گر مادرم
گوشش آروم نجوا کردم: انتخابت  ریرو جلو بردم و ز سرم

 نقص یب
 رم؟یتونم دوش بگ یکنم، کجا م یخواهش م +
با اجازه بابا ، مامان  جا بلند شدم و رو به پدرم گفتم : از
 زیحوله تم هی شهیم

 .دیاریب برام
 ؟یگیم یترودا چ +
نگفتم به مادرم گفتم که برات حوله  یخاص زیچ میبر ایب _

 .ارهیب زیتم
 : ترودا .... دخترم ....بایز
 
 سیاز پله ها برو باال دست راست اتاق من در سرو _

 رو به رو یبهداشت
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مامانم  نمین برم ببتا م ریخوابم هست دوش بگ تخت
 .داره کارمیچ
 امیاالن م _

،  ایو هنوز قدم از قدم برنداشتم که گفت: توهم ب دمیچرخ
 دوش آب هیباهم 
 .میریبگ گرم

 .امیتونم ب یتو برو فعال من نم _
 ؟ یایب یتون یچرا نم +
 صدات رو باال نبر کیگر _
 ییباال گهید ی قهیباال تا پنج دق رمیم+
 امینم _

 .راه پله هلم داد ریفشار داد و به ز نمیتخت سرو  دستش
 لبم خفم کرد. یامون نداد و با قرار دادن لبش رو بهم
 

رفت  ادمی ییلبم فشار داد که لحظه ا یلبش رو رو یجور
 .نفس بکشم

'' 
 .حبس شد نمیتو س نفس

 :دیپهلوم گذاشت و غر یرو رو دستش
 باال ایب +
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 .داره کارمیمامانم چ نمیبرو کنار تا من برم بب _
 :دیو باز با خشم غر دیجلو کامل بهم چسب از
 گرمشروع کنم به دندان زدنت محال ممکنه که ر یوقت +

 .کنم
رو دونه به دونه باز  راهنشیپ یعقب رفت و دکمه ها به

 .کرد
 ؟ی: ترودا مادر کجا موندبایز
 
 .کردم و بازوش رو گرفتم هل

 .دمشیبه سمت پل ها کش آروم
 .......بروریش بگبرو دو کیگر _

 .رو نثارم کرد و به سمت باال رفت نشیخشمگ نگاه
 .نگاهم کرد یگفتم که اونجور یانگار چ حاال
 .مهراب شدم بدنبه  بدنگرد کردم که  عقب
 .شد رهیسکوت بهم خ تو
از کنارش گذشتم و به سمت مادرم پا تند  لکسیر یلیخ

 .کردم
 جان مامان _
 ست کنم ؟در یشام چ ی: دخترم برابایز
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 یاز جا بلند شد و گفت: هر چ دیما رو شن یکه صدا بابا
 .زمیعز یتو بخوا

 
 .....اومممممم _

 .چانه ام زدم ریرو ز دستم
 دیشا کیگر ی، ول میاوممممم بابا بنظرم غذا سفارش بد _

 ینتونه غذا ها
 . رو بخوره ما

تا فردا  میبنظر من کباب کن گمیرو م نی: منم همنیآگوست
 اهار خودمن یبرا

 .درست کنم یبه کار بشم و غذا لهستان دست
 هیکه عال یکار رو کن نیذوق گفتم: بابا اگر ا با
 .میدی: پس کباب سفارش مبایز

 .شکوفیدرو  میشونیو پ دیخند
 .میمبل نشست یهم رو کنار
 .پام گذاشتم یجفتشون رو گرفتم و رو دست

 خوشتون اومد؟ کیگر هیاز هد _
 کنه؟ یم کاریچ نجایآدم ا نی: امهراب
 .دمیرو از پشت سرم شن صداش
 .شونه پدرم گذاشتم یبهش ندادم و سرم رو رو یجواب
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 نفر اومده هی: ترودا مرداد
 .وارد خونه شد اگوید دمیبلند کردم که د سر
 .وسط حال گذاشت و نگاه کردم یچمدان مشک ادوت
 رو آوردم سیرئ یها لی: وسااگوید

 
 ببرشون باال اتاق اول دست چپ _

 .گفت و سمتم خم شد یچشم
 مونه؟یجا م نی: دخترم امشب همبایز

 .بله مامان من ازش خواستم بمونه _
که کامل تو صداش  یبه حرف اومد و با حرص مهراب

 :مشخص بود گفت
 .نداره یه اتاق خالخون نیا

 مونه یتو اتاق من م _
 .دسته مبل برداشتم یرو از رو کیگر کت

به تو چه نخود  ست،ین یدونم که اتاق خال یخودم نم انگار
 یازیآش؟ سر پ

؟ من مهمان دعوت کردم و خونه ماست پس  ازیته پ ای
 فکر همه جاش رو

 کردم. هم
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 ...... لحظه هی
سانت  هیعمرن  دمید کیگرکه من االن از  یاون حرکت با

 هم از کنار من
 .بخوره تکون
 !بزنه یحرف کیدرباره گر دیمهراب نبا فقط

'' 
 !کنه اگرم گفت به درک یرو نم نکاریا ؟یبزنه چ اگر
 ....ندارم یترس چیه چکسیاز ه من
 یبود که برا یبزرگ میتصم ریطول شب ذهنم درگ تمام

 خطا و آزمون وقت
 .نداشت

 .دمهمه جا پرت بو از
 یریمهراب هم تاث نیخشمگ ینگاه ها و حرف ها یحت
 .حالتم نذاشت یرو
 .کرد یجفت تنم نشسته بود و فقط با پدرم صحبت م کیگر
صحبت هاش چند جمله کوتاه رو به پدر بزرگ و  انیم

 .گفت یمهراب م
 یرو کیداغ گر یبه خودم اومدم که حرم نفس ها یوقت

 پوست گردنم
 .نشست
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 روم گرفتم . از بشقاب جلو چشم
 
 حالت خوبه؟+

 .دست سردم گذاشت یرو رو دستش
 !ضرب سرش به سمتم برگشت هی

 ؟یسرد نقدریچرا ا +
 .نگاهش کردم قیعم
 .اش شدم رهیتر خ نانهیزبیاراده سرم رو جلو بردم و ر یب

ندارم  یکه گرفتم درسته؟ در درست بودنش شک یمیتصم
 ...... اما
 میبه حالت قبل زیم یرو یزیشدن چ دهیکوب یصدا با

 .برگشتم
ساالد  یمقدار کیگر یساالد رو برداشتم و برا سید
 و با سر بهش ختمیر

 .کردم اشاره
 .میزن یبخور بعد حرف م _
 
 .و شروع به خوردن کردم ختمیخودم هم ساالد ر یبرا
 ؟یفرست بد هی یخوا یبزرگ: ترودا تو نم بابا
 ؟یچه فرست _
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 .... مهراب نکهیبزرگ: ا بابا
فوران  یجمله اش کامل بشه و مثل کوه آتشفشان ذاشتمن

 .کردم
 دیکه اسمش رو آورد یکس نیا د؟یکن یصحبت م یاز ک _

 .ارمیبه جا نم
 .پر از سوال نگاهم کرد کیگر

 یستین ریتقص یبودم توهم ب ی: عصبمهراب
 جون شد . یو پاهام ب دیکش ریدلم ت ریز
 
 . رو تو مشتم گرفتم یزیم رو
 .شکمم گذاشتم ی.... دستم رو روی.....لعنتآخ
معده ام به  شم،یم یمدت پشت سر هم عصب هیوقت  هر

 .زهیر یهم م
 .زخم معده من سم بوده و هست یبرا یناراحت

 .چند روز کم حرص نخوردم نیا
 .به وجود آمده یحال پدرم و تنش ها استرس
لبش محو شد و بلند شد و  یکه نگاهم کرد لبخند رو پدرم

 یبا نگران
 .رو بهم رسوند خودش
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االن  دیبه کار ترودا نداشته باش یکار گمی: چقدر منیآگوست
 بشه شیزیاگر چ

. اگر پدرش دیخودتون نگهه دار یرو برا تتونیلطفا ذهن ؟
 منم هم چشم

با توهم  دیبد ریبهش گ دیهم گوش هم عقل حق ندار دارم
 هستم مهراب از

 .....اومده یوقت
 ....بابا....خوبم _
 درم رو مخاطب قرار داد.پ کیگر
 
 م؟یبر گهیما د دیندار یاگر کار +

 ؟ نی: کجا برنیآگوست
وقته  ریبزنه گفتم: بابا لطفا....د یحرف کیگر نکهیا قبل
 هم خسته کیگر

 .میاستراحت کن میبهتر بر است
 .گذاشتم کیشونه گر یرو رو دستم

 .میامشب بمون نجایا _
چسبوند و گفت:  لبش رو به الله گوشم هیتوجه به بق یب
 دیاما تو با میمونیم

 یبه من بد یحاتیتوض
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 خب یلیخ _
 ....یییییییشدم که ..... ه زیخ مین

 
'' 

 خیبلند گفتم و س یییییباسنم گذاشت که ه یرو رو دستش
 .ستادمیا

 .... باال میبر یاما وقت میمونیم یخوایچون تو م +
 ؟یشد ی: مادر چبایز

 شد؟ ی: دخترم چنیآگوست
نگام کرد و پنجه هاش رو تو موهاش  روزیپ یاچشم با
 .دیکش
 م،یخوب کنیبزرگ ! منم باز کیگر خوادیم یدلت باز پس
 کم یک مینیبب
 .ارهیم

 .اریسرد ب ری: خاله شمهراب
 
درد  ریبه کل فراموش کرده بودم که ش ارمی: االن مبایز

 نیمعده اش رو تسک
 .دهیم

 .رو به پشت گردنش سر دادم دستم
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کوتاه پشت گردنش  یموها یهام رو آروم روانگشت  سر
 و با لبخند دمیکش
 :گفتم یمیمال
 دیاستراحت کن دیمن حالم خوبه لطفا بر _

نگاه پدر بزرگ شدم و خودم رو به سمت پدرم  متوجه
 .دمیکش
 .م رو گرفتنحصار ریدوشون ز هر

 باال می: برنیآگوست
 حالم خوبه دیشلوغش نکن _

Wezmę to pod uwagę+ 
 " یاستراحت کن دیبا"
 

Sprzeciw _ 
 "اعتراض دارم"

Sprzeciw oddalony.+ 
Pójdź, zaprowadzę cię na ślubne "" اعتراض

 ستیوارد ن
łoże 

 "تا ببرمت به اتاق خواب ا،یب"
 :گوشه چشم نگاهش کردم و گفتم از
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_."Zmuś mnieیمن رو به زور ببر یتونیم" 
 ییهو هینگاهم کرد و  یو عاد دیکش ششیته ر یرو یدست

 خم شد و
 .زانوم انداخت ریرو ز دستش
 رو باال بردم و دور گردنش انداختم. دستم

 
 Za bardzo zaczyna mi sięکم کم خوشم داره

podobać! "+ 
 "ادیم

 .مبل گذاشتم یدستاش بلندم کرد و رو رو
 گفتم که خوبم _

 دکتر میبر ستی: بهتر نمهراب
 یگرام ییاخودت نگهه دار پسر د یرو برا تینگران _

 .به سمتم آمد ریش وانیبا ل مادرم
 .رو ازش گرفت وانیل گیگر

 + " szklankę Do Mój jakدیرو به من بد وانیل"
 کرد. کیرو به لبم نزد وانیسرم برد و ل ریرو ز دستش

 
 .پلکم رو از هم فاصله دادم یبستم و به آروم پلک
 .نگاهش کردم خمار
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 ریخل دهانم سرآزبه دا اتشیرو کج کرد که محتو وانیل
 .شد
 .رو مزه مزه کردم ریکم ش کم

رنگش  یمش یدست از نگاه کردن به چشما نکهیا بدون
 نیبردارم تا آخر

 .رو خوردم ریش قطره
استراحت  خوامیبزرگ: مهراب پسرم من رو ببر م بابا
 .کنم

+..".Wybacz nam, Duchuینجوریبهم ا یچرا دار 

 "یکنینگاه م
لحظه  یکه برا دمیا و شکمش کشرو به سمت بازوه نگاهم

 شد زیخ مین ییا
 .گذاشت زیم یرو رو وانیل و

 .خوردن مردمک چشم هاش از نگام دور نماند تکون
 !شمیدارم موفق م پس

'' 
 

 .و صاف نشست دیکش یبلند و کشدار یها نفس
 یو خوشمزه گ یسادگ نیرو دگرگون کردم! به هم حالش

.... 
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+!"Wykańczasz mnieیکنیم م وونهید یدار" 
 _".Spójrz na mnieفقط نگاهم کن"
 .دادم کهیمبل ت یشدم و به پشت زیخ مین
 : حالت بهتر ؟بایز

 .نگرانتون کردم یخوبم مامان الک _
 ارم؟یب گهید وانیل هی: برم برات بایز

 خوام. ینه مامان نم _
 

 یکرد و دستش رو رو کمینگرانش رو نزد صورت
 .گذاشت میشونیپ

 تب داره ؟ بامی: زنیآگوست
 .: نه نه حالش خوبهبایز

 .میصحبت کن دی: ترودا بامهراب
رو ببر باال تا من با مهراب  کیبابا لطفا مامان و گر _

 .صحبت کنم
 ...... ی: مهراب با دخترم حق ندارنیآگوست

صحبت دوستانه  هیکنم. یبابا من خودم از خودم دفاع م _

 .است
 .هم به سمت پله ها رفتند همراه

 .ستادمیمهراب ا یم بلند شدم و رو به روجا از
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 شنومیم بردم و گفتم: خب محصار ریرو ز دستام
 

اصال صحبت  یکه تو گارد گرفت ینجوری: امهراب
 .ادیدوستانه به نظر نم

که دوستانه نباشه که احساس  خوامیاره خب منم م _

 و سرت یدوستانه کن
 .بره جیگ

 .ستمی: من دشمنت نمهراب
 خوامیم یندارم اما....گفت یشک یستیم ندشمن نکهیدر ا _

 .میصحبت کن
به عقب برداشتم  یرو سمت شونه ام آورد که قدم دستش

 یقیو نفس عم
 .دمیکش
 بگو _

 .و هوا ثابت ماند نیزم نیب دستش
 چت شده؟ ؟یکنیم ینجوریبهت گفت: چرا ا با
 
ت؟ حصاربپرم  یکه عصر زد یبعد حرکت یتوقع دار _

 هوم؟
 نی: بشمهراب
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 راحتم _
 .راه پله ها نگاه کردم یمامانم به باال یصدا با

 زمیعز ایترودا مادر ب +
 .مادرم رو منتظر بزارم خوامی.نممیکن یفردا صحبت م _

 .و راه پله رو باال اومدم برگشتم
زارم خودت رو تو  ی: نمدمیرو از پشت سرم شن صداش

 مخمصه غرق نیا
 یکن
 
؟  یکن فیو تکل نییزارم که تو برام تا یمگه من م _

 مخمصه است دوست
 انیکاو یغرق بشم. شب خوش اقا دارم

 : صبر کنمهراب
 دمیهوا براش تکون دادم و به در اتاقم رس یرو رو دستم

. 
 .دسته در گذاشتم یرو رو دستم
 .به داخل هلم داد صیو حر دیاز پشت بهم چسب یجسم

'' 
از  یرفتم که دست نیخوردم و با صورت به سمت زم هل

 بافت تو تنم پشت
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 . دیکش رو
 .برخورد کردم بیبه جا محکم
 .پشت الله گوشم نشست یگرم یها بازدم

 ....ششششیه +
 
 .دو دستم رو باال آوردم و پشت گردنش حلقه کردم هر

 .م حلقه کردشانهرو دور  دستش
 ریآروم بگ یوحش یبی.. بششششیه +
 !فرار کنم خوامیانگار م میمحکم گرفت یجور هی _
 ؟یفرار کن یتون یمگه م+
 تونم یاهوم م _

کل جهان رو  ؟یریکرد و گفت: کجا م تمیبه جلو هدا آروم
 و باز گردمیم
 .کنم یم داتیپ

 دامیپ یتونستیکردم ، عمرن م یاگر محتات تر عمل م _

 .یکن
 
 ؟یبه خودت مطمئن یلیخ +
 ینم دایبخوام خاک ته کفشم رو هم پ هیچرا نباشم؟ کاف _

 .یکن
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 .دمیکوب واریا صورت به سمت دبردم و ب عقب
برخورد کنم کف دستم رو  واریبا صورت تو د نکهیا قبل
 گذاشتم و وارید یرو
 .کردم یریجلو گ واریبرخورد صورتم به د از
سرشونه و بازو  یها ی، برجستگ ستادیپشت جفت تنم ا از

 و شکمش به
 .تنم جفت شد یرو یخوب

 .دمکر داتیو پ یکه تو دستام نیحاال خوب بب +
 !هیجرعتت ستودن ؟یبش ریکه دستگ یترس ینم _
 یدیهنوز جرعت من رو ند +
 

پهلوم سر داد و لبش رو پشت گردنم  یرو رو دستش
 .گذاشت

 یکرد داریارتش رو ب هی یکه کرد یبا کار یدون یم +

 یکه برا ی؟ ارتش
 .خواهند کرد نییتع زهیمن جا سر
نصف عمرش رو صرف مدرک  یدیکه د یسیپل سیرئ
 من یمع کردن براج

به  برهیآرزو رو با خودش م نیاما خب چه بد که ا کرده،
 .جهنم
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 ؟؟؟یو اومد یدونست یتو....تو... م _
 .گردوند برم
 ! دونه و اومده! اگر ....اگر ..... مهراب یم
 !زمان نخواهد افتاد چیاتفاق تا من هستم ه نیا نه
 .بره دیبا کی......گر دی....نه... بانه
 !!بمونه نجایفکر باشه که ا یب نقدریا تونه ینم
 نگام کن +
 
 .عقب رفت و سر تا پام رو برنداز کرد یقدم
ها رو ممکن  دینبا دیبا یخوایالماس کوه نور رو م یوقت +

 ، تو یکن
 .امیب رانیکه من به ا دندیهم نم خوابشون

 یو با پا ؟یریبگ میاحمقانه تصم یتونست یچجور _

 نجا؟یا یایخودت ب
حرکت خودم  هیبد به سرم هجوم آورد و تو  یفکرا تمام

 کیرو بهش نزد
 .دمیاش کوب بدنقفسه  یو کف هر دو دستم رو رو کردم

 یدست یتا خودت رو دست یومدیبگو ...بگو .... که تو ن _

 یها لهیپشت م
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 ؟ی؟ چه مرگت بود که اومد یچطور تونست ؟یبنداز زندان
 مایاون هواپ

 گله گرگ؟؟؟ هیوسط  یایکه بارزش داره  نقدریا یکوفت
 بزرگ منم یاشتباه نکن .... آلفا +
 
 .....ییییییی....احمقیاحمق _
'' 

 .دمیکه دستم رو عقب کش ریدستم رو بگ خواست
برگشت  تیاالن برات بل نی؟ هم یام کن ونهید یخوا یم _

 .رمیگ یم
 ؟ یبمون نجایا یتون ینم
 یبر دیکه با یبه من بگ یتون یتو نم +
 .یریامشب م نیهم _
 ؟ یاومدنم رو بدون نجایا لیدل یخوایم +
 
 .گوشه چشم نگاهش کردم از
تو اتاقم  یقد نهیو جلو آ ستادیدو گام بلند پشت سرم ا با
 .دمیکش

 ؟ ینیب یم نهیرو تو آ یکرد و گفت : ک مکث
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اومده.  رانیروش به ا شیپ یاحمق که با تمام خطر ها هی _

 یچجور
 !!؟ینک یسکیر نیهمچ یتونست

 نجامیبخاطر تو ا +
 !دهیرو به جان خر یخطر نیمنِه!! بخاطر من همچ با

 نرِ  یگرگ ماده در کنار آلفا یچون جا نجایاومدم ا +
 .و سرم رو جلو بردم دمیچرخ

خوام بشنوم. کدوم  ینم یچی.... هسسسی.....هسسسیه +

 ؟ یرفت یگور
 .نرفتم ییمن که جا ؟یگفتم : چ یجیگ با

 .رو دورم حلقه کردم دستش
بود که حس کردم  یکه تو فشار دستش بود به حد حرص
 م االن کهشانه
 .خورد بشه مشانه

 شده ؟؟ یچ _
 یلحظه نتونستم نفس بکشم،وقت هی یستین دمیشدم د داریب +

 من خوابم
 ..... یبخواب دیبا توهم
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که دلم  دیدندونه قروچه کرد و پر خشم نفس کش یجور هی
 شد و یجور هی

خسته  ادیز یو تنش ها یاز خستگ شبید یکه جناب عال
 و به ینبود
 .ستیجاش ن نجای، ا یوفتیبه جون من ب یتونست یم یراحت

فقط خواستم تا صبح  یآروم گرفتم حصارتو  یوقت +

 استراحت کنم واگر نه که
... 
 .شد یجور هیته دلم  شیژست جد از
 .جذبم کرد ششیبه سمت ته ر یحس هی

 .مششکوفیدرو جلو بردم آروم  سرم
نصف ماند و منم که فرصت طلب ، از فرصت  حرفش

 هیاستفاده کردم و بق
 . املت رو انجام دادم یکارا
لقمه گرفتم و به سمتش گرفتم که نان سنگک براش  با

 مهراب رو تو چهار
 .دمیدر آشپزخونه د چوب

 !!زد که نشد جمعش کنم یحرکت کیگر امیبه خودم ب تا
 بگم؟ یبزرگ چ یایمن به ماف االن
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'' 
مهراب لقمه رو از دستم گرفت و پشت دستم  یچشما جلو
 .شکوفیدرو 

 ذیلذ یببر وحش +
رد و ادامه داد: طعمش مچ دستم رو نوازش ک کسیر کامال

 فوق العاده است
 بگم؟ یبزرگ چ یایمن به ماف االن
 یرتیغ اری، بس اریبس یرانیا یدونه مردا ینم حتما
 .دارن فیتشر
 !!کنه یبرخورد م ینجوریمتوجه مهراب نشده که ا حتما

 .میبمون رانیمدت ا هیگرفتم  میتصم+
 !میبمون
 کنه ؟ یم یداره شوخ االن

 
با  شهی، مگه م گهیم ینجوریراب داره ااز لج مه معلوم

 بودن زیاون همه ت
 .مهراب نشده باشه متوجه
رو هوا لقمه رو از دستم  کیخودم گرفتم که گر یبرا لقمه
 و کامل دیقاپ

 .دهانش گذاشت داخل
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 خوشمزه شده یلیخ +
 یپسر بچه تخس که حساب هیکه داره مثل  یلیاستا نیا با

 گرسنه است و از
 هیزود غذا رو بخوره تا به بق یلیداره خدوست  هیبق لج

 .نرسه
 .ستادمیا شیدو قدم کنار صندل با
 .دمیپاش کوب یرو محکم رو پام
 د؟یندار لیم گهید یزیچ یکیجناب ساو _
دستش رو به  یکم نکرد و عاد ییبودنش ذره ا یجد از

 سمتم دراز کرد و
 دستم رو نوازش کرد. ساعد

 
 نوشیدنی کیپ هینه فقط  +

 .انگشت بزرگش گذاشتم و فشار دادم یپام رو رو پاشنه
 سرو کنم ؟ خیبا  _
 .ستین خیبه  ازینه ن +
! ماشاهلل بزنم به تخته کم آوردن تو رهیرو هم که نم از

 .ستیذاتش ن
 ری: سالم صبح بخمهراب

 گفت؟ یبهم بود گفت: چ رهیهمان طور که خ کیگر
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 ؟یایهمراهم ب یتون یم ؟ییچه کاره ا امروز
 فشار هم به پاش آوردم. نیو آخر دمیاشنه پام چرخپ یرو
 
 ؟یموند نجایا شبیسمت مهراب برگشتم و گفتم: سالم د به

 تونم بمونم؟ ی: اره خونه خالم هم نممهراب
 .یبمون یتون ینم ری، خ نجامیمن ا یتا وقت _

 .مونمی: من تا هر وقت بخوام ممهراب
در  نجاینمون بعد رفتنمون کل ا نجایا رانمیتا من ا _

 ، ارتیاخت
!  یسنگ دل باش نقدریا یتون ی: رفتنمون! تو نممهراب

 .خوام یمن بد تو نم
، فقط رفتن من به صالح  یخوایگم که بد من رو م ینم _

 شماست.
 

 تیکمه؟ امن یچ ؟یمون یچشه که نم نجای: مگه امهراب
 مشکلت ؟یندار
 .اگر حلش نکنم ستمیبگو مرد ن ه؟یچ
 .بمونم نجایخوام ا ینمندارم فقط  یمشکل _
 .... من مرد قانونم و +
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زنگ تلفن حرفش نصف موند و به داخل حال  یصدا با
 .رفت
 یکش یهمه سال هنوز هم خجالت م نی: خانم بعد انیآگوست

 ؟
'' 
 .ورد پدر و مادرم نگاهم قفل دستاشون شد با

 رو دوست دارم. نشونیعشق ب چقدر
 

م و هر بار با رو مرور کرد شونیبار قصه آشنا هزار
 خودم گفتم: من ثمره

 .عشق رو تجربه کنم دیو منم با نشونمیب عشق
 ایدن نیاز ا ییگوشه ا هی یجفت هر کس گهیم شهیهم مادرم

 از همه الیخیب
برخورد  هیروز مره خودشه و با  یدر حال انجام کارا جا

 نکهیبدون ا کیکوچ
 .شهیم یکیطرف بخوان ته قلب هاشون  دو
کنن اما عواطف و احساساتشون به هم  یحسش نم اول

 خوره و کم یگره م
 .کنند یجفتشون کل قلب هم رو تصاحب م کم
 منم !؟؟ یعنی
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 عاشق شدم؟ منم
 .دوختم کینگاهم رو به گر ییا لحظه
 !؟میعاشق هم یعنی ایماف جناب

 ..... یدل ببند یکه بتون یستین یآدم تو
 ......خودت نه شغلت نه

زش شکار کرد و با نگاهش برام رو با نگاه قرم نگاهم
 .دیخط و نشان کش

 ؟یشد داریب ی: ِا کبایز
 
 .شهیم یمامان جون ، دو ساعت ریصبح بخ _

هم  یحالیشده! از ب زی: دختر بابا امروز سحر خنیآگوست
 روزی!دیکه در اومد

 .حالت بد بود یلیخ
هم سر حال بودم اما خبر حال بد شما و  یلیبابا من خ _

 پدرمسخره  میتصم
 .کرد میعصب یلیخ بزرگ
دختر  نجایا اینشست و ادامه داد: ب یناهار خورد زیم پشت
 گل
 .کنارش رفتم به
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م حصار، مثل گذشته ها کهه تو  نیپام بش ی: رونیآگوست
 و برات ینشست یم

 گرفتم. یم لقمه
 
 ادهیتو ز یپا یبابا من وزنم برا _

 یم انداخت و گفت: تو هنوز هم براشانهرو دور  دستش
 من و مادرت همون

 ینم گرم طنتیکه از دست ش یهست یکیبچه کوچ دختر
 سر به میدونست
 .میبزار کجا
 .میبپوش بر یترودا اگر خورد +
کرد و از کنار مهراب  انیدندون قروچه جمله اش رو ب با

 .گذشت
 شده ؟ یزی: دخترم چنیآگوست

 فعال بابا _
 .رفتم رونیبلند پشت سرش از آشپز خونه ب یگام ها با

 .دمشیچرخوندم و وسط راه پله ها د چشم
 و بازوش رو گرفتم. دمیدو عیسر
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 گهیداشت کنترلش کنه گفت: د یکه سع ییو با صدا ستادیا
 یرفتار نیهمچ
 نمینب ازت

 ؟ی؟ چه رفتار یچ _
بارت  نیاشاره اش رو سمتم گرفت و گفت: آخر انگشت
 .باشه

لحظه  هی ؟یبا کدوم رفتارم هست یواضح بگ شهیم _

 ی....نکنه....پدرمه کس
 یم نکهینگو که بخاطر ا ده،یکل عمرم زحمتم رو کش که

 خواستم ) به سر تا
 ؟ یگرفت افهیق ینجوریا نمیاشاره کردم( رو پاش بش پاش
 .و خودش حبسم کرد وارید نیو ب دیچرخ

 .ندارم، هواست به رفتارت باشه ینفر شوخ کیسر تو  +
 پدرمه... آخه..... _
 

 .میو کنار صورتم گذاشت و گفت: بپوش برر دستش
 کیکنم؟ گر یمعن یخودم چ یرفتارت رو برا نیمن ا _

 با یهر کس گاهیجا
 ییا گهیبا فرد د یفرق داره . ارزش هر فرد گهید یکس

 .کنه یفرق م
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 ؟ یکن یبرخورد م ینجوریا چرا
 .می، بپوش بر یکرد صمیخودت با نبودت حر +
 اون پدرمه یول _
'' 

 نده ادامه +
 
 ....آرومت کنم....هوم مینباش...بر یعصب _
 قیعم یگذاشت و نفس ها میشونیپ یرو رو شیشونیپ

 .دیکش
 سسسیه +
 آرومش کنم ؟ یهمه خشم من چجور نیا با
 !به سرش آوردم یروزم چ کیبا نبود  من
که االن  یشناختم کجا و مرد یکه من م یاستبدادگر مرد

 رو به رومه
 !؟کجا
بود که روز  یمزون بازم همان مرد محکم انفجار تو وسط
 !اما االن دمیاول د

خشم  ایدونم از بغض بود  یکه نم ییدورگه ا یصدا با
 :گفت

 .... غرق آتش رو به رو شدم یالیبرگشتم با و یوقت +
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گفت که  یاومد و نم یعمارت به حرف نم گاردیباد اگر
 .... ییزنده ا

 
 .رو دو طرف صورتش گذاشتم دستام

 ....رفتم .... من یم یخبر یب یاونجور دینبامن  _
 .گرفت شینیاشارش رو جلو ب انگشت

 یخبر یمن رو تو ب نکهی، تا آخر عمرت حق ا سسسیه +

 یاز خودت بزار
 ... و یندار

 یکه ذهنم قفل شد و به ندا دیلرز یاز خشم م یجور هی
 قلبم گوش کردم و

 :گذاشتم و آروم گفتم نشیرو سمت چپ قفسه س سرم
 ینم چکسی...من سالمم هرمینم ییجام...جا نیمن هم _

 یبیتونه بهم آس
هستم که پاش  یکه نرفته من همون ببر وحش ادتی.برسونه

 یبرسه و کس
 .کنم یم کهیت کهیبهم آسب برسونه رو ت بخواد

فکر  نیبه ا ؟یچ یمرده بود یاگر تو اون آتش سوز +

 که من ینکرد
 کشم. یم خیو به سو تک به تک آدم هام ر طانیش شمیم
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 .برسونن بیتونن بهم آس ینم _
برام متوقف شد.  زیهمه چ یستیکنارم ن دمیصبح که د +

 من با قرار دادن تو
دور من الشخور هستن و  یکودتا به پا کردم. آدما کنارم
 ضربه زدن یبرا
مراقب  یلیخ دیمن امکان داره دست رو تو بزارن، با به
 .میباش

 .ه کردرو دور تنم حلق دستاش
برسونن هم من رو  بیبخوان بهت آس نکهیفکر ا یحت +

 .کشهیبه جنون م
 .هاش رو داخل پهلوم فرو برد پنجه
 ؟؟یکنم ، اما چه کار یکار هی دیبا

کنم  یکه فکرش م یزیشد. وضع از چ شتریدستش ب فشار
 نیبدتره!! تو هم

 کوه آتشفشان!! شهیآخه آدم م هیثان چند
 
 .ادیآخ گفتنم در ن یلبم صدا کردم با گاز گرفتن یسع
 .داره که خشمش فروکش کنه ییراه ا هی فقط
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که داشتم از خودم  یدستش رو گرفتم و با تمام زور مچ
 .جداش کردم

 .رفتم اطیاومده رو برگشتم و به داخل ح راه
بکسم رو از  سهیدستش رو رها کردم و ک اطیح وسط
 آوردم رونیب نگیپارک
 .بردم اطیحاش به داخل  هیهمراه پا و

کن.  یبکس خال سیک یمشت بزن و خشمت رو رو _

 ..... شروع کناالی
 .شد کمیگرفت و نزد گارد

 .کنم یرو خال تمیها عصبان یعادت ندارم رو اسباب باز+
جلو ، من  ایرو چپ و راست تکون داد و گفت: ب گردنش

 یحرصم رو رو
 کرده. میکنم که عصب یم یخال یکس
 
'' 
 .ستادیبه روم ا رو
 نفر من باشم؟ هیاگر اون  یحت _
 تو یحت +

 .گرفتم و به سمتش قدم برداشتم گارد
 .داد یاول رو به سمت صورتش بردم که جا خال مشت
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 .بود یضربه خوب +
رو به سمت گردنش بردم که به سمت راست  یبعد یمشت

 تنش کج شد.
 
 یاجازه بد دیاما نبا یکن یهدفت رو درست انتخاب م +

 حرکت فتیحر
 .رو حدس بزنه تیدبع
 حمله کن یتون یتو اگر م _

 .که به ساق پام زد ییکه ضربه ا دینرس انیام به پا جمله
چپم به سمت باال  یپا یبود کله پا بشم اما رو کینزد
 و دستم رو دمیپر
 .دمیشونه اش گذاشتم و خودم رو به سمت باال کش یرو
 یهست ینیب شیقابل پ رینه خوشمان آمد گانگستر غ _
سر شونه اش خودم رو  یگذاشتن کف هر دو دستم رو اب

 و پام دمیجلو کش
 .ش حلقه کردمشانهبه دور  رو
 منم بوکسور ترودام یاگر تو گانگستر _
 

 خونسردم زمزمه کرد: نوبت منه یچشما محوه
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 ریمکث من رو ز ییرو باال آورد و بدون لحظه ا مشتش
 رگبار ضرباتش

 .گرفت
 یو محکم تر به سمتم روانه مر یبعد یهر بار دفع مشت با

 .کرد
 یم نیشد و نه از ب یته نگاهش بود که نه کم م یزیچ هی

 !!رفت
 .داد و منم پا به پاش دفاع کردم ادامه
 . نفس نفس افتادم به
 ....یزنیچه ... دلبر.... مشت م _

 .بهم کرد و به ضربانش ادامه داد یبد نگاه
 ....یمشتات... قو _
 ؟ یمگه شک داشت +
 
 ...نه .... ادامه ..... بده تا خشمت _
از من  یعرق بود. خودش هم دست کم سیتنم خ کل

 . نداشت
 ارمیکرد اما حاضر نبودم کم ب یهر رو دستم درد م ساعد

 من به خودم قول
 .ارمیکم ن ییمسئله ا چیتو ه دادم
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ش محکم کردم شانهروم خم شد که حلقه پام رو دور  شتریب
 و با خم شدنش

 .رفتم نییپا شتریب منم
 .رو باز از سر گرفت ضرباتش

 ...خوبه +
 یکیساو کیگر ارمیمن کم ب یخوایم _

 .....بزرگ.....هه...اما من کم ن
 .کرد و تن عرق کرده ام رو محکم گرفت مکث
 شنبه چهار رو شنبه سه پارت دو��نگاه قشنگتون میتقد

 پارت دو گذاشتم

 ��نشه فراموش نظر��شنبه هم امروز  چهار
 
'' 
 .و لبش رو به گوشم فشرود دمیش کشحصار تو
 یزیچ نیهمچ دیها با یکی.... ملکه سلطنت ساونهیا +

 .باشه
و محکم  ارهیو پر توان و مقاوم با وجود درد کم ن یقو
 .کنه یستادگیا
 .ام شد رهیغرور و شعف خ با
 .دمیرو به وضوح د نینگاهش تحس تو
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 ت منهکه بودنت الزمه حکوم یهست یتو همون جفت +
 فقط مواظب باش _
 .کم تو کشورت انفجار به پا کنم هیقرار  +
 !؟یییییییچ_
 

باز کرد و حرکت  شتریرو از عرض شونه اش ب پاش
 .اسکوات زد

 .کشور اعالم کنم نیا یالزمه ورودم رو به آدم ها +
 . یکن یاطیاحت یب نیهمچ یتون یتو نم _
 منه هیخطر سا +

 ه؟یگفتم: منظورت چ سردرگم
 .ندارم یترس چیخودم ه هیمنه و منم از سا هیخطر سا +
به  یآگاه ی، وقت ستیاالن اصال زمان اعالم حضور ن _

 دنبال سر نخ و
 .تو هست یاز کارا یرد
 شنوم یخب م +
 
 یدارن رو یکل آگاه یوفتیخوام تو خطر ب یمن نم _

 مدرک جرم تو کار
 .کنن یم
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 یونن چوب البت دی. شا ننیانداختن من رو بب ریخواب گ +

 چرخ من کنن اما
 .کنسلش کنند عمرن بتونن ایمانع  نکهیا

 دیبا نهیخطر در کم نجایبه خودت مطمعئن نباش ا نقدریا _

 چند روز یط
 .میبر ندهیآ

دنبال سوراخ  یآگاه سیبه همراه رئ دیپسر خاله ات با +

 . موش بگرده
دستشون بوده با  ریکه پرونده پاک من ز ییتک کسا تک

 هر کلمه خوندن
سال  نیو بعد گذشته چند شهیم خیتنشون س یموها اش

 هنوز نک
 .به من نخورده انگشتشون

 ؟ یاگر من جاسوس باشم چ _
 

 یمن آشنا بش نیزهرآگ مهیبا ن یخوایکرد و گفت: م مکث
 یبرا گهیتا د

 ؟یسواالت رو نپرس نیهم که شده ا مزاح
ه اش سرشون یو رو دمیباال کش کبارهیرو گرفت و  پهلوم
 .نشاندم
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هم  گرمایو کشنده است که تو خواب و رو یانقدر سم +

 . یدیند
طرف رانم را گرفت و با هر نشست و برخواست پنجه  دو

 هاش رو داخل
 .رانم فرو کرد ینرم
 :گذشت که بهش گفتم یکم
 نییبزارم پا _
 یبش هیتنب دیبا +
 یاوک _
سرش گذاشتم و به سمت جلو  یهر رو دستم رو رو کف
 .دمیپر
 

حجم  ییاز دو طرف رانم کنار رفت و لحظه ا دستاش
 دستش را پشت

 . احساس کردم مشانه
 .و هوا با گرفتن لباسم نگهم داشت نیزم نیب

love me + 
 !!دمیدرست شن االن
بهم نداد و با فرو بردن سرش به داخل  شتریب لیتحل اجازه

 گردنم تو خسله
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 .بردم
 .کار دارم گرمبا رم،یدوش بگ میبر+
رو به رو  روزشیپ یرفت که برگشتم و با چشما قبع

 .شدم
به سرت  یچ یتالف یدونم برا یمن ترودام که م اگر
 .ارمیب

 شهیش نتیکاب یبه داخل رفتم و از رو کیتر از گر جلو
 آب رو برداشتم و سر

 .دمیکش
رو رفع کنم ، هم بدنم به حالت  میآب هم تشنگ یبا سرد تا

 نرمال خودش
 .برگرده

 
 ؟ی... !! مادر از جنگ برگشت ییییییه: بایز

 مادر من کیاره خب جنگ به سبک ترودا و گر _
'' 
 شده؟ ی! ترودا پات چیییییی: هبایز

 یکوفتگ هیمامان  ستین یزیچ _
 نگاه به پات بندازه هی ست؟؟ین یزیچ یچ یعنی: زببا
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درد ندارم خورده به در و  زمی؟ عز یداد ریمامان گ _

 تسیبار ن نیاول وارید
 ..... که
 رو گردن مامانم! هیچ نیا

 
 !؟ یکبود
 !گردن یو کبود مامانم

پدرم برگشتم که ِا...کنار گردن پدرمم هم قرمز  یصدا با
 خون یو مقدار کم

 ....شده مرده
 .چخبر بوده دمیبه.... فهم به
 یجناب پدر گرام _

 : جان دخترمنیآگوست
 در حال یشما اول صبح دنیپدر جان شواهد نشان م _

 یارتکاب جرم
 .دیبود

 ؟یبرداشت طنتیگل دختر ؟ باز فاز ش ی: چه جرمنیآگوست
 زده. شیپشه مامان رو ن هی _
 

 !! : پشهنیآگوست
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 زمیعز بایسمت مادرم قدم برداشت و نگران گفت : ز به
 ؟ یدرد دار

 ششیکم دلبر و محتاط بوده فقط آثار ن هینه بابا پشه  _

 مونده
ادامه دادم: پشه از سن و سالش  نگاهم کردند که جیدو گ هر

 هم خجالت
 کشه ینم
 : سن و سال !؟بایز
 .هم رو نگاه کردند یدو سوال هر
 اره _
 

که  دمیبه سمتم قدم برداشت که از نگاهش فهم یعاد پدرم
 دهیکامل فهم

به تخت برده و حال  یمامان رو سر صبح دمیمن فهم که
 .کردن
از کول  یصبح نداره که سر یپشه دختر انای: احنیآگوست
 باال نشیهم وط

 ؟ بره
 .در افتاده دیاوه اوه با ناکا جماعت نبا _

 قای: دقنیآگوست
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برگردم و بدو بدو فرار کنم  نکهیعقب رفتم و قبل ا عقب
 :گفتم

 یوقته سندش خورده به نامت پس تا م یلیمامان که خ_

 نیاز همچ یتون
 .لذت ببر یدلبر

 یزیچ تیبه هم اهمسن و سال بازم  نیکه تو ا عاشقتونم
 .دید یم

 ی: که من پشه هستم؟ و از سن و سالم خجالت نمنیاگوست
 کشم؟

 قربونت برم پشه سن و سال دار _
 
زدم و بلند بلند شروع  رونیاز آشپز خانه ب رمیبگ نکهیا قبل

 .دنیکردم به خند
پدرم  یروزیمادرم و پ جیجفتشون برم. فقط نگاه گ قربون

 که مچ من رو
 .گرفته کیبا گر یبحگاهنرمش ص نیح
 کجا رفت؟ کیگر یراست ِاع
 جا هستم خانم ناکا نیمنم هم +
 ؟یدوش گرفت _
 .رمینبود که دوش بگ یاصل کار +
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 یشد طونیبهش زدم و گفتم: ش یچشمک
 گهیمادر توست پدرت کبود شد حاال نوبت تو د +
 اوهوع ... _
 

م انداخت و شانهکه دستش رو به دور  ستادمیا کنارش
 ه هم به سمتهمرا
 .میرفت حمام

'' 
 امیبرو منم االن م _
 .سمت حمام قدم برداشت به
 .پشت عضالت سرشونه و بازوش رو نگاه کردم از

جذاب و ترسناک  یادیمتورم شد از خشمش ز یها رگه
 .دیرس یبه نظر م

 یخال یدوش آب به خودم اومدم و نگاه از جا یصدا با
 .گرفتم کیگر
 ....نجاستیچه خوبه که ا "
 .کنه یدونم که ناراحتم نم یکنم، م یبابام صحبت م با

زارم ازم  یندارم ، نم یشوخ چکسیبا ه کیگر سر
 ...رنشیبگ
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باشه بازم من ازش  نیباهم بودنمون هر چه قدر سنگ یبها
 دست نخواهم

 .برداشت
 " .منتظرش نذارم نیاز ا شتریب بهتر
 میندلباس خواب دو ب یو بند ها دمیموهام کش نیب یدست

 شونم یرو از رو
 .که در اتاقم به صدا در آمد دمیکش نییپا

 ه؟یک _
 مهرابم +
 داخل ایب _
 .رو هل داد و داخل اومد در

صحبت  یلحظه منطق هی شهیکرد و گفت: ترودا ، م نگاهم
 .میکن
 تخت نشستم و با دست به کنارم اشاره کردم. لبه
 
 ایب _

 : ممنونمهراب
 شنوم یم _

 نیو حکم همچ شهیم ریزود دستگ ای رید کی: گرمهراب
 شک یب یآدم
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،  یبا چشم باز انتخاب کن خوامیخواهد بود. ازت م اعدام
 که تو یمیتصم
 .یندار یراه برگشت گهید یاگر واردش بش یهست رشیمس
 یکنه ، مگه مدرک ریرو دستگ کیتونه گر ینم چکسیه _

 ی؟ ب دیازش دار
 .دیتون ینم مدرک
 یآقا نیاما به مرور زمان ا میدار: آروم... االن نمهراب
 اشتباه ییجا هیپاک 

 کنه. یم
 
 .ستین یآدم بد کیگر _
پرونده را  تیاز من ناراحت نباش، لطفا ... من مسئول +

 به عهده گرفتم و
کنم. تو دختر  یهمه کار م یکیساو کیگر ینابود یبرا

 یو برا یخاله من
 .دهم یبتونم انجام م یاز تو و کشورم هر کار محافظت

 یکن یکار نیهمچ یتون یتو نم _
 ای؟ طرف من  ی: انتخاب کن . تو کدوم طرفمهراب

 ک؟یگر
 !فکر کرده یبا خودش چ "
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 ......مصرف کرده یزیچ دمیشا
تاجر  نیکله گنده است و بزرگتر یایماف هیدونم که  یم

 تو تمام مواد مخدر
 .و شرط دوستش دارم دیق ی، اما من ب کشورِ 
که اسمش هست  یزیکشه هر چ یبانه مکه درونم ز یحس

 با تمام وجودم
 کنم. ینم یو پشتش را خال هستم

 
 .... ، خب ! باشه به درک خالفکار

که هست  نجوریبشه هم ییا گهیکنم آدم د یمجبورش نم من
 دوستش

 .دارم
منم رو به  ریخواد مقابل من قرار بگ یکه مهراب م حاال

 رمیگ یروش قرار م
.... 

 " انی. مهراب کاو.. دید میخواه
ضرب از جام بلند  کیدستم  یقرار گرفتن دستش رو با

 .شدم
 ینم یحرف یبه من دست نزن ، راحت رو انتخاب کرد _

 .مونه
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'' 
 ته منجالب یریبا پا خودت م یدار +
 ینجوریا کیجلو من درمورد گر یبه تو چه؟ حق ندار _

 من یحرف بزن
 یتونیکجا م نیبرو بب هیخوب یلیو آدم خ دمیند یبد ازش

 ازش مدرک جمع
 .یکن
 
 .ستادیشد و رو به روم ا بلند
 زنمیکه م ییکه لطفا حرف ها دیبار ینگاهش خواهش م از

 .را باور کن
 .باور کنم خوامیمن نم اما

 یکه اگر بفهم یکن یم یطرفدار یاز کس ی: دارمهراب
 ازش منتفر هیک
؟ به خدا آدم  یکن ی. چرا حرف هام رو باور نم یشیم
 یفهم ی، قاتل م هیبد
 قاتلللللللل ؟

 !!کیمن !! متنفر بشم! اونم از گر "
 .... قاتلِه
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جلو  یو حت هیک کیدونم که گر یمهراب من م ایدن یه
 نفر هیخودم جون 

 .گرفت رو
 .کنه یدرونش هست که جذبم م یزیچ هی

 .نگاهش،خشمش .... همه و همه برام لذت بخشه سکوتش،
 م.خوام اعتراف کن ینم فقط

 
زنم که پا تو باتالق گذاشتم  یصدا لب م یدرون خودم ب من

 از یباتالق
دهد  یم مواد مخدرمرگ و تجارت  یکه بو کیگر جنس
 چشم چیه یو ب
 .رمیمطمعئن جلو م یباتالق با قدم ها نیدارم وسط ا یداشت
 ؟بهیبزن یالیخ یدرونم: قرار تا کجا خودت را به ب یصدا

 مهراب گوش کن
 .ستیان خوب نداست نیا ته
فرد خودساخته  هی. دوست داشتن ستین یالیخیاسمش ب نیا

 که یِ و قو
 .رشیکه هست بپذ همونجور

 شیکه ش میبزار یدست رو آدم دینبا شهیانسان ها هم ما
 دونگش کامل و از
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 .را درست کرد یاشتباه دیبا ینظر اول گاه همه
االن بگم تهش  نیکه از هم دید کیمن را با گر ندهیآ یک

 .ستیخوب ن
 .کنم یم یتو زمان حال زندگ من
 یفردا و پس فردا و روزا الیخیپس ب شمهیکه پ االن

 " ......بعدش
 : ترودامهراب

پرونده بر عهده  یگ یمگه نم ؟یخوایم ی؟ چته؟ چ هیچ _

 گرفتم برو
 نره ..... ادتیکن . اما  یریگیرا پ تتیمسئول

 
رتش و تو صو دمیمشت شدم رو به شونه اش کوب دست

 :داد زدم
. تو  یکشوند یبه آگاه لیدل ینره که من رو ب ادتی _

 یدوستی یخواست
 .به فاک بره مونیدوست
 .و ازش فاصله گرفتم دمیرو سمتم آورد که پا کوب دستش

 رونیبرو ب _
سرت  ییبال خوامینم یبرام مهم یفهم ی: چرا نممهراب

 .ادیب
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 .رونیمهراب .... برو...ب _
 نجایاتمام حجت کنم. تا ا گرمومدم بااما ا رمی: ممهراب

 نیدست من بود از ا
مرد داشته  نیبه ا یربط نیکه کوچکتر یبعدش هر کس به

 یم ریباشه دستگ
 .کنم
 
آدم قاتل  نیخواد داد بزنم من ا یصبر بده ، دلم م ایخدا
 رو به تو یجان

 .دمیم حیکار و محافظ مملکت ترج درست
 ؟یبخور یچه گوه یخوایم

 ....ف....اواوف
خودم  یبرا یوانیبه پارچ آب کنار تختم خورد و ل چشمم

 .ختمیر
 .و نفس حبس شدم را آزاد کردم دمینفس سر کش هی
'' 

!! چقدر صورتم  ییییییی. هدمیرا تو صورتم کش دستم
 !!!داغه
حرف  یتونه ه یزاره آروم باشم فقط م یمهراب م مگه

 بزنه و من رو هر بار
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 .تر از لحظه قلب کنه یعصب
 .چشم بستم کیاسمم از دهان گر دنیباشن
 .شد ریدرونم سراز یآرامش به همراه شور و شعف یحس

سوزان  یوسط گرما یشکالت سیآ هیمثل خوردن  درست
 تابستان.

 
 ترودا +
 .امیجونم ، االن م _

 !تو حمومه کی: گرمهراب
 ؟ یاره که چ _

اجازه نداشت  یکه کس یاونقدر حساس بود ادمهی: مهراب
 اتاقت تو داخل
 شده ؟ یکنه ، االن چ حموم

 .نکرده رییتعغ یزیچ _
 .سمت حمام قدم برداشتم به
 در اتاق هم پشت سرت ببند. _
 

تو  یبر یخوایچند قدم برنداشته بودم که گفت: م هنوز
 ..... شیحموم پ
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چون  رونیب یبهتر بر ستیمهراب تو حالت خوب ن _

 که کنمینم نیتضم
 .ار خودت باشهحمله نکنم. سرت تو ک بهت

 تروداااا +
 جان ...جان...اومدم _

 .یشد یکه به لطف بچه لهستان ی: جنده نبودمهراب
رو باال بردم و داد زدم: خفههههههههه شو ، اون  صدام

 پاش یبچه لهستان
 .یاز کجا خورد یکنه که نفهم تیعن مال یجور برسه

 
 !! به من گفت جنده؟جنده
 . شد دهیر، ب دهیو نفسم بر دنیلرز دستام
بودم  یبه سمتم برداشت و سرزنش بار گفت: عصب یقدم

 کارمیخدا بگم چ
ترودا آروم ، آروم نفس بکش. معده ات حساس...  کنه،

 خاله رو صدا بزنم؟
..... 
 رونیکه تو تنم بود گفتم: برو گمشو ب یذره جون با

راه مکث کرد و به پشت سرم  نیرا سمتم آورد که ب دستش
 .نگاه کرد
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 م به من دست نزنگفت _
که  دیشونه ام افتاد و به لحظه نکش یقطره آب رو چند
 از آب سیخ کلیه
 .کنارم قرار گرفت کیگر
 شدند. ریدو به هم خ هر
 
'' 

 :گفتم یریاز درگ یریجلو گ یبرا
 .رفت یمهراب داشت م _

 .ستین ریترودا ، اون روز د یشیم مونی: پشمهراب
 گذار بود.خداحافظ ریتاث اریبس _
از خشم به سمت در اتاق رفت و تمام  یعان یقدم ها اب

 در یحرصش رو رو
 کرد. یخال
 
 نکن ریمگه نگفتم د +

 .ش حلقه کردمشانهرو باال آوردم و دور  دستام
سرم گذاشتم و موهام رو نوازش کرد و  یرو رو دستش

 چرا یگفت: خانم قو
 ؟یلرز یم
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 دارم؟ یتو چه معن یمن برا کیگر _
 .وهام متوقف شدم یدستش رو حرکت

 .کم سمتم خم شد و دستاش رو دور شونه ام حلقه کرد هی
سنگم که با هر پرتاب بازم  هیو  ستمین یمن آدم احساس +

 همان طور سفت
. ستمین ی، آدم درست کار ینیبیکه م نمیسختم ، من هم و

 یسنگدل و ب
، مکث  صیخواسته هام حر یو سلطه طلبم و برا رحم

 کرد و تو چشمام
ندارم.  یشوخ چکسیشد و ادامه داد: اما سر تو با ه قیدق
 بخواد یکس

درنگ سرش را از  یب ارهیسرت ب ییبال ایکنه  ناراحتت
 .کنم یتنش جدا م

 کباریو فقط  شهیپسر بگو چوب خطش داره پر م نیا به
 دار نمیبب گهید
بدون شک سرش را از تنش  زنهیحرف م گرمبا ینجوریا

 کنم. یجدا م
 
به کارش نداشته  یزنه توهم کار ین حرف نمبا م گهید _

 باش . فقط بگو
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 م؟یتو چ یبرا من
 .و دستش رو سر داد پشت گردنم شکوفیدام رو  گونه

 ییایمنه ماف ییایرو ریتعب +
 .لبش گذاشتم یضرب باال آوردم و لبم رو رو هیرو  سرم
 دلت ضعف نره؟ یمرد نیهمچ یبرا شهیم مگه
 .دکر میو همراه دمیکش یسمت به

 .بستم و خودم رو بهش سپردم چشم
بازوم رو با سر انگشتش نوازش کرد و سرش رو  پوست

 عقب برد و یکم
فهمم تو ابراز احساسات  ی: من دوست داشتن رو نمگفت
 فمیکم ضع هیهم 
 یوحش ببر
 گذاشتم. شیشونیپ یرو رو میشونیپ

 
 :و گفت دمیآب ولرم کش ریز

 یکه در کنارم باش یخوایبازم م میطانیش یبا تمام کارا +

 ؟
داد چشمم رو باز کنم  یکه اجازه نم یبا حجم آب یسخت به

 .نگاهش کردم
 کنارتم _
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'' 
 .اگر تهش جهنم باشه یم حتگرمتا آخرش با _

 رو ماهرانه به دور تنم حلقه کرد. دستاش
 
 .ندارم یتو خطر یبرا یمن خود آتشم ول +

 .شکوفیدرو  سمیرو جلو آورد و سرشونه خ سرش
 .حست کنم خوامیم +
 کنه؟ ینگاهم م یچجور _
 

 یتوجه نم چکسیو ه زیچ چیجور خاص به ه هی: ونوس
 کنه و فقط تو رو

 نهیبیم
 که هیعاد _

 چاکته بدنکنه عاشق  ی: آدم فکر مونوس
روم  تیکنه و حس مالک ینگاهم م قیعم نکهیعاشق ! ا "

 فهممیداره رو م
 .رهیرقمه تو کتم نم چیه کیعاشق بودن گر اما
 "... ادیبه شدت از من خوشش م فقط
 .وهاب به عقب برگشتم یصدا با



 
 

323 

 

 مریم محمدی تبار ویسنده:ن                                                                        کوکائین حصاردر 

 

تو صداش رو احساس  یزخم تو کلمات و ناراحت کامال
 .کردم
 طرف ها نیا از ی: سالم دختر خاله گراموهاب
 تا برم؟ یو گفتم: سالم ناراحت ختمیفنجون قهوه ر دوتا

 
 چخبرا از اونطرف آب ؟ ی: خوش اومدوهاب

 و کار یخبر سالمت _
 به ترودا یزل زد ینجوری: وهاب چرا اونوس

 بودمش دهیوقت بود ند یلی: خگرمو
وقت انگار چند سال کال دو ماه  یلیخ دیگیم یجور هی _

 نبودم
 .سال گذشت ستیمن که ب ی: براونوس

 ؟ دیخور ی. قهوه مدیاریدر ن یباز یمسخر _
 : اره پنج تا بزنوهاب

 
 .گذاشتم زیم یزدم و رو گهیتا د پنج
 دیهست یمنتظر چ نیبشن _

 زیو مرداد هم سالم کردند و همراه وهاب دور م مهراب
 .نشستند
 : بو قهوه کل خونه رو برداشتهمرداد
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 شده ؟ یچ : ِا...ِا مرداد دستتونوس
 .حکم فرما شد سکوت
 .رفتم رونیرا برداشتم و از آشپزخانه ب کیگر قهوه
 .دیچیخونه پ یتو فضا کیبلند گر یصدا

 .......زنده زنده آت نی؟؟؟ بب یچ +
افتاد و  نیزم یرو یبد یرا رها کردم که با صدا وانیل

 .شد کهیهزار ت
 .....نه .....نگو.... نگو ....نه
 
'' 
 .ند کردمسمتش پا ت به
لبش  یو دستم را رو دمیقدم ماند بود بهش برسم که پر هی

 .گذاشتم
 .دمیکش ینصفه ماند و نفس راحت حرفش

 هیحرف بزنه مهراب منتظر  نجایا یاز کشتن کس دینبا
 .اشاره است

 کیکه گر نهیمنتظر ا رهینم نجایدونم چرا از ا یکه م من
 درمورد یزیچ

 .باشهمدرک ازش داشته  هیبگه که  کارش
 .زارم یمن نم اما
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 .و جواب دادم دمیرو از دستش کش شیگوش
 ریبعد تماس بگ _

 .رو قطع کردم تلفن
 .که دو گوله آتش بود نگاهم کرد ییچشما با

 کیگر _
 
 یگوش ی: به چه جرعتدیدستم را محکم گرفت و غر مچ

 رو تو دستم
 .؟ دستت رو خورد کنم یدیکش

 .جلو چشماش رو گرفته بود خون
 .ستادمینه انگار که من جلو روش ا رانگا
و آروم و با  دمیکوب نشیقفسه س یهر دو دستم رو رو کف

 :حرص گفتم
 .یخونسرد برخورد کن دی.....باای...به خودت بکیگر

 .زد و به خودش اومد پلک
 :که آروم شد و از عمد گفت دینکش هیثان به
 خوردش کنم؟ +
 خورد کن _
 چقدر سرعت عملت باالست. +
 



 
 

326 

 

 مریم محمدی تبار ویسنده:ن                                                                        کوکائین حصاردر 

 

 .ون که بله ، تو خونه درمورد کارت صحبت نکنا _
 چرا ؟ +
 .نجاستیمهراب ا _
 .چقدر هواست بهم هست نمیدونم فقط خواستم که بب یم +

 .لبم آورد یقرمزش لبخند به رو یمردونه تو چشما برق
 .سمتم دیاز بهت در اومد و نگران دو مامانم

 شد ؟ ی: دخترم چبایز
 شیپ یدگاه مشکلدورت بگردم تو فرو ستین یزیچ _

 اومده.
 
 رونیکه از آشپز خونه ب نایتوجه به وهاب ا یب کیگر

 حصاراومده بودند تو 
 :و گفت گرفتم

 میبر دیبا +
 .... برات خوادیمادرم غذا درست کرد و پدرم م _
کن  یپس سع دیبا گمیم یوقت میبر دیبا ییایچشم در +

 دارم یمخالفت نکن
 .کنم یخودم رو کنترل م یلیخ

 .سرشونه اش گذاشتم یرو رو مدست
 ام؟یلباس ب نیبا هم _
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 میبر +
 خودم جداش کردم و به سمت بابا رفتم. از
 
 .میکن یبابا لطفا مامان آروم کن ، برگشتم صحبت م _

 .: برو بابا مراقب خودت باش نگران نباشنیآگوست
با چند  کیرو برداشتم که گر میگوش ییاز دا یدیببخش با

 قدم بلند خودش
 .بهم رسوند و دستم رو گرفت را
 ی!! باز چه جنگیعصب نقدریدستش شکه شدم! ا یگرم از

 !!به پا شده
 .رو برام باز کرد نیماش در
 نیبش +

 .فرمون نشست و گازش رو گرفت پشت
همه  یتو برا ریتو به غ یمن وحشتناکم اما نه برا +

 .نمیبدتر
 .یدیآرومم رو د ینکن که تو فقط رو فراموش

 ترسم. یو نممن از ت _
 
 .....یترس ینگفتم م +
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 یم هیها ال نیماش نیاتوبان شد و همان طور که ب وارد
 نیگفت: اما ا دیکش

نظرت رو درموردم عوض  دیشا ینیبیکه م ییا صحنه
 .کنه

به پشت سرمون انداخت  ینگاه حصار نهیاز آ ییا لحظه
 و ادامه داد : فکر

 تازه وارد هیطرفه؟ با  یبا ک کرده
'' 

 که رانم رو چنگ انداخت و داد زد: برنگرد شتمبرگ
 .یدار ی...هه....پسر خاله باحال ادیبزار ب +
 ریخوام درگ یها ، نم ینکن ییکار احمقانه ا کیگر _

 .دیبش
 
 .باشه یتا احمقانه از نظر تو چ +
 .......اَههههههههه "

 ........کنه کارتی؟ خدا بگم چ یشد ریاز جونت س مهراب
جو عقل تو سرت  هی؟ چرا  ین اومددنبالمو چرا
 ".......ستین

 ؟یترس یاز سرعت که نم +
 .ادیدرصد من از سرعت خوشم م هیتو فکر کن  _
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 .دیکش هیرو باال برد و به چپ و راست ، ال سرعتش
و  دیچیپ یو تو فرع دیرس یرو جلو رفت تا به فرع ریمس
 رو خاموش نیماش
 .کرد

 دید که مهراب ما رو ندکار رو انجام دا نیا عیسر اونقدر
 .و رد شد و رفت

 .لحظه صبر کرد و دوباره استارت زد چند
 .دیرس ییو رفت تا به پل خرابه ا یداخل جاده خاک دیچیپ
 شد و در عقب رو باز کرد. ادهیپ

 
و کاله رو  دیبرداشت و کت رو پوش یو کاله مشک کت

 .دستش گرفت
 .میریم گهید نیماش هیبا  نجایشو از ا ادهیپ +

شونه  یزد و در را باز کرد و خم شد و سرم رو رو دور
 اش گذاشت و

 .رو دور باسنم حلقه کرد دستاش
گذاشتم و گفت: تکون  نیکامپوت ماش یو رو دمیکش رونیب

 نخور و نگاه
 کن

 .اومد رونیپل ب ریاز ز اگویرو هوا زد که د یبشکن
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به همراه دو نفر که دست و پاشون  گاردیباد هیسرش  پشت
 ته بود روبس
 .دیرس کیگر کیتا نزد دیکش نیزم یرو
 .اسم به ما دادند هیزنن فقط تنها  ینم ی: قربان حرفاگوید

 شنوم یم +
 
رو صاحب  اهیزاره که بازار س ینم ی: گفت مشکاگوید
 .نیبش
 بزارشون صندوق عقب +

گفت و جفتشون رو داخل صندوق عقب جا داد  یاعطاعت
 .و در رو بست

 د؟یکن کاریباهامون چ دییخوایخدا .... م نه ....نو رو _
 .دینداشته باش یبا ما کار _
 یداد و گفت: با بند کار کیبه دست گر یسکیو شهیش

 د؟یندار
 یمرخص +

کم  هیرو باز کرد و از کنار قفل صندوق عقب تا  درش
 .ختیجلوتر ر

 .شد رهیدر آورد و به چشمام خ یفندک
 رو عقب برد و فندک رو رها کرد. دستش
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 .گرفت و جلو رفت شیکه آت دینکش هیثان به

از درد  یداد ها ییچند لحظه ا یگرفت و برا شیآت نیماش
 اون دو نفر رو

 .....و بوم دمیشن
 .منفجر شد نیماش
سرش گذاشت و من  یبه سمتم اومد و کاله رو رو یعاد

 بهت زد رو به
 .دیکش یسمت
چه  چه بد دینظر بد دیخون یکه م ییتک به تک کسا لطفا

 خوب نظر شما
 دیبد یانرژ ��سر بند جا داره رو

'' 
 .دیش کشحصاربهت زدم رو تو  تن
 .به پا کردم رانیهست که تو ا یتازه اول گرد و خاک _
 .صحنه ها عادت کن نیباش و به ا یقو
پر از دردشون تو  یداد ها ی!صدادمیمن االن درست د "

 !!دیچیگوشم پ
 

 : درونم جواب داد یصدا
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 نیهم نش یآدم نی،ترودا ناکا تو با همچ یدید درست اره
 رحم و ی، ب یشد
 .تونه به آتش بکشه یکه زنده زنده مردم رو م ی، کس قاتل
 .یدیدادشون رو شن یو صدا یدید

 یبال رو سرشون آورده نم نیکردن که ا یکار هی حتما
 ینفر رو ب هیتونه 
 .آتش بزنه گناه
 .شناسمیخشمش رو م من
به  یو تو خودت رو زد یقاتل جان هی یکیساو کیگر _

 یسر هیخواب و با 
اون رو  ینیجرم سنگ نیهمچ ریاز ز یخوایم استدالل
 .یتبرعه کن

 ".... دونم که کارش یمن م ستین ینجوریهم ا اصال
 .به خودم اومدم دمیکه شن یکیالست غیج با

 .خوام مجبورت کنم ینم ؟یایباهام ب یخوایم +
 تادم.فرس نییدهانم رو پا بزاق

 
 کجاست؟ نجایا _
 یکه تماشا کرد هیاول زیقسمت از سوپرا هی +
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رو به داخل دهانم حس کردم و دستم  یادیز یتلخ حجوم
 رو جلو لبم

 .گرفتم
 کرده بودند؟ کاریاونا چ _
 .رندیرو به روم قرار بگ خواستنیم +
 .خوامیرو م رانیا اهیبازار س من

 ریتصاد زاق خوامیبدم م حیواضح تر بهت توض بخوام
 رو دست رانیا ینیزم
 .رمیبگ
من قرار داده  اریکه در اخت یرسم ریغ یاساس آمارها بر

 شده ارزش بازار
دالر برآورد  اردیلیم۸حدود   رانیمواد مخدر در ا اهیس

 یشده. ارزش جهان
 دالر برآورد شده. اردیلیم۶۸هم حدود   نیهروئ اهیس بازار

 
مشتقات  )از ستالیکر ی،جهان یالک اتنوشیدنی
 ای جوانای(، مارنیمتآمفتام
، قلب  هیمانند کل یستیز ی، اندامها”و تخمک نیجن“گراس،

 رانی، و.... در ا
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 مواد مخدرتجارت بزرگ تر از  هیداره و من قرار  ارزش
 .رمیرو دست بگ

 .وا رفتم یصندل یرو
 یصورتم آورد، خودم رو گوشه صندل کیرو نزد دستش

 .دمیکش
 .رو هوا خشک شد دستش

 ؟یدیترس +
 نه _
 .دمیخودم نه از ترس بلکه از بهت لرز به
 ؟ یشد ایماف یچجور _

 کرد و گفت: عقب نرو کیرو به صورتم نزد دستش
 

 .گونم رو نوازش کرد آروم
 .سالم بود۶نفر رو کشتم   هیکه  یبار نیاول +
 .دمیتو سرش کوب یاما با سنگ بزرگ ستین ادمی قیدق ادیز

 ستن؟پدر و مادرت کجا ه _
 یدونن ، فکر م یخانواده ام نم نهیمن هم یکار طهیح+

 هیکنن پسرشون 
درست کار و موفق ، که واقعا تو کارم موفق هستم.  تاجر

 دونه یالبته پدرم م
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 یآدم بد داستان نگاهم نکرد و نم دگاهیوقت به د چیه اما
 .کنه
 ؟یچند نفر رو کشت _

 .گونم متوقف شد یدستش رو حرکت
 .ستیستم نتعدادشون د +
 
دونه دو نفر امشب  یکه نم ادهیز نقدری! استیدستم ن "

 !!چندم هستن
 !از دستش در رفته تعدادشون

'' 
 ازش بگذرم؟ دیبا
 ........اما... مناما

شد رو به زبان  یم نییباال و پا یکه تو ذهنم ه یسوال
 ".آوردم

 ؟ یباشم چ گرماگر نخوام با _
و گفت: فکر  دیشپوستم ک یدستش رو محکم تر رو پشت

 کارتیچ یکن یم
 کنم ؟ یم

 ؟ یکشیمنم مثل اون دو نفر م _
 شد. شتریگونم ب یدستش رو فشار
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 یم یدرمیسازم. تاکس یم یکیساو ییازت اثر موزه ا+

 گوشه از هیکنم و 
 .زارم یم المیو

 یکن یتون ینم یکار چیمن نخوام تو ه _
 . اشتباه نکن +
 .خودم مسلط بشمکردم به  یمشت کردن دستم سع با

 ییجا هیو اومدم  میشد یگرید نیشدم که سوار ماش متوجه
 یاما کجا رو نم

 .دونم
 .باز کرد یکلیمرد ه هیسمتم رو  در
 .و دستش رو به سمتم گرفت ستادیجلو در ا کیگر

 .شدم ادهیلرزونم را تو دستش گذاشتم و پ دست
 .میشد یبزرگ یالیو وارد
 .میرفت یسمت به

 .سرش گذاشت یش رو رودست یمشک کاله
فرش قرمز  یرنگ بود و جلو راه ورد یجا مشک همه

 پهن کرده بودند.
 
 کجاست؟ نجایا
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 نوشیدنیدور هم نشسته بودن و با  یادیز یو دخترا پسر
 از گاریو س

 .کردند یم ییرایپذ خودشون
 کیبه استقبالمون اومدند و جلو گر یوردمون چند نفر با

 .خم و راست شدند
هم  بایداشت و تقر یجو گندم یکه موها نشونیاز ب یکی

 سن پدرم بود
 .دیخوش اومد یلی: خگفت

 ؟ دیمعامله آماده هست یبرا +
 .میبه توافق برس متیدرمورد ق م،یکم بشن هیبله  _
 .مینشست زیم نیمجلل تر سر

صحبت هاشون متوجه شدم که  نیکردند و از ب صحبت
 درمورد معامله

 یم شهیهم یبرا ایگو کنند و یصحبت م مواد مخدر
 معامله کیخواستند با گر

 .کنند
 کنم. یم نییدر کار باشه من تع ییدوباره ا نکهیا +
 

سرم احساس کردم و تکون  یلوله تفنگ رو رو یسرد
 .نخوردم
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 .میکش یواگر نه جفتتون رو م یمخالف کن یتون ینم _
دونه انگور از خوشه جدا  هی زیم یرو ییا وهیجا م از

 :سرد گفتکرد و خون
 د؟یکش یم +
 .کرد کیتمسخر گفت و دونه انگور رو به لبام نزد با

 بخور +
 .دندونم فرستادم ریکه ز نیهم
 ....... ببر غرش کرد و مثل
 ..... من یوا

 �� دیاز شما دوستان ندون یبعض دیبگم شا نمیا
 
: هنر خشک کردن اندام انسان هست البته  یدرمیتکس )

 هم واناتیح یبرا
جانوران  کریدرازمدت پ یفن نگهدار یدرمیتاکس.  هست

 یو انسان برا
در شهر  یونیزیبرج تلو کیاست. موزه که در  شینما

 نیبرل یگردشگر
شده انسان به  یدرمیشده،  جسد تاکس یراه انداز آلمان

 همراه 
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که  دکنندگانیبازد دیشده در معرض د یدرمیتاکس عضو
 آنها گردشگر شتریب

 .(ستقرار گرفته ا هستند،
'' 

 .ش در آوردشانهببر غرش کرد و تفنگش رو از پشت  مثل
 .دیبودن که کش یتو بهت داد همه

سر من گذاشته  یکه تنگ رو یرو پشت گردن مرد دستش
 .بود فرستاد

 .تفنگش رو داخل دهانش فشار داد سر
 ....می....کنی....شوخ...شوخمیخواستیما فقط.... م _
 واقعا ؟+
 اره _
 
 .حس نکردم یزیچ نیاما من همچ +
 .دیخوتون ببخش یشما به بزرگ وار _
 .داره ییبها یهر چ +
 میرو برداشت و به ن یرنگ یمبل کوسن مشک یرو از

 رخ مرد که سمت من
 .دمیرو شن کیشل یکه صدا دینکش هیو گرفت و به ثان بود

 نهیشما هم بهاش ا ینا بجا یشوخ+
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 .افتاد نیزم یمرد با ضرب رو تن
 .رش رو احاطه کرددور تا دو خون
 .اما چشم از جسد رو به روم نگرفتم دمیخودم لرز به
و  دیمال رمردیبرگشت و سر تفنگش رو به کت پ کیگر

 ینم نیگفت: تضم
 یب یشوخ یالبته اگر بخوا یتو نباش یکه نفر بعد کنم

 یمورد کن
 
 .که پر از ترس سرتکون داد دمیوضوح د به
 .دیشما دستور بد یهر چ _
امضا  یبخون نکهیسر اسناد بدون ا هیبا  ادیالن ما لمیوک +

 و به سه یزنیم
مجموعه خودت هستن دستور امضا  ریکه ز گهید نفر
 .یدیم

و چه خودت و چه اون سه  یکن یباز شوخ یکه بخوا اگر
 نفر اول تو رو به

 .مجموعه ها ریز بیفرستم بعد به ترت یم درک
 دیکن زشیرو گرفت و ادامه داد : تم دستم
 .هم قدم شدم هاشبا
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تر  ختیو کر ختیداشتم بدنم کر یکه بر م یهر قدم با
 .شد یم
 و گفت: حالت بد شده ؟ ستادیا

 نه _
 
 .شد با حلقه شدن دستاش به دور تنم یگفتنم مساو نه
به بدش رو به  نجایدرست اما از ا یهست یقو نکهیا +

 .دست من بسپار
 .دم کرددستاش بلن یرو باز کرد و رو یعقب ون مشک در

 .پاش گذاشت یرفت و نشست و منم رو داخل
 م؟یری...کجا م میدار _
 خوب یجا هی+

 یشد تیکم اذ هیو گفت: امشب  دیتنم کش یرو رو دستش
 بهش دیاما با
 یکن عادت

 !ت؟یاذ
 . دمیکه من د ییزایلحظه چ هی یشدن برا تیاذ

 کم!! یلیخ کمه
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 یت بدستش شقشفه ام رو ماساژ داد که دس یکیاون  با
 جونم رو باال آوردم

 .پسش زدم و
تو امشب سه نفر  ؟؟یالیخیب نقدریچرا ا ؟یچجور تونست _

 یرو کشت
 ! یجون سه نفر رو گرفت ؟یفهمیم

؟ عادت کن  یرو مشت کرد و گفت: خب که چ دستش
 سه نفر نه نیچون ا

 یبودن نه آخر یاول
 . جلو پاش پرت شدم نیماش یترمز ناگهان با

 .لو دهانم گرفتمرو محکم ج دستم
 کیخم شد که دستم باال آوردم و گفتم : خوبم ، گر سمتم

 یبهم گفت ادتهی
 شد پس؟ یفقط هست. چ مواد مخدرمن رو  تجارت

بکش  ایکه من کشتم قصد جونم رو داشتن  ییتمام کسا +

 یشیکشته م ای
 خواستن تو رو به قتل برسونن؟ یم یعنی _
 
 ؟ یخودت کرد شیپ یاره تو چه فکر +

 .رو به سمتش دراز کردم دستم
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'' 
 ؟یخوب ی! مطمئندهیرنگت پر +
 اره _
 مارستانیب نیتر کیبرو به نزد +
 گفتم که خوبم _
 .یکه جون ندار نمیبیمن م یستیخوب ن +
 

 .رو گرفت دستم
 .گذاشتم نشیو سرم رو سمت چپ س دمیش خزحصار تو
 مارستانیب ریهرجا به غ میبر مارستانیبگو نرو ب _
 ؟ یاز من دور بش یخوایمتو  +

 ......سکوت
 ایو من بفهمم  یموضوع فکر کن نیبه ا ییا هیاگر ثان +

 حسش کنم
 .کنم به موندن یم مجبورت

 یکشت یتو سه نفر رو به راحت _
 ندارم. یتو خطر یکشتم که کشتم اما برا +
 
که بخوام کنارت باشم درسته؟  یتا زمان یندار یخطر_

 اگر نخوامت
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 یکیساو یالیبه عنوان مجسمه داخل و شمیم یدرمیتکس
 .میزاریها م

که  ی. اما نه تو ، تو اونقدر مهمدمیانجام م یدرمیتکس +

 یخودمم بخوام نم
 .روت بندازم یخط تونم
 .برام یارزش با

شدم و نگاهش کردم که  صشیدورگه حر یصدا محوه
 ادامه داد: شده باشه

 یت مکنم کنار خودم نگه هوشتیدارو خواب آور ب با
 .دارم

 "کیگر"
م حصارخودش رو تو  شتریخمار نگاهم کرد و ب یچشما با

 .جا داد
 ... اونا یول _
، قصد جونم  یشیکشته م ایبکش  ای نهیبودن ا ایقانون ماف +

 رو کردند
 ستین یخبر یو دل رحم یخالفکار ها از مهربون یایدن

 ی.اگر دل رحم باش
 

 .تمومه کارت
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 .زش کردمرنگش رو نوا ییخرما یموها
 .بهم داد یو نازک ، حس خوب نرم
 .کنه یفرق م هیبدونه و درک کنه که کار من با بق دیبا
 .بد باشم تونمیچقدر م نهیآوردمش تا بب نجایا به
و  ریبگ میجد نکهیا یحرف ها زدم که فقط برا یسر هی

 نترس بودن تو
 .کم بشه چشماش

 . تر نگاهم کرد قیترس فقط دق یبه جا اما
اتفاقات رو تو ذهنش ثبت  زیبه ر زیخواست ر یم انگار
 .کنه
 نمیخودم باشه و هم یعالم و آدم جداش کردم تا برا از
 .شهیم

 .نداشتنش یکنم برا سکیر خوامیکه نم ییدارا تنها
 .هیبرام مهمه و خواستن فقط
 .موهاش فرستادم نیاسمم از زبانش دستم رو ب دمیشن با

 کیگر _
 
 ....من َسمه یت هم براجون .... دختر تو تفس +
 ی. توهم تا زماننمیرو بب ییصحنه ا نیهمچ خوامینم گهید_

 که جونت در
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؟ اگر  یکن یقول بده از اسحله استفاده نم ستین خطر
 دست و یاستفاده کن

 . یریرو نشونه بگ پا
 ؟ یریگیقول م یاز ک یدختر تو دار +
 یکیساو کیگر _
 هیفقط کاف یبه عرش رسوندن هر کس یکه برا یکیساو +

 .اراده کنه
 ییفرما یکه م یکیساو نیهم یهستم که برا یمنم کس _

 مهمم
 گفته ؟ ی!! انوقت ک نطوریکه ا +
 یخودش البته حرص تو صداش به وضوح نشان دهند م _

 باشد.
 

 ....... ش داد کهشانهبه  یچیبا ناز پ ماهرانه
 .متوقف شد نیماش
ب ۴۰به شماره پالک  یون مشک نیسر نش =

 سرت یدستات رو رو۲۴۵۶۷
 . شو ادهیو پ بزار

'' 
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گوله  هیخواد دست بردار تا  ینم یانیمهراب کاو ایگو+

 .بزنم شیشونیوسط پ
از  یکه ناش یرو دور گردنم حلقه کرد و با لرز دستاش

 اتفاقات چند ساعت
 .بود شیپ

 ؟ یندار نیکه تو ماش یزی: نه ... خونسرد باش . چگفت
 
 .کنم یبشه خالصش م ادیز اگر رو مخ رفتن هاش +
به کارش نداشته باش. اسحله  یبخاطر من کار کیگر _

 ؟یهمراهت دار
 نگو یزیچ +
 .باز شد یون توسط کس در

 .رو گرفتم اگوید شماره
 .........بوق...بوبوق

 ......الو _
 . که هستم ییخودت رو برسون جا +

 .صحبت بهش ندادم و قطع کردم اجازه
 .مین و برنگو تا لج نک یزیچ _
 
 .نیبش ادهیها پ نیسر نش =
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 . انگشتام فرستاد نیرو ب فشیظر یانگشتا
رو جلو آورد و آروم رگ متورم کنار شقشقه ام رو  سرش
 .شکوفید

 فقط آروم باش _
کردم مأمور رو به روم  یفشار دادن دست ترودا سع با

 مشت و لگد ریرو ز
 .رمینگ هام

خود  نیو همچ نیماش دیشده و با ی: به ما گزارشمامور
 .دیبش شیشما تفت

تونم  یرو م دهیم یکه به شما اجازه بازرس ییبرگه ا +

 .نمیبب
 .میکارمون رو انجام بد دی: اگر اجازه بدمأمور

 .دیندار ییاجازه ا نیهمچ یبدون نامه بازرس +
 

ما  دیبزار دی. کنار برمینامه کم داشت ی:زمان برامأمور
 .میکارمون رو انجام بد

 .دمیرو تو مشتم گرفتم و به سمت خودم کش اش قهی
 .میستادیهم ا بدنبه  بدن
 رو برگرد یکه اومد یراه +

 .دمیبازوم رو گرفت و به عقب کش ترودا
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 ....کی...ولش کن....گرکیگر _
 .افتاد نیزم یعقب هلش دادم که از ون پرت شده و رو به
 یچک کن یتون یم یاومد یهر وقت با نامه دادگستر +
 .بود اشاره کردم ستادهیا رونیکه ب گاردمیادب به
 و پشت فرمان نشست. دیفهم عیسر
 
ترودا  شانهگرفتم و دستم رو دور  یدستم رو به صندل هی

 .حلقه کردم
 رو بدونن گاهشونیالزم بود که جا +
. االن اگر ستیمثل لهستان ن نجای، ا رانیا نجایا کیگر _

 با حکم جلب تو
 ؟یچ ادیب

 تونه بخوره ینم یگوه چیه +
 یب فهیانجام وظ نیح سیافسر پل هیاشتباه نکن تو به  _

 یکرد یاحترام
 زایچ نیکنن جنبه ا یمن قد علم م یمدرک برا یب یوقت +

 دیرو هم با
 .باشن داشته

رو به  یقرمزش رو جلو اورد گفت: همه چ صورت
 یمگه باز ر،یتمسخر نگ
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 ؟یزنیکه حرف از جنبه م هست
 
 .دمیش کششانه یداخل گود یانگشتام رو رو سر
 یتون ینم ینیبب یاتفاقات رو باز یکه نتون یتا زمان +

 رد یازش به راحت
 .یبش
 نم؟یبب یباز هیاوه ....جالبه... فقط کاف _
و باهوش عمل  رکانهی،زیقو دیبا دنید یدر کنار باز +

 .یکن
 اون که بله _

 .دستم گذاشت و سرش رو جلو آورد یرو رو دستش
 :تگف یطناز با

رو رها  شیخوام اتفاقات چند ساعت پ ی.... مکیگر _

 کنم و خشم تو
 رو به درونم بکشم. چشمات

 
'' 

 .ندارم یشوخ چکسیسم کشنده که سرش با ه هی یتو سم +
 !رو لبش نشست و گفت: سم یکوچک لبخند

 یبه آلوده کردن خوب مهارت دار +
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 بد؟ ایحاال خوبه  _
 یپا گرگ هیداد :  کرد و ادامه سیرو با زبانش خ لبش
رو از پشت  رونیبا اخم ب نیاومدن سرعت ماش نییپا با
 .نگاه کردم شهیش

 .گذاشت راهنمیپ قهی یرو رو دستش
 خوامت یم _
 .ستادمیثابت ا رونیبه ب رهیخ
 
 "خوامت یم "
 .دکمه هام رو باز کرد ییحرص دخترانه ا با

 .دیکش یقیگذاشت و نفس عم نمیقفسه س یرو رو سرش
: اتفاقات دمیغر باشیخورد پوست نرمه صورت زبر با

 شیچند ساعت پ
 .ما عوض نخواهد کرد نیرو ب یزیچ
 .حرف بزنم خوامیاالن نم _
گردنم  رینشستم که خم شد و سرش رو ز یصندل یرو
 ........برد

 "ترودا"
 هیر یتو یقیتن خشن و پر از عضلش رو با نفس عم یبو

 .هام فرستادم
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 ... یقو "
 ....بزرگ

 ....هوشبا
 
 .... و خشن تلخ
 ..... جور ناب هی
 ".کرد نیمشمامم رو سنگ یقدرت به راحت یبو
 .خودم کرد یخود ب از
پاش نشستم و دستم رو باال آوردم و پشت گردنش  یرو

 .رو چنگ انداختم
 .رو جلو بردم و چشم بستم سرم

 یقدرتمندت تنم رو به باز یخوام دستا یخوامت ، م یم +

 .رهیبگ
شدن وجودش رو حس کردم و احساس قدرت  برجسته

 کردم و ناخوداگاه
 .دمیخند ینخود

داغش سرم رو جلو تر بردم و کامل  یبرخورد نفس ها با
 .دمیبهش چسب

 : گفت ییدورگه ا یصدا با
 من گرم یبیب+
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 کردم و به

 .ماومد نجایا
 م کنحصار_
'' 

 .هست ییخبرا هیواقعا  نجای...خب.... ا خب
 .دیاریمن ب ییایسر در ییبه حالتون اگر بال یوا

سرتون خراب  یرو رو رانیکل ا چیکه ه یکه آگاه انوقت
 .کنم یم

 ای دیمن رو بزن یریدستگ دیق دیبا ایبا منه خب  مشکلتون
 به دست دیهم با
 .دیریبم من
 . زدم هیتک وارید هی

همه تجربه خالفکار بودن  نیبود بعد ا ینبضش اوک ترودا
 ریو تو کوهستان ت

نبض ساده  هی گهیزدن ، د هیبخ یحسیو بدون ب خوردن
 رو مطمئنم درست

 .کنن یرو دارن اجرا م شینما نیا یالک نایو ا گرفتم
 .انیجز.....مهراب کاو ستین یشک کار کس یب
 .کنمیرو از تنش جدا مسرش  ادیدنبال من اگر ب به
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 .اومد اگویساعت گذشت که د مین
 ؟ یکرد دایپ+
 اجازه ورود دارند. ی: ورود ممنوعه ، فقط تعداد کماگوید

 
 تفنگم +
 ..... رانیا نجایا کی: گر اگوید

 تفنگم +
'' 
 ؟ییا گهی: امر داگوید
 .دست به در اشاره کردم با
 . ادیبهوش م گهیساعت د کی: دکتر گفت حداکثر تا اگوید
 یتم و به روش

 دادم.فشارش  تخت
 نیتونست هم یفقط م یکیساو کیقول خودش جفت گر به

 باشه یخانم
 ..... بشه مرداب سلطنت من یو سادگ ییبایز نیدر ع که

 ....و پر دل و جرعت جسور
 " ها یکیدونه سلطنت ساو کی یکی

 دمیکشش رو دست شانهطور که تو فکر بودم پشت  همان
 کیکوچ زیچ هیو 
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 .با سر انگشتم حس کردم رو
 ترودا تکون نخور +

رانم گذاشتم  یرو رو نشیبرش گردوندم و قفسه س آروم
 تا صابت باشه.

 
رو از تو انگشتم در آوردم و با فشار دادن  میمشک انگشتر

 شیمشک نینگ
شده  یجا ساز یموراد اضطرار یکه برا یکیکوچ غهیت

 .بود باال اومد
 یکوچک یلیخراش خ یو به آروم دمیرو از هم کش شپوست

 .کردم جادیا
کردم به سمت  تشیانگشتم رو پشتش گذاشتم و هدا سر
 .یدگیبر
 .اومد رونیخون ب یکرد و همراه با مقدار سر

 . رو در آوردم شیشونیپ یرو چسب
 .چسبوندم یدگیبر یاز چسب روجدا کردم و رو یا کهیت
'' 
 .مجفت تنم درازش کرد شانه به

 .مشکوفید قیرو عم لبش
 .تونه کنه ینم یکار چیمهراب ه +
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 ؟یکن کاریچ یخوایم کروفنیم نیبا ا _
 خوب ، خوب ... یکارا +
 
 " ترودا "
خوب ،خوب که حس نهفته درون  یگفت کارا یجور هی

 صداش ترس خون
 .کرد ریرو تو دلم سرآز یزیخونر و
 .جونم رو بهش فشار دادم یب تن
 کنم؟ کاریچ ارهیمهراب بسر  ییاگر بال "

 ......، مادرم پدرم
 .... ییو زن دا ییمن ! دا یوا
 ؟ یخاله و شوهر خاله چ ی، وا یوا

مهراب ، خودش  یها یمربوط به فضول رایتقص تمام
 دردسر درست خوادیم

 .کنه
 یرو راض کیگر یاز دست تو مهراب ، حاال چجور آخ

 " کنم؟؟
 به چشماش زل زدم. قیقرار گرفتن دستش رو بازوم عم با
 
 بگو +
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 رو بگم؟ یچ _
 .گنیکه چشمات دارن بهم م یهمون +
 گن؟یم یچشمام چ _
 نیزنن، اما ا یم ادیخواسته اشون رو مغرورانه فر +

 که از سر شهیباعث نم
 .بگذرم راتشیتقص
و ادامه داد  دیانگشت اشاره اش چند بار به شققه ام کوب با

 گرمکه با ی: کار
 .زارم ینم جواب یرو ب کرده

 به مهراب نداشته باش. یفقط آروم باش و کار _
 
 یبرا ندیو چهار ساعت آ ستیب ینامه مهراب ط یزندگ +

 بسته شهیهم
 شهیم

بگو که  ،یکنیرو نم یکار نی....همچیتون ینه ...نم _

 ؟یکنیکار رو نم نیا
 .منصرف بشم دیبه حرمت تو شا +
ف خودت هد یبهش نداشته باش و رو یبخاطر من کار _

 هیتمرکز کن. 
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 ییدستش به جا نهیبیم گهیبعدش د رهیگیپ یسه روز دو
 خسته ستیبند ن
 .شهیم

 .میزن یاستراحت کن بعد حرف م +
 .پرستار و دکتر بودناز  فرم
 یچیگفت : مال خودت ه نشونیاز پرستارا از ب یکی
 .یستین

 
که مثل شما بد اخالق  نیپوزخند نگاهش کرد و گفت: هم با
 خودش ستمین

 نعمته نیتر بزرگ
'' 

 .ستیتنتون ن راهنیمحترم چرا پ ی: آقاپرستار
 .خوادیچون دلش م _

 دستش یزیرو به سرش گرفت که متوجه خونر دستش
 .شدم
 .دستام بلندش کردم یرو
 .رمیولم کن ، تا حالش رو بگ کیگر _
 یوحش یدختر یرگت رو پاره کرد +
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 یمن پانسمانش م دیایبره سر کارش ، ب ی: هر کپرستاره
 .کنم
 .میاتاق برگشت به

 .کرد کسیبا دقت سرم رو دوباره سر جاش ف پرستاره
 ه؟یک مارستانیب سیرئ _

ز طرف همکارم از شما : استراحت کن من اپرستار
 .خوامیمعذرت م

 یخوا یکه معذرت م ینکرد یکار _
 اوردن؟یشما شام ن ی: براپرستار

 .کار دارم مارستانیب سینه ، من با رئ _
وقته که غذا  یلی، چطور ممکنه خ ستشین سی: رئپرستار

 پخش شده !!
 
 .میدیسفارش م ستین ازین _

 .: امشب رو خوب استراحت کنپرستار
که  یدیهست فقط با توجه به پوست سف یطحس زخمت

 .شهیکبود م یدار
 .ستیمهم ن _

تخت رو  یدکمه باال یداشت ی: اگر باهام کار پرستاره
 فشار بده، فعال
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 .سالمش رو تو دستم گرفتم دست
 ؟یخوریم یچ +
،  الشیخیب گهیحسابش رو برسم اما د یذاشت یم دیبا _

 رو بده تیگوش
 .مامانم بزنم زنگ

 میریفردا در عصر وقت م ستشیدو نفرمون ن یگوش +

 .میریگیم یگوش
 
 شم؟یمرخص م یک _
 .جا بلند شدم که در اتاق باز شد از

 .بلند قد با دوتا ظرف غذا داخل اومد یمرد
 .شام براتون آوردم ریسالم وقتتون بخ +

شده؟ ساعت سه  ریشام د یبرا دیکن ی: فکر نم ترودا
 نصف شبه

 .اتفاق رخ داده نیا یاس پرستبخاطر حو خوامیعذر م +
گذاشت و از اتاق  زیم یکه دستش بود رو رو یظرف

 .رفت رونیب
 ه؟یچ نمیب ارهیب کیگر _

 .که غذا رو جلو روش گذاشتم نشست
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ظرف رو برداشت و ذوق زده گفت: مرغ سرخ  روکش
 ...اوممممم یکردن

 
درون ظرف رو  اتیاز محتو یرو برداشت و مقدار قاشق

 .به سمتم گرفت
 .میباهم بخور _
 ؟ زنهیهه.... داره بچه گول م "

 ! جالبه
 .کرده من چقدر احمقم که بخوام متوجه نشم فکر
 " . رمیم شیبه روش خودم پ منم

'' 
 ..... کم درد آوره هیروش من  "

 احمقم ...... " هیکن من  فکر
 

 .رو جلو دهانم گرفت قاشق
 کیگر _
 تو بخور +

 .دیو دراز کشتا غذا خورد  ستادمیا منتظر
 .ادیگرسنه بودم ، حاال که خوردم خوابم م یلیخ _
 .کف اتاق برداشتم یکاش یرو از رو راهنمیپ
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 .ترودا پرتش کردم یرو
 بپوش و بخواب +
 ؟ یلهن حرف زد نیباز با من با ا _
 

 . رو مشت کردم دستم
 : تو سرم زمزمه کرد یکی

 " . ستین یاالن زمان خوب یببر وحش "
 ن بخوابترودا جا +
 .شد حرف درست نیا _

 .ستادمیبهش ا پشت
 .منتطرتم "
 .میکه با هم کار دار ایب

 ! شهیم یبرات فراموش نشدن امشب
به گوشه از ذهنت خواهد ماند و هر روز  شهیهم یبرا

 که چرا یکشیعذاب م
 .شدم یکیساو کیگر ریگیپ

 رفتم که بسوزم؟ چرا
 

 غرور کاذب خودم رو نگرفتم؟ یجلو چرا
 "..... گرید ادیز یا هاچر و
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 .رو باال آوردم و شنود رو لمس کردم دستم
 .اریبرام ب ییسر و صدا چیاسلحه ام رو بدون ه +

 :زنان گفت نفس
 ام؟ی: خودم ....هم ....باگوید

 ؟ یزن یچرا نفس نفس م +
 برو بخوابونش ؟ ی: مگه نگفتاگوید

 ، یزمان دار قهیخوب ، پنج دق یلیخ +
 
 .... کمه حد هقی: پنج دقاگوید

 .االن شروع شد نیات از هم قهیپنج دق +
: امروزت رو با ُچت کردن رو من و ضدحال به  اگوید

 من زدن شروع
 ....یکرد

 .رو قطع کردم ارتباط
 .کنم یبا تک به تکشون جنگ م "

داشتنتش ، بودنش ، حس کردنش و عطر تنش رو  بخاطر
 ....دنینفس کش

 .دارم دوستش دارم که ....دوستش یجور
 .دارم یناب حس
 .بمونه شمیپ دیکه با هیهمون خود
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 " .وجود نداره یتپه قلب یترودا م نمیس تو
 ماند. گهید هیده ثان قهیپنج دق از
 

......۱۰ 
.....۹ 
.....۸ 
....۷ 
....۶ 
...۵ 

....۴ 
.....۳ 
....۲ 
 .اتاق باز شد در

 .رو به سمتم پرتاب کرد کلت
رو  رشیتا پرستار پذ هوا گرفتمش و گفتم : کار دو رو

 .تموم کن
 : اعطاعتاگوید

کنار تخت ترودا  یصندل یم زدم و روشانهرو پشت  کلتم
 .نشستم
 دستش گذاشتم و خودم رو به خواب زدم. یرو رو سرم
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'' 
 .گذشت که در اتاق باز شد قهیدق ستیب

 .که با هم صحبت کردند دمیدو نفر رو شن یصدا
 .دمیشنشست و به عقب ک میپشت صندل یدست

 .پرت شدم نیرو زم یبا صندل همراه
نفرشون به  هیرو آروم به هم گفتند و حس کردم  ییزایچ

 کیتخت ترودا نزد
 .شد
 .کنارم رد شد از
 .کم پلکم رو از هم فاصله دادم یلیخ

 یبار رفتن با شکوه نیاما ا یاومد انیمهراب کاو "

 " داشت یخواه
 .دمیپوزخند بلندش رو شن یصدا
ته شدن در اتاق و دور شدنشون از جا بلند بس یصدا با

 شدم.
 
 اگوید +
 : بله قرباناگوید

 خفه کن +
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 : خدمتتاگوید
 .کلتم بستم یسر یهوا گرفتمش و رو رو

 .اومدم رونیگرد کردم و از اتاق ب عقب
 .تو راهروه گرفتم یاشارم رو به سمت پرستارا ها انگشت

 .تمومش کن +
در آسانسور بسته  نکهیو قبل ا دمیقدم هام سرعت بخش به

 .بشه داخل رفتم
کنار گردن مرد  یرو باال بردم و ضربه نسبتا محمک دستم

 داخل آسانسور
 .زدم

 
 .طبقه آخر رو فشار دادم دکمه

 ها نیدورب اگوید +
 : چک شده طرف از کار انداختشاگوید

 جناب سرگرد نیکار بلد هست ا یخوبه پس مقدار +
 .اومدم رونیتوقف آسانسور ب با
پله ها رو  عیراه پله رو باز کردم و سر یاظطرار در
 .اومدم نییپا

 نش؟یبیم +
 قربان ری: خاگوید
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 طبقه هارو چک کن. یاتاق ها +
 
 .نمیبیرو نم ی: چک کردم. کساگوید

 .کن ، زود باش داشیپ +
 .دمیو به سمتش دو دمشیدور د از

 .دمیرس بهش
رش شونه اش گذاشتم و به سمت خودم ب یرو رو دستم

 .گردوندم
 چخبره اقا؟ _

 .دمیبا سر تو صورتش کوب پرحرص
 .افتاد نیزم یزد و رو داد

 .دمیو به سمت داخل کوچه دو برگشتم
 ؟ییکجا "

 ... باش زود
تو  یبر یآب بش قهیتو هفت دق یتون یباش نم زود
 .... "نیزم
 
'' 
 .کنم یخالصت م شهیهم یبار برا کی "

 .زارمینقطه سر خط م هیو من  یشیم خالص
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 " ..... مراسم کف و دفنت شهیهم م یخط بد سر
کرده و داره به  حصاررو  ینفر کس هیکه  دمیدور د از

 .رهیم نیسمت ماش
 مارستانیب یکوچه پشت ایزود باش ب اگوید +
 . دمیدو
 .دمیتمام توانم دو با
 "... با ارزشم رو ببره ییمحال بزارم تنها دارا "
رو چنگ انداختم و به  خم بشه پشت گردنش نکهیا قبل

 .دمیعقب کش
 .ستادیقدم عقب ، عقب رفت و ا چند
 بود بهم حمله کرد. ستادهیکه کنار در ا یگرید یمرد

 
 .دادم چشیحرکت کامل پ هیدستش رو گرفتم و با  مچ
 .دمیخورد شدنش رو به وضوح شن یصدا
 .درد داد زد از

 .گرفتم و رو زانو جلو روم نشوندم یدست هیرو  گردنش
 .گرفتم یانیرو طرف مهراب کاو صورتش

 .دیمخالف دو جهت
 چیضرب کامل پ هیچانه اش گذاشتم و  ریدستم رو ز هی

 .دادم
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 .جونش رو رها کردم یب تن
 یکیساو کیگر ی: تو باختمهراب

 .نشست نیترمز کرد و بالفاصله مهراب تو ماش ینیماش
 .آوردم رونیم بردم و تفنگم رو بشانهرو پشت  دستم

 ... همحال "
 " شیبزارم ببر محاله

 
 .رو نشونه گرفتم نیماش یعقب ریتا
 کنم؟ کیشل "
 .ستی، خودش تنها که ن شهینم
داره و ممکنه ترودا  یبر م یباز نیکنم ماش کیشل اگر
 .بشه یزخم

 " .... هم بخاطر ترودا جون سالم به در ببر نباریا
 .ترمز کرد کنارم

 : بپر باالاگوید
 .باز کردم و نشستم در
 برو دنبالش +
 : دارمشاگوید

 
 و برو کنارش ریگاز بگ +
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تو روز روشن  شهینم نجای؟ ا یکن کاریچ یخوای: ماگوید
 .کرد یانداز ریت

 .رو از داخل گوشم در آوردم شنود
 شو کشینزد یتون یکه م ییتا جا +
 شهیبرامون دردسر م یکن یانداز ری: نه ، تاگوید

 نشونیبه ماش نیبا ماش یکه شد کیزود باش ، نزد +

 ضربه بزن
 .دیکش هیها ال نیماش نیکرد و از ب شتریرو ب سرعتش
 .دمیکش نییرو پا شهیپشت شنود رو در آوردم و ش چسب

 نکن کی: شلاگوید
 
 ساکت باش و کارت رو انجام بده +
 " اول یتنه "

 بار محکم تر بزن تا حواسشون پرت بشه نیخوبه ا +
 " تنه دوم "
 .رو نشونه گرفتم انیمهراب کاو یشونیپ
 .پوز خند به چهره اش نگاه کردم با

زندان  یها لهیپشت م نکهیا اقتتیزنمت تو ل ی: نممهراب
 یبپوس

 ؟ گهیچه م +
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ندازت  یکنه و به جاش م ینم کیبهت شل گهی: ماگوید
 یها لهیپشت م
 زندان

 
 ینیبهش بگو خوابش رو بب +

مز پرت کردم و با دست چپم تر نیرو داخل ماش شنود
 .دمیرو کش یدست

'' 
 .دور برداشت نیگرم شد و ماش بازوم

بشه  یوارد جاده خاک نکهیکه قبل ا دمیسر فرمون کوب تو
 .دیچیپ

 چیبپ یفرع نیگاز بده و اول +
 ؟ یکن کاریچ یخوای: ماگوید

 برو داروخونه +
 ؟ یچ ی: داروخونه؟! برا اگوید

 
کن ، بازوم خراش برداشته. چک  ریگاز و اب سرم بگ +

 االن کجا نیبب
 هستن؟

 ؟ی: چجوراگوید
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 نشیشنودم رو پرت کردم داخل ماش +
 .کجا هستن تهیچک کرد بب شیساعت مچ قیطر از
 باال شهر رهی: داره ماگوید

 .پرواز هماهنگ کن یبرا +
 : پرواز ؟! اگوید

 
 گمیم یزیکه هر چ ینکرد شیاره پرواز . مگه خال +

 ؟ یکن یتعجب م
 .پرواز رو کن یکارا

به من  دیاالن با ارم؟یموقع شب خلبان از کجا ب نی: ااگوید
 ؟ یبگ
 خوامیم یقو میت هیزنگ بزن بگو  نی. به مارتستین ازین +

 لباس و یبرا
 .باشن رهیقبل ما جز شیآرا
 " ... ها یکیساو یایرو ریتعب شهیترودا م "
 " ترودا "
 .که تو دستم حس کردم تو جام نشستم یسوزش با
 .افم رو نگاه کردماطر یجیگ با

 ....ککککی.....گر کیگر _
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 .که در اتاق باز شد دیطول نکش شتریب قهیدق چند
 .دمیدو کیاومدم و به سمت گر نییتخت پا از
 " .... ش اوج آرامشهحصار "
 .ستادمیبهش ا دهیمهراب نرس دنید با

 .میبخور تا حرف بزن یزیچ هی ای: بمهراب
 ....کی.....گرکی؟ ....گر کیکو گر _

 .ستین نجای: امهراب
من رو اورده  یبودم ، ک مارستانیپس کجاست؟ من ب _

 نجایاصال ا نجا؟یا
 کجاست؟

 
 زایچ یسر هی دیچون با نجای: من تو رو اوردم امهراب
 . یرو بدون

 یزدیش بال ، بال محصار یبرا یکه داشت یمرد اون
 قرار بره زندان ستشین

 .خنک بخوره آب
 ادتیجرمم پسر خاله فکر کنم  کیرهه ...هه.... منم ش _

 رفته اسم من رو
 . یرد کن ستتیل تو

 . نرفته ادمی: نه مهراب
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لباس برات  گمیتو تنم اشاره کرد و ادامه داد: م راهنیپ به
 لباس نیبا ا ارنیب
 .ینیبش ییبازجو زیپشت م یتون ینم
؟ با تهمت زدن به  یمن بست یبه نابود شانهمهراب تو  _

 دتیعا یچ کیگر
 ؟ هیبگو مشکلت با من چ قای؟ دق شهیم

اعدام  دیکن االن هم با ی: بهت گفتم باهام همکار مهراب
 رو کیشدن گر
 .یکن تماشا

 
 ....اعدام "
 .... من
 :دیکش ادیدرونم سرم فر یصدا
 .باش یو قو نترس
مجبور  خوادیترسونه ، م یمعلوم چته؟ داره تو رو م ترودا

 ، یبش یبه همکار
 ندارند؟ یمدرک چیه کیگررفته از  ادتی
 .کنن رشیتونن دستگ یمدرک نم یب
اعدام  ایرو بازداشت  یبدون مدرک کس ایدن یکجا چیه
 " .کنن ینم
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 .شدم رهیتو چشماش خ میشگیغرور هم با
 .دیندار کیاز گر یمردک چیشما ه _
 ....:.. که گفت یزیچ با

 قلبم گذاشتم. یام حس کردم و دستم رو رو بدنتو  یگرفتگ
 
'' 

 .دیندار کیاز گر یمدرک چیشما ه _
 م؟یندار یمدرک کیگفته ما از گر ی: کمهراب
 .قلبم گذاشتم یرو رو دستم

 .دیندار یکه شما مدرک گمیمن م _
 یکه مدرک گمیمن م یگی: چه با اعتماد به نفس ممهراب
 ، پرونده دیندار
. ما مدرک دهیزمان بسته شدنش رس گهید یکیساو کیگر
 مدرک هی میدار

 .نداره یفرار یو پر و پا قرص که جا محکم
بود مشت کردم و مغرورنه  نمیقفسه س یرو که رو دستم

 بهش زل زدم.
 
که  یی؟ تو یکرد یتا االن صبر م نیاگر مدرک داشت _

 نفرت و یجور هی
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 کیگر یریچشمات رو احاطه کرده که جز دستگ خشم
 ینیب ینم یزیچ
به خودت دروغ  یاخویم یدستم اشاره کرد و گفت: تا ک به
 ؟ چرا یبگ

گرگ تو لباس  هیکه اون آدم  ینیو بب یکن یباز نم چشمات
 .بره است

 یآلفا کیسر دسته گرگ هاست  کیاشتباه نکن ، گر _

 بزرگ و تنومند
 .ستیاصال دو رو ن که

 اون ؟ ای ی: تو به من اعتماد دارمهراب
 کیکه به گر یجفتتون ، اما اعتماد تو جدا و اعتماد _

 رم هم جدادا
تو برف و خودت رو  ی: سرت رو مثل کبک کردمهراب
 ، یزد تیبه خر
 کرده ؟ کاریچ تتیشه با تو و ذهن یمن باورم نم ایخدا

 
 دگاهمیوجود که د نیسابق هستم، با ا یمن همون ترودا _

 .باز تر شده
 یبخوام ب دیچرا با دمیند کیتو گر یبد ینکته  چیه من
 یکیاعتبار  لیدل
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 .کنمخراب  رو
 .قدم به سمتم برداشت هی

 .رفتم و لبه تخت نشستم عقب
که  یبحث کنم کار گرمخوام بخاطر اون با ی: نممهراب

 دونم درست یم
 .دمیانجام م رو
 .برم نجایاز ا خوامیکار درستت رو انجام بده. من م _

. تو کمد چند دست لباس ستی: االن زمان رفتن نمهراب
 گذاشتن ، لباست

 .عوض کن رو
 . زور نزن.ارمیرو در نم کیگر راهنیپ _
 

که بزارم جلو رو  رتمیغ یمثل اون ب ی: فکر کردمهراب
 همکار هام

رگ  یب ینیزم بیتونم س ی؟ من نم یظاهر بش ینجوریا
 باشم. پاشو

 .هستم ینگو من ک شهیتو اگر کسر شعنت م نمیمن هم _
 : ترودا پاشومهراب

 .ستین یکیمن و تو  یلیجوش نزن چون فام _
 .کرد یحرصش رو با فشار دادن فکش خال تمام
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 .و عرض اتاق رو چند بار رفت و برگشت طول
 .... کیگر "

 ؟ییکجا
 یدون یشده ؟ اصال تو م دایسر و کله مهراب پ یچجور

 شیمن کجام و پ
 مهرابم؟

 
دست مهراب  یمن رو بسپار یسادگ نیبه هم یتون ینم تو

 !!یاونم ک
 !؟؟مهراب
نم اگر بخاطر من نبود به قول خودت دو یکه م یکس اونم
 حرومش ریت هی
 .یکن یم

 ؟ کمیگر ییکجا
 "کمیگر"

محابا دوستش دارم  یمن ب کمی! اره گفتم گرکمیگفتم گر من
 یجور هی، 
 .ستیمثلش نبوده و ن نیرو زم چکسیانگار ه که

 .دوستش دارم خالفکارانه
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خالفکار  هیچقدر حس دوست داشتن  دیکن یرو نم فکرش
 نه جذاب وتو یم
 .باشه زیلذ

درونش  قیداره اما حس عم یسرد و گنگ هیروح درست
 نرم و پنبه یلیخ
رو در  دیکه دوستش داره، شا یکه فقط مختص کس ییِ ا

 رو بهم نگه اما من
 ".رو با پوست و استخونم حس کردم کیگر یدرون نگاه

'' 
 پام زانو زد و دستم رو گرفت. جلو

 
 .کنه داتیه پتون ی: منتظرش نباش نممهراب

 .یکن یکه تو فکرش رو م ییزایکاربلدتر از چ یلیخ _
 نیتو بستم و ا یبه نابود شانهمن  ی: ترودا بهم گفتمهراب

 .کرد تمیاذ یلیخ
با  میتونم تو رو نابود کنم چون کل بچگ یبخوام هم نم من

 خاطرات تو
 .کنه یرو نابود نم قشیرف یقیرف چی، ه گذشته

 .نداشته باش کیگر به کار من و یپس کار _
 .میغذا سفارش دادم بخور میبر ای: بمهراب
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اتاق  رونیجام بلند شدم و همان طور که همراه هم به ب از
 :. گفتممیرفت یم

 .برم نجایاز ا خوامیم ستمیگرسنه ن _
 شد. یو دنج کیآشپز خونه کوچ وارد

 
 یتونم بزارم بر ی: فعال نممهراب

 . خدانگهدار مهرابیکن ینم نییرفتن و نرفتنم رو تو تع _
 یکنم خروج یکه فکر م یرو کج کردم به سمت در راهم
 .هست
 . شدم یگریرو باز کردم که وارد اتاق د در

 ؟ یریم ی: ترودا صبر کن . کجا دارمهراب
ندادم و هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که از پشت  تیاهم
 .گرفتم حصارتو 
 .دمیرو د یکنار ستون وسط اتاق کفش براق مشک از

 .رو حس کردم حضورش
و سر مهراب  دمیهم شن یدندون هاش رو رو دنیسا یصدا

 .دمیداد کش
 بروووو عقب _
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 یستاد رو تو اتاق م ی: چخبرته؟ االن تمام بچه هامهراب
 ؟یزیر

 .کم شل شد که با شدت به سمت جلو قدم برداشتم هی دستش
 .ستادمیرفتم و بعد ستون ا جلو
 .دمیشت سرم شنقدم هاش رو پ یصدا
 . دمیپاشنه پا چرخ رو

تو گردن  گیکه گر یهمانا و ضربه محکم دنمیچرخ
 شد دیمهراب کوب

 .همانا
جونش پخش  یجسم ب ییبست و با آخ مردونه ا چشمت

 .شد نیزم
رو پر کرد و لبش رو محکم  نمونیقدم بلند فاصله ب هی با
 .لبم گذاشت یرو

 .دمیمکلباش رو  قیانداختم تو موهاش و عم چنگ
 .دمیم انداخت و محکم به ستون کوبشانهرو دور  دستش

که لب هامون با صدا از  دیسرش رو عقب کش پرحرص
 .هم جدا شد

 .رو تو گردنم برد سرش
 اول" شکوفه"
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 ییبال یهوشیکم از اون مواد ب هیاگر  یخوبه که سالم +

 اوردیسرت م
 یشده م چیکردم و کادو پ یبدنش رو خورد م چهارستون

 تادم در خونهفرس
 .پدر و مادرش یبرا

 .پوستم نشاند یرو یو داغتر زیر یها شکوفه
 اماده پرواز مای، هواپ میبر +

 .دمیرو گرفت و به سمت پنجره کش دستم
 واریتا به د میدرخت ها گذشت نیو از ب میشد اطیح وارد
 .میدیرس
 .رو رها کرد دستم
 .انگشتاش رو تو هم فرو برد و قالب گرفت سر
 د باشزو +
 .رو باال آوردم و کف دستش گذاشتم پام
 .دمیفشار به سمت باال کش با
 

 .کردم و باال رفتم واریرو بند د دستم
 .دیپر واریجست باال اومد و رو پاهاش اون طرف د هی با

 .و دستاش رو برام باز کرد ستادیو ا برگشت
'' 
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 :صدا با حرکت لب هاش گفت یب
 ایب +
 ..... و دمیرو شن یفرد دنیدو یپشت صدا از
 .دمیش پرحصارتو  واریرو د از

 یرو دور باسنم حلقه کرد و به سرعت با گام ها دستاش
 بلند از اونجا دور

 .میشد
 .میدیرس نیماش به

 .پاش نشاند یفرمون نشست و منم رو پشت
 .زد و حرکت کرد استارت

موهام گذاشتم و سرم رو  یدستش رو پست سرم رو کف
 سرشونه اش یرو

 داد. فشار
 
 االن بهتر شد +
 .با ارزش هستم نقدریچه خوبه که هست و براش ا "

 " .... من یایداد بزنم : دوستت دارم ماف خوادیدلم م چقدر
 .میایم میزنگ بزن بگو دار اگوید +
م حلقه شانهدستش رو به دور  هیو  دیکش نییرو پا شهیش

 .کرد
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 .می: مجوز رو به زور گرفتم اما خلبان نداراگوید
 .خلبان رو همراهم دارم +
 ؟یچطور ؟ی: کاگوید

 . ینیبیخودت م +
 

 .رو جلو بردم و کنار گوشش مکث کردم سرم
 یایدونستم که م یم _
 تو جات جفت تنه منه +

 .رگ متورم شده گردنش نشاندم یرو یآروم شکوفه
 ؟یدیهم سا یرو رو گرمما چرا دندون  میخودمون _
 .یوند یکه خودت هم م یلیبه همون دل +
 .دمیمحکم بهش چسب شیترمز ناگهان با

 نییبرو پا +
 

 با منه!؟ االن
 گردنش رو خورد کنم؟ بزنم
 .شد ادهیپ اگویسمت شاگرد باز شد و د در
 .گاز گذاشت یمحض بسته شدن در پاش رو رو به
 .منتظر خلبانش هست مایهواپ یصندل +
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رو به پرواز در  زیعز یکیساو کیپس قرار باز گر _

 .ارمیب
 .خواهد بود یپرواز متفاوت نیا یاره ول +
 به پدرم اعطالع بدم که نگرانم نشن. دیبا خوامیتلفن م _
 
شدم که سرش رو تو  زیخ میشاگرد ن یسمت صندل به

 یگردنم برد و نرم
 .دیلباش کش نیرو ب گلوم

 یبیهمه تنش ، بب نیو با ا نجایحست کنم اما نه ا خوامیم +

 من یوحش
من و  یخطر ناک شده برا یادیخواستن ز عطش
 .ماتمیتصم
 .اش حرکت دادم بدنقفسه  یرو یدستم رو به نرم کف

 .یکه از خواستنم له له بزن خوامیرو م نیمنم هم _
فتحت کنم صدات کل ورشو رو  یوقت یدون یم نمیا +

 .خواهد برداشت
 فتح کننده ها نیاوممم....تا باشه از ا _
 ادیگفت: خوشم م گلوم گرفت و یاز نرم یپر حرص گاز
 دقت دیاما با ینترس
 یباال ببر رو
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 در چه مورد ؟ _
 نینخور ، از ا یرو چک نکرد یزیتا چ نکهیدرمورد ا +

 چکسیبه بعد به ه
 ، یبخور رونیب یزیو چ یاعتماد کن دینبا

 .نگاهش کردم زیو ت دمیحرفش رو فهم منظور
ن خودم رو در اما اطیبا احت دیبا کمیجفت گر گهیچون د _

 .نگهدارم
به من  یتونه بهت صدمه بزنه از تو برا ینم یکس +

 یاستفاده م دنیرس
 .کنن

'' 
 تونم مراقب خودم باشم اصال نگران من نباش. یمن م _
 

 راهنمیپ ریرانم گذاشت و نوازش وار ز یرو رو دستش
 .فرستاد

 هینرم و خواستن یادیز فتیپوست لط +
 الن خورد کردم؟دست چند نفر رو تا ا یبدون یخوا یم _
نداشت که کجاست  یرفتم ، فرق یهر کجا م یاز بچگ من

 شهیچشم ها هم
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 .بود سمتم
رنگم و زبون چرم و نرمم دست به  ییطال یموها بحاطر
 دمیچرخ یدست م

 .کردم یهواس کل مجلس رو به خودم جلب م و
از بچه ها  یکیبا هل دادن پسر  یسالگ شیبار تو ش نیاول
 دستش رو لیفام

 .شد مارستانیب یو راه ندمشکو
م بره و لمسم کنن شانه یها خواستن دستشون تو گود یلیخ

 اما من
 .نذاشتم

فکر ضربه زدن به دست من رو نکن چون قبلش من  +

 کار دستت رو تموم
 .کنم یم

تو تنش رو باز  یمشک راهنیزدم و دکمه اول پ یسوت
 کردم.

 
نم کار م یمن خود توهم پس تا تو کار دست من تموم کن +

 دستت تموم
 کنم یم

 .مشکوفیدرو  نشیقفسه س یرو
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 نشیکه عضالت تنش برجسته شدن و قفسه س دینکش یطول
 از شدت نفس

 .شد نییباال و پا هاش
 کیگر _
 جان +
 .میفردا شب برگرد دیبا میاالن بر _
 
 چرا ؟ +
 .ارمیخانواده ام رو با خودم به لهستان ب خوامیمن م _
 .انجام بده نیمارت گمیماقامتشون رو  یکارا +
 . رو پارک کرد نیماش
 .ستادمیا نیاومدم و کنار ماش رونیش بحصاراز تو  آروم
 یم انداخت و به سمت در وردشانهرو دور  دستش

 .کرد تمیفرودگاه هدا
 .بلند به سمتم اومد یفرودگاه با قدم ها ریمد
 .خندان هستم یسالم آقا +
 سالم _
 
 خدمت شما +
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جا  مایبه سمتم گرفت و گفت: تو هواپ رو میخلبان کارت
 .مانده بود

 .نیهست شونیبه ما گفتن شما خلبان پرواز ا یکیساو یآقا
به گردنم دادم و در جوابش کارت رو ازش گرفتم و  یچیپ

 از کیهمراه گر
 .میعبور کرد یتیامن قسمت
 .میرو باال رفت مایهواپ یبه دوش هم پله ها دوش
 ..... شد باآخر برگشتم که مصادف  لحظه

 .دمیرو از دور د مهراب
 .بود ستادهیبه دست ا میسیب
'' 
 .پوزخند نگاهش کردم با
چشم  کیگر ییهو هی شکوفهگرم شدن شققه ام اونم از  با

 از مهراب گرفتم.
 

 .رفتم و به سمت اتاق خلبان قدم برداشتم داخل
 .و رمز خودم رو وارد کردم ستادمیدر ا جلو
 .گوشم گذاشتم یستم رو رونشستم و هد میصندل یرو
 ؟ دیمن رو دار یسالم برج مراقبت صدا _
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 یکند ما صدا یمراقبت: سالم برج مراقبت صحبت م برج
 شما رو واضح

 .میدار
 .خواهمیاجازه پرواز م۷۰۱۱۰به شماره   مایهواپ _

  یمایمراقبت: از برج مراقبت به هواپ برج
 مشخصات خلبان رو اعالم۷۰۱۱۰

 .دیکن
 ۳۱۰۰۹۹۷۸۹۹ یکا به شماره ملترودا نا _
 

پرواز  دارمیمراقب: اجازه پرواز شما صادر شد ، ام برج
 .دیداشته باش یخوب
کنم روز  یبه برج مراقبت تشکر م مایاز خلبان هواپ _

 .خوش
مربوط به مدار و دما سنج رو باال زدم و  یها چیسو
 رو به سمت باند مایهواپ

بسته شدن چرخ  اهرم یکردم و دستم رو رو تیهدا پرواز
 .ها گذاشتم

 .کردم شتریشدم و سرعتم رو ب مایباند هواپ وارد
فاصله  نیو از زم دمیاهرم رو به سمت باال کش همزمان
 .گرفتم
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که مهراب به همراه چند مرد که  دمید مایپنجره هواپ از
 به تن یلباس نظام

 .دنیبه سمت باند پرواز دو داشتند
 قطع کردم. رانیرو با برج مراقبت ا ارتباطم

 
 مقصد کجاست؟ یکیساو کیجناب گر _

 .دمیکوتاهش رو شن یقدم ها یصدا
فرو کرد  بشیاز دستاش رو داخل ج یکیزد و  هیدر تک به
 ینوشیدنی وانیو ل
 .دستش بود رو باال آرود که
 گهیهتل اونجا که د نیسر بزرگ تر یبرو ورشو و رو +

 حاال مال تو فرود
 .ایب

 !!! من؟یچ _
 نی، ا یهو ظاهر شد هیهمون هتل که وسط جلسه اره ،  +

 شروع جفت
 بودنه کیگر
 !!؟یکرد کاریواو.... تو چ _
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که حرف ،  یاون برج یاز سهام دارا یکیتو االن  +

 حرف خودته
 .دستم رو جلو دهانم گرفتم و از جام بلند شدم ناخداگاه

 .صداش زدم غیج با
 ککککیگر _

 .رو برام باز کرد دستاش
 .دمیش پرحصارخودکار گذاشتم و تو  یرو رو مایهواپ

 کیجون گر +
و  دمیدستاش چرخ نیاز بازوش گرفتم و ب یپر جون گاز
 بهش شانهبه 
 .دمیچسب

 
 .شکمم بود گذاشتم یدستش که رو یرو دستم

بمون به خودت بفهمون من  یجور نیهم شهیترودا هم +

 هر چقدر آدم
رو  یدا بشاز من ج یبخوا نکهیباشم بازم حق ا یوحشتناک
 .داشت ینخواه
خالصت  یاگر لحظه حس کنم از من خودت رو گرفت چون

 .کنم یم
 .کنم یم یخال شونتیگلوله وسط پ هیکنم و  ینم دیترد
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بودن و موندنت تالش نکردم که حاال چهار تا  یبرا کم
 یسر هیبا  سیپل

 رییوحشتناک بخوان نظرت رو درموردم تعغ یها صحنه
 .بدند
 ؟ یکش یات با ارزش رو مکه بر یتو کس _
 .خشتکش ثابت کرد یکم جا به جام کرد و باسم رو رو هی

 کشمشیاگر بخواد نباشه اره م +
 
'' 

 من؟ یحت _
 تمومه یتو ، نباش یحت +
 یلیرو بدون من خ نی. ارمیهم نم ییجام ، جا نیمن هم _

 وقته انتخابت
 .گردم یو از انتخابمم بر نم کردم

ش حصاربوق ممتدد رادار از برج مراقبت و  یصدا با
 یاومدم و رو رونیب

 .نشستم میصندل
 شده ؟ یچ +
 کیاختالل کوچ هی ستین یزیچ _
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 .و به حرکاتم چشم دوخت ستادیا میصندل کنار
 در انتظارته یبعد زیسوپرا +
 ه؟یچ _
 ینیبیبا چشم خودت م میریحاال م +
 .نیفقط باش هم ستین زیبه سوپرا یازین _
 ییها نیبهتر قیتو ال+

 .شدم ازشیشفاف پر ن یچشما محوه
 .رد و بدل نشد نمونیب ییا گهید حرف
با سکوتمون  میخواست یو م میدو سکوت کرده بود هر

 حرف ها و ابراز
 .میهامون رو از چشم هم بخون عالقه

 
 یگذشت که وارد آسمان ورشو شدم و رو یساعت مین

 ساختمان معروف
 .فرود اومدم وتیهتل ورشو مار نیتر

رو از رو سرم برداشتم و اتاقک خلبان رو ترک  هدست
 .کردم
 .میبه داخل هثل رفت کیگر همراه

 کیگر _
 جان +
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 .خواد یدوش آب گرم همراه با ماساژ م هیدلم  _
 .دمیخودم ماساژت م +

به سمتون اومد و کارت رو به طرف  یهتل با کارت خدمه
 گرفت. کیگر
 

 .آماده است دیکه رزو کرد یاتاق دیخوش اومد یلیخ ±
 .میو هر دو وارد اتاق شد دیرو کش کارت

 . ش حلقه کردمشانهپشت دستام رو دور  از
 .دمشی، عقب به سمت تخت کش عقب
 .تخت گذاشتم و باال رفتم یرو رو پام

تر از  نییپا ییرو تو گردن مردونه اش بردم و به جا سرم
 الله گوشش رو

 .مشکوفید
وجود ندارد کارتل  گریکه د ییایکارتل کلمب نیو معروفتر

 نیمدل
 نیار بود. پابلو اسکوبار ثروتمندتراسکوب یرهبر به

 مواد مخدر در یقاچاقچ
زده  نیدالر تخم اردیلیاز  م شیهست که ثروتش ب جهان

 شده است. در
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 کایقاچاق شده به آمر یهامواد مخدراز  درصد  شیب  سال
 را
 نیتن تخم  کای. وزن مواد قاچاق شده به آمرکردیم نیتأم

 زده شده و در
و پابلو روزانه حدود هفتصد  فتای شیبه  تن افزا  سال

 هزار دالر
 .راه درآمد داشت نیا از
 اتیعمل کیبعد از  یدونم و در سال  در  سالگ یاره م _

 ژهیو
 یداشت و با همکار نهیدالر هز ونیلیماهه که صدها م 

 یفرمانده
اداره مبارزه با  کا،یمشترک ارتش آمر ژهیو یاتهایعمل

 کا،یمواد مخدر آمر
 .انجام شد، کشته شد سیو گروه تبهکار لوس پ ایکلمب سیپل

 ؟یدون یگردوند و گفت: تو از کجا م برم
نامه اش رو  یمعروف بود من زندگ یایماف هیاسکوبار  _

 خوندم.
 
 ؟ یچ یانوقت برا +
'' 
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دوست  دمید یم ادیخالفکار ز یها لمیف یجور نیهم _

 تو شتریداشتم ب
 . اعطالعات داشته باشم یواقع یایدن
 .شد و گره حوله تو تنم رو باز کرد رهیخ یینقطه ا به

 ؟یبهم نگفت
من و تو دوستیبه حال  یفرق چیه یچه ندون یچه بدون +

 کنه. ینم
 
 یاومد یکرد یسکیکه چه ر یدون یاصال تو خودت م _

 ...اااایخدا ران؟یا
 !! شهینم باورم
 .م انداختشانهداخل وان نشست و دستش رو به دور  کنارم
 .دیبوم کش قیگردنم برد و عم ریرو ز سرش

که تو رو به  خوامیچون تولد مادرمه و م نجایا میاومد +

 ین معرفجفتشو
 .کنم
 .... از وجود تو با خبر نشدند! اگر بفهمن و یچجور _
از وجود من با خبر  چکسی.... نگران نباش ، هشششیه +

 نشده و نخواهد
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سالمه و ۲۷گذره و من االن   یرو تو طله انداختن م پدرم
 یسالگ۱۵از سن  
 کردم به فروختن و شهرت به دست آوردن. شروع

 
. بعد مرگ پدرم ، مادرم دمیرس نجایها به ا ابانیکف خ از

 به لهستان یقاچاق
ها من و خواهرم رو تو لهستان  یو با وجود تمام سخت اومد

 بزرگ کرد. حاال
 هیرو  کاهیو آمر ایکلمب یشدم زالو و تمام مواد مصرف من

 کنم یم نیتنه تام
 .رنیتونن جلوم رو بگ یدولت هر دو کشور نم و
 .دمیسمت خودش کش به
 .جا گرفتم و دستام رو دور گردنش حلقه کردمپاش  یرو

اش قرمز شد و فشار دستاش به دو دور تنم چند  چهره
 .برابر شد

 . یموندنت بهونه جور کن یبرا دیتو با +
 نکهیبر ا لی؟ دل یمن اگر گفتم چرا بهم نگفت کیگر _

 بخوام ازت جدا
 چیه ی. دوست داشتم بدونم اما حاال که نگفتستین بشم
 .خ ندادهر یاتفاق
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خوش فرم  یاز لبا یلیرو جلو بردم و لبام رو چند م سرم
 مردونه اش نگهه

 .داشتم
 
خواهم  یم یجور نیمن تو رو هم یمهمه که تو بدون نیا _

 چه نکهیو ا
. ستیپدرت آدم بد داستان بود هم اصال مهم ن ای ییا کاره

 بهت یزیچ هی
اون  رانیبوده. اکثر نسل جوان ا یپدر تو مرد بزرگ بگم

 رو دوست دارن و تو
 شتریازش نام برده شده و هر روز ب ینترنتیا یها تیسا
 تیاز محبوب شتریو ب
. پدر من به شخصه دوست دار سندینو یپدرت م یکارا و

 پاپلو اسکوباره و
 .بوده ییاسطوره ا انشیخودش و اطراف یبرا گهیم
 :سر انگشتاش پوست بدنم رو نوازش کرد و گفت با

که برات در نظر  یآرامش دهنده ، اسم و یشمیابر +

 گرفته بودم کامال
 من دیات هست. رز سف برازنده

 .هم شده بود شتریفشار دستاش کم که نشده بود ب از
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 یجلو چشمام بهت دستبند بزنن و من کار نکهیرسم از ا
 از دستم بر

 .ادین
 .آروم باش ششش،ی....هشششششیه +
تونم  یم یچطور ؟یاروم باشم! چطور خوادیاز من م "

 " اروم باشم؟؟
 ؟ چراااا؟ یکن یفرار م قتیچرا از حق _
 یانقدر ارزش نداره که بخوا یزیچ چیگفتم آروم باش. ه +

 بخاطرترش
 یبش یعصب نقدریا

 
کله  یایماف هیتو رو دارم که  نیزم یمن از تمام نر ها _

 و تجارت ییگندا
 .... . اگریدار مواد مخدر

 یو خودت رو خراب مبس کن . ترودا چرا حال من  +

 ؟یکن
 ..... نگاهم کن دمیم نانیاطم بهت

رو دو طرف صورتم گذاشت و ادامه داد: به من  دستاش
 ؟یاعتماد دار

 اره _
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. من از وفتهی یمن نم یبرا یاتفاق چیگوش کن . ه +

 دادستان گرفته تا
. آدرس تک به تک دمیرو خر یو خروج یورد مامور

 خونه و مدرسه بچه
 گهیتونن دست از پا خطا کنن .د یدارم. نم رو هم هاشون

 یبرا یحق ندار
 .یبش یعصب ییپا افتاده ا شیمسائل پ نیهمچ

 
 .قلبم گذاشت یدست راستش رو رو کف
 .شکوفیدام رو  شققه

 ینکن با اتفاقات بجنگ ی، سع ایاما کنار ب کبارهی گمینم +
'' 

 .برداشت یمشک یو از کشو کش مو شکوفیدام رو  گونه
 .و پشت سرم قرار گرفت شکوفیدم رو باز هسرشون
 .رو باال برد و بست موهام

و ناراحت اما  یبود یعصب نکهیمن ، با ا یقو یبیبب +

 نیو ا ینکرد هیگر
 که انتخاب من کامال برازنده من و سلطنتمه. دهیم نشان

 
 !هیگر "
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 ....یریواژه درد آورد و دلگ چه
 یقو شهیهمکردم  ینکردم و سع هیگر یوقت جلوکس چیه

 " .باشم
م حلقه شانهبه جلو برداشتم که دستش رو به دور  یقدم

 کرد و هم راه هم از
 .میاومد رونیب اتاق
پله  بیپله برداشتم و به ترت نیاول یاول رو رو قدم
 یهتل رو ط یچیمارپ
 .کردم

 یهام ییبا ارزش تر از همه دارا +
 تادهسیو منظم کنار هم ا دیخدمه ها و پرسنل اتو کش تمام
 .بودند

هم با کت  یپله ها فرش قرمز پهن شده بود و تعداد نییپا
 ستادهیو شلوار ا

 .بودند
فرش قرمز  یکردم و پام رو رو یپله رو ط نیاخر

 .گذاشتم
سرم رو برگردوندم که با چندتا  نیفلش دورب یصدا با

 خبرنگار چشم تو
 شدم. چشم
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 .میصبحانه رفت زیبه سمت م کیبه دوش گر دوش
 .دیرو برام عقب کش یصندل
 .و خودش هم رو به روم نشست نشستم

 یاصل ریکه با مد دیجمع شد نجایخب دوستان امروز ا +

 .دیهتل آشنا بش
 شونیبه بعد خانم ترودا ناکاست و معاون ا نیهتل از ا ریمد

 شهیمثل هم
امسال نماند و  سمسیتا کر یزیکنه. چ یرو اداره م نجایا
 کار و یکل

و  دیو تالش شمال سال جد یکه با همکار میدار تدارکات
 رو یپر سود
 .سر کارتون نیداشت. بر میخواه
زدم  یجواب سر خم کردن و نگاه پر شوقشون لبخند در
 .رفتن یکی یکیو 
 کنند؟ یم کاریچ نجایخبرنگار ها ا _
 هتل اومدند. یاز فضا یعکاس یبرا +
 

رو جلوم گذاشت و گفت:  ییاستوا یها وهیساالد م طرف
 عصرونه رو دعوت
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 .میهست مادرم
 داره؟ یبه نظرت مادرت با من چه رفتار _
 .نداره یرفتار بد یکه من انتخاب کنم جا یزیچ +
برداشت و جلو  یدونه بلو بر هیو  ختیکم ساالد برام ر هی

 .لبم گرفت
 بخور +
داخل  خوامیکه خواستم مخالفت کنم و بگم نم یمحض به

 .دهانم پرتش کرد
 یبیکه گفت: نوش جونت ب دمییجو یحرص

 
 .دستم گذاشت یلبخند زدم که دستش رو رو شینیریش از
 .ادیخوشت ب دوارمیام +

 .قرار گرفت زیم یتوسط گارسون رو ییا جعبه
'' 

 .بازش کن+
 .ادیم بکارت

 .ستادیبلند شد و کنارم ا زیپشت م از
 .تم گرفترنگ رو از دس دیسف یها صندل

 بپوش +
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 .زد و صندل رو پام کرد زانو
 .شکوه و عظمتش شدم محوه

 .داد یرو انجام م نکاریداشت ا یجور خاص هی
 بپوش نمیا +

 .موند رهیرو دستش خ نگاهم
 .! فوق العاده بود بایز یرنگ رنگ ریرو اندازه حر هی

رو سمتم گرفت ، دستم رو تو دستش گذاشتم و  دستش
 .ستادمیا
 .دمیخودش پوشکمک  با

 .م رو بستشانهرو جلو اورد و بند دور  دستش
 یمرس _
 خوش پا هستن یلیرو جا به جا کردم و ادامه دادم: خ پام
 میبر +
 

 .میهتل رفت رونیبه دوش هم به ب دوش
 ؟یبگ یبه افراد تو جلسه چ یخوایم _
 در چه مورد؟ +
 درمورد من _
'' 

 ؟یکن ینگاه م یترودا کجا رو دار +
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 ایدر _
 ایدر نیوسط هم میریم میقرارداد رو که بست نیا میبر ایب +
 ؟یدیرو پوش نیا ی، ک میبر _
رو  ایخوشگل در یچشما نیبا ا یهمان موقع که داشت +

 یو رو م ریز
 یکرد

 شلوارک مناسب ساحلِ  یکرد یکار خوب _
 
 نیبه بزرگ تر یگفت: خوش اومد میکه شد کینزد زیم به

 مواد مخدرقرارداد 
 .پاش نشاند ینشست و منم رو یصندل رو
 .به همراه جفتشون نشسته بودن زینفر دور م شیش
 .رانم گذاشت یداد و دستش رو رو هکیت کیگر
 ی.جلونیحاظر شد نجایدونن که چرا ا یهمه خوب م +

 هر کردم از شما ها
من ذکر شده. اگر  یکار طیکه شرا هیقرار داد کار هی

 یم نیموافق هست
 .دیامضا بزن دیتون
هستم.  کاگویگفت: من فرستاد بردارم از ش نشونیاز ب یکی

 قرار بود شما به
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 .دیبد لیده تا دختر تحو یداد قبل طبق قرار ما
 معامله دختر ! " "
 

 .دمیاستخوان رو شن یباال آوردم که صدا کبارهیرو  سرم
 .نبوده یقرار داد نیهمچ +

 .که من همراهم دارم ذکر شده بوده یاما طبق قرار داد ±
 تیرو تو قرار داد کار یبند نیتو واقعا همچ کیگر _

 تو به من ؟یقرار داد
 .... که تجارتت فقط یبود گفته
 .فشار سر انگشت هاش ساکت شدم با

 قرار دادت رو بردار و از جلو چشمام گمشو +
 

 ی. تو هم مجبورمیخوایو االن جنسمون رو م میپول داد ±

 یروپس نیا
رو  نکاری، اگر ا گهیو نه نفر د یپات رو بد یرو خانم
 ..... ینکن
 .بست خیشدم و خون تو رگ هام  کر
 .هوا شناور شدم یمثل حباب رو هیثانچند  یبرا
 !!؟یمن گفت روپس به
'' 
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 یشد که دستم رو رو زیخ میهلم داد رو به جلو و ن کیگر
 نشیقفسه س
 .گذاشتم

 ! نگاهم ازش خواستم بسپارش به من با
 .داد و بهم اشاره کرد کهیت

 .رو برداشتم زیم یرو جام
 کاگویاومدم و به سمت فرستاد ش نییپا کیگر یپا یرو از

 قدم برداشتم.
 

 ..... خودش هم ±
سمتش و گردنش  دمیجمله اش کامل بشه دو نکهیاز ا قبل

 رو محکم
 .گرفتم

 ؟ یخورد یچه گوه_
به گردنش  یشتریمشت شدش رو باال آورد که فشار ب دست
 .اوردم

 ؟؟ با توهم؟ یروپس یبه من گفت _
 .شکست یبد یکه با صدا دمیکوب زیرو لبه م جام
چشمش گرفتم و تو صورتش  کیشده رو نزد شکسته هیپا

 :داد زدم
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به  یتون یم گهید یدار ریک هیو  هیدوتا خا یفکر کرد _

 یدیرس یهر کس
 با توهم؟ ؟یسیروپ یبگ
 
زانوم  یدست چپ مچ دستش رو گرفتم و با ضرب رو با

 .دمیکوب
 .کردم گردنش رو آزاد کنه یو سع دیاز درد کش یداد

ام و درد مچ شکسته دستش اش از فشار سر انگشت چهره
 .کبود شده بود

 . ماند تا درد بکشه هنوز
 .؟ باز تکرار کن یگفت یم یچ یخب داشت _

 .دمیکوب یصندل یرو به پشت سرش
 ؟ یچ یبا توهم ، گفت _

دهانش گرفتم و ادامه دادم: من اون سمت  کیرو نزد گوشم
 بودم زیم

رگت  شاه هیپا نیبا هم ای یزنیحرف م ؟یگفت یچ دم،ینشن
 .رو ببرم

تونست نفس  یم یبود که به سخت ادیدستم آنقدر ز فشار
 .بکشه
 کردم و ادامه دادم: یحرص خنده
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چرا االن خفه خون  یکرد یم یبلبل زبون یخوب ، داشت _

 ؟ یگرفت
رو  نیکرد و تو چشماش تحص یبا غرور نگاهم م کیگر
 .دمید یم
 یوحشصدام بزنه: ببر  خوادیچشماش معلوم بود که م از
 یفهمی، م یخور یگنده تر از دهنت نم یگوه ها گهید _

 گم؟ یم یکه چ
افتاده که به عقب هلش  یداشت رو هم م گهیهاش د پلک
 .دادم
 .به سمت عقب برداشتم یقدم
 .دیسرفه افتاد و با صدا بلند نفس کش به

 .از کنارش رد بشم که دستش رو سمت گردنم آورد اومدم
 !هه "
 رد که باز سمتم حمله کرد ؟؟!! "خودش فکر ک شیپ یچ
 
گونه اش  یجام تو دستم رو ی هیکه پا دمیدستش کوب ریز
 .شد دهیکش
 .خواستم بترسونمش یکنم فقط م شیزخم خواستمینم
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رو به صورتش گرفت و چند قدم عقب رفت که  دستش
 یبالفاصله صدا

 .از پشت سرم بلند شد کیگر
 متیتقس یساوم یها کهیجونت رو بردار و برو تا به ت +

 .نکردم
'' 
انگشت  یخون از ال به ال ینگذشت که قطره ها یزیچ

 .شد ریهاش سرا آز
 .پر از خشمش رو حواله ام کرد و عقب ، عقب رفت نگاه

 بشه.... یخواستم زخم ینم _
 
گوله به سرش  هیخودم  یکار رو نکرده بود نیاگر ا +

 کردم که یم کیشل
 نیبپاشه رو زم مغزش

 .دیدرونم فرو پاش یزیچ هیتصورش  از
 !ستین دیبع زیچ چیه کیاز گر "
زنده ، زنده اون دو مرد  یدل رحم نیبدون کوچکتر یوقت

 !.... زد شیرو آت
 .ارهیب نیسر ا ییتونه هر بال یم یراحت به
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 مونه یکه براش مثل نوازش م نیزم یمغزش رو دنیپاش
... " 

 .دیبر دیتون یجلسه امروز کنسِل م +
 .دمیکش ایم حلقه کرد و به سمت درشانه رو دور دستش

 .شهن ها انداختم یرو رو هیپا
 خودم حسابش رو برسم. یذاشت یم دیبا +
 
. امیتونم از پس خودم بر ب یخودم هستم م ستین ازین _

 یدوست ندارم کس
 .رهیبگ هیحساب کتابم رو از بق بخواد

 دیکردم. اما با یکه انتخاب درست نمیب یروز به روز م +

 گردنش یذاشت یم
 یم رونیکردم و زبونش رو از حلقش ب یخورد م رو
 .دمیکش
 .جوابش رو گرفت ستین ازین _
انداز رو در آوردم و دستام رو باز کردم و داخل آب  رو
 .رفتم
 .گرفتم کیرو به سمت گر دستم

 ایب _
 .رو تو دستم گذاشت دستش
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لذت  دیوزد یکه م یخنک میو از نس میهم قدم زد کنار
 .میبرد
که با برخورد جلبک به  میزد یدور م میطور داشت نیهم

 ساق پام از جا
 .دمیپر
 
 شد؟ یچ +
 پام_

 .زد و پام رو تو دستش گرفت زانو
کرد که خم شد و با دست  یم شیطور برس نیهم داشت

 .هلش دادم
بدو ، بدو فرار کنم که انگشتش دور مچ پام محکم  خواستم

 .دیشد و کش
 .ش پرت شدمحصار تو
 نگام کن +
 .... که نگاهش کردم نیهم
 .... نه .....ییییوا
 

 ..... شمیخفه م دارم
'' 
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که نگاهش کردم دستش رو پشت گردنم گذاشت و  نیهم
 سرم رو تو آب

 .کرد فرو
 .گذشت که محکم تر گردنم رو فشار داد یکم

تونستم نفس بکشم که  ی، رفته نفسم تنگ شد و نم رفته
 رونیسرم رو ب

 .دیکش
 .یزیآب بر دیخوب رو من نبا دختر +
 :گفتم دی، بر دهیجان و بر یب

 چر..ا...انوق...ت.....؟ _
 
 لشیدل دیکه نبا یهر کار ی، برا یزیبر دیچون که نبا +

 . یرو بفهم
 .سرفه افتادم و گونه هام از فشار گلوم داغ شد به

 :دمینگرانش رو شن یصدا
 . ترودا ...ترودا....آروم ، اروم نفس بکش +
ام داد و همان طور که گونه ام رو نوازش  کهیخودش ت به
 .کرد یم

 :گفت
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 من یبود که من کردم ؟ ترودا .... وحش یچه شوخ نیا+
.... 
و با غرور تو  دمیآب روش پاش یته مانده جونم مقدار با

 .چشماش نگاه کردم
 ؟ ینبود طونیش+

 طونیش ییوقت ها هیباشم  یمن هر چقدر محکم و جد _

 .شمیم
 
 .باش یزارم ، منتظر تالف یجواب نم یکارت رو ب نیا
 .خشکش زد میجد یصدا از

چنگ  سیشهن خ یشمردم و مقدار متیرو غن فرست
 انداختم و تخت

 .زدم نشیس
 .دمیکنه ، دو دایپ یفرصت نکهیشدم و قبل ا سیخ مین

سرخش  یبرگشتم که با چهره خونسرد و چشما ییا لحظه
 .رو به رو شدم

 .ادمادامه د دیدو به
 بزرگ یکیساو کیبدو ماشاهلل گر _
 .ادیداره به سمتم م نیکه مارت دمیدور د از
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و دستش رو  ستادیهو ا هینماند بود که بهم برسه  یچز
 گونه اش یرو

 .گذاشت
 . دمیدست اشاره به صورتش کردم و از ته دل خند با

 .ستادیدستم رو خورده بود و از ترس همون جا ا ضرب
 گذشتم. نیدم و از کنار مارتادامه دا دنیدو به
 
 ؟یبش هیو تنب یصبر کن یقصد ندار +
 ینیزدم: تو خواب بب داد

 "کیگر"
 یکنار ساحل م عیکوتاه و سر ینبود و با گام ها ایب کوتاه
 .دیدو

از طرف مختلف ساحل وارد شد و به سمت ترودا  نیمارت
 .دیدو
و و دستش ر ستادی، ا رهینمانده بود که ترودا رو بگ یزیچ
 گونه اش یرو

 .گذاشت
 .از کنارش رد شد و قهقه سر داد یهم عاد ترودا
 .شدم رهیخ بهش

 ....نقص یب
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 .....دلربا
 

 ....خاص
 ....رینظ یب
 ....بایز

 ... شده ینقاش
'' 
 .ستادمینگاه ازش گرفتم و ا نیمارت یصدا با

 افتاده ی: قربان اتفاق بدنیمارت
 شده ؟ یچ+

 هیون که گرمدست  ریتمام ز نیب دهیچی: مثل بمب پنیمارت
 خانم فرستاده

 پاره کرده. کهیرو ت گاکویش
 
 ... خب +

 یکنم فکر ها ی: زنگ زده برادرش اومده فکر نمنیمارت
 تو سرشون یدرست
 .باشه

 یگوه چیه دیدونه نبا یخودش آنقدر عاقل هست که م +

 بخوره ،
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 یکرد ، برا یم یکار نیترودا خانم همچ دی: نبانیمارت
 چند سالهشهرت 

 ....شما
 ستیو در آخر حداکثر تا ب المیو یکارا هیبرو دنبال بق +

 و چهار ساعت
 .تموم بشه دیبا گهید

رو که اون بال  یکرد کس دایپ ستئوسی: حتما فقط آرنیمارت
 الیرو سر و

 ه؟ی. دستور چآورد
آلفرد رو هم  یبازساز یدنبال کارا دیخوبه ، جفتتون بر +

 . ادیبگو ب
 

 چشم: نیمارت
 .....بشه یپس قرار امشب شب تکرار نخواهد شدن +
 یراهکار متفاوت رم؟یزهر چشم بگ یبه چه روش نباریا "

 .رمیبه کار بگ دیبا
قطعه ، قطعه کردن توست قصاب و ساطور که تا  مثل
 و ادیتو  شهیهم

 .بمونه ادگاریها به  خاطره
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باند پخش  یاز اعضا یکی یپارسال که رگبار رو مثل
 ستم و از اونمواد ب
 .دنیلرز یبا خودشون م دنمیتا به االن با د روز
که  نمیچ یبرنامه درست تا امشب م هیهم  یکی نیا یبرا
 تا روز گهید

 ".کنند سیشلوارشون رو خ دنمیبا د مرگشون
 طرف ترودا قدم برداشتم. به
 
 " ترودا"

 یو جفت دستم رو پشت سرم بردم و به عقب کم نشستم
 .خم شدم

فکر کردم و از ته  نیدراز کردم و به ترس مارترو  پام
 .دمیدل خند

 .چشمام قرار گرفت یرو یآفتاب نکینگذشت که ع یزیچ
 ؟ یکرد یخوب فرار م +

 :گفتم یرو نباختم و عاد خودم
 ستاد؟یا یچجور یدیرو د نیمارت _
حساب کار  گهیاره ، چند بار ازت کتک خورده و د +

 دستش اومده.
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 شهیهم زدم. با تمام توانم هم یپر جون یها دهیاره کش _

 .زنم یضربه م
 ادیبا افرادش داره م یکه امروز کتک زد یاون مرد +

 نجایا
تو صورتش بزنم که تا  ییا دهیچنان کش نباریا ادیخب ب _

 براش شهیهم
 .بمونه

 .انیبا اسلحه م +
 .دیلب بخند از رو لبم هام پر کش دمیاسلحه رو که شن اسم

'' 
 .ادیب خوادیم یز خودش بود با هر چاشتباه ا _
 
 .میدر راه دار یکم خون باز هیفکر کنم  +
 !یخون باز"

 " .... کنن که جون مردم هم در خطره یانداز ریت اگر
 .اندازم یخون راه م لیاگر شروع کنن س +
 .خوام یخنک م زیچ هی _
 ؟یخوریم یچ +
 یبلوبر _
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منتظرم  برگرد هتل و میشد ریکه درگ یتو فقط زمان +

 .باش
کنه که  یکه من باهاش کردم جرعت نم یبا اون رفتار _

 .خودم ادیب نجایا
 .دمیرو تو چشماش د ترس

اگر خودم بلند شده بودم االن  یکار درست رو انجام داد +

 مراسم
 .بود یخاکسپار

 وانیکنار ساحل رفت و دوتا ل سیسمت سلف سرو به
 آورد و کنارم یبلوبر
 .نشست

 ؟یمحوهش شد ینجوریداره که ا یچ ایدر نیا +
 

از درون خروشانه ، پهناور و  یول باستیآرام و ز _

 ستیسرسخته ... دو رو ن
راهکار خودش رو  یرو داره اما تو هر زمان و مکان هی

 رحم آشغال یداره. ب
 .بلعه یو آدم ها رو م زنهیرو پس م ها
 هم قاتلِ  ایپس در +
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رند و از ساحل قاتل درست اما بازم مردم دوستش دا _

 یدست بر نم باشیز
 .دارند

 ؟ یرو بهم بگ یزیچ هی یخوایم حاتیتوض نیتو با ا +
 اره _

 رو خوردم و ادامه دادم: میاز آب بلوبر ییا جرعه
 
مردم رو به سمت خودت به کشان که اگر با دست خودت  +

 ریبهشون ت
که امروز  ای.درست مثل درانیبازم به سمتت ب یکن یانداز

 یغرق م رو یکی
 .برند یخوابند و لذت م یساحلش م یفردا چند نفر رو کنه
 یشترینصف ب انهیکنند. من ماه یفرق م ایمردم با در +

 از در آمدم رو خرج
 .اسمم رو بدونن یحت نکهیکنم بدون ا یم ریفق یها آدم
کنه ، اما اگر  یهمه باهم فرق م هیقبول دارم که روح _

 از مردم یتعداد کم
 یبرد بزرگ یرو به سمت خودت بکشون ستنین دل رحم که
 .یکرد
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 یسازم و داستان جالب یارتش م هیاز مردم  ینجوریا +

 .خواهد شد
نفر از پشت صداش  هیبازوش گذاشتم که  یرو رو سرم
 زد :

 

 کیگر ±
 .از جات تکون نخور .... بر نگرد +
'' 

 .شد و رفت بلند
 .کنه ینفر صحبت م هیدار با  دمیکه د برگشتم

 .شهینم یمکان عموم +

 باال تره جانشیه ی؟ تازه مکان عموم شهیگفته نم یک ±
 .دمشیجا به جا شدن اون فرد د با

 آلفرد صداش کرد. کیکه گر شبیمرد د همون
 
 ؟یکرد کاریجنس ها چ +

 یراحت همه چ التیها صادر شده خ مواد مخدر: آلفرد
 تحت کنترل گوست

 ؟ یجنس ها چ ی هیبق +
 ق؟یرف یتو دستور بد ی: هر چآلفرد
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نفر  هیخونه مادرم قرار با  ایدست نگهدار و امشب ب +

 .آشنات کنم
ترسناکت رو به شوق  یکه چشما هینفر ک هی: اون آلفرد

 انداخته؟؟
 . یکن یصحبت م ادیز یدار گهید +
در آورد و داخل گوشش  یرپدیکتش ا بیداخل ج از

 .گذاشت
 م؟یصادر کن یرو ک نیچ ی: جنس هاآلفرد

 
 امشب انجامش بده +

 .دمیامشب انجامش م سی.... کون لق پل ی: ولآلفرد
کردم، به سمت  یرو مزه ، مزه م میطور که بلوبر همان

 .پارک قدم برداشتم
 ؟ یکرد کاریرو چ لیوک +

راه رفتن  ینا گهیشب تا صبح د هی: کردمش ، آلفرد
 .نداشت

 ؟ یکه بروز نداد یزیچ +
 : نهآلفرد

 دونست؟ ید کار ما مهم درمور یزیچ+
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 ..... : نه فقطآلفرد
 .صداشون رو واضح نداشتم گهید

زنان اطراف رو نگاه کردم که زمان و مکان از دستم  قدم
 .در رفت
 هی دمیرد بشم که د ییشده ا یکار نهیاز جلو ستون آ اومدم

 بمینفر داره تعق
 .کنه یم
 ؟؟ یچرم مشک یپوش با دستکش ها اهیمرد س هی

که پشت  یمزون لباس ساحل هیتو  دمیچیو پ رفتم جلوتر
 .سرم وارد شد

 .هواسم بهش بود یچشم ریرگال ها گذشتم و ز نیب از
MogęIle Ile kosztuje ta spróbować? _ 

 (لباس رو پرو کنم؟ نیتونم ا یم)
Tak kochanie+ 

 (زمیبله عز )
 

AM] : //[ ,تبار یمحمد 
 .اشتمگذ زیآو یاتاق پرو شدم و لباس رو رو وارد

 کنم ؟ کاریکه دنبال من اومده حاال چ مطمئنم
 .به اتاق پرو شد کیکه نزد دمیدر د یال از
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 .گرفتم و کف دست هام عرق کرد استرس
لباس ها  دنیو خودش رو مشغول د ستادیرگال ها ا کنار
 .کرد

'' 
 یریجلوگ شترشیرو تکون دادم تا از عرق کردن ب دستم
 .کنم
 :که گفت دمیدرونم رو شن یترودا یصدا
 .... ترودا
برات  ی! چه اتفاق یباش دختر تو که ترسو نبود آروم

 افتاده؟ گندالت تر از
مطمئن  یای، از پسش بر م ستنیکف تهران که ن یها یقرت
 .باش
ترسم فقط اگر تفنگ همراهش باشه کارم رو  ینم من

 .کنه یسخت م
 تونم دوتا مشت تو صورتش بکوبم. ینم نجایا

 
 .اومدم رونیو لباس رو برداشتم و ب دمیکش یقیعم نفس
 :به فروشنده گفتم رو

nie lubiłem_ 
 .، عقب رفتم که بهش خوردم عقب
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 یلیخ یحیگفتم و از کنارش گذشتم و با لبخند مل یدیببخش
 از مزون یعاد
 .زدم رونیب

و قدم هام رو آروم  دمیقدم هاش رو پشت سرم شن یصدا
 برداشتم تا از

 .رد بشه کنارم
من متوجه نشم از کنارم گذشت،  نکهیشد بخاطر ا مجبور

 مشت شدن یول
 .از نگاهم دور نماند دستش

 .رد شدم ابانیخ از
" 
 ؟؟ انهیمسلح هست  نمیکنم که بب دایپ یراه هی دیبا
 ؟؟یچطور یول
 
 یبعض نکهیجفت خالفکار بودن هم ا ییاز دردسرها یکی

 مواقع طعمه
 .... یشیم

 ....ها بیرق طعمه
 .دست بکشم کیشه که من از گر یباعث نم نیا یول
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رو از پا  کیکنم تا نتونن توسط من گر یخودم دفاع م از
 .ارنیدر ب
 " .... خوندن که بتونن از من استفاده کنن کور
 .دمیقدم هام سرعت بخش به
 .دمیرس یاومده رو برگشتم که به دو راه ریمس
 راست؟؟؟ ایچپ اومده بودم  از

 ؟؟؟کن ...فکرکن ....  فکر
 .چپ رو انتخاب کردم ییهو هی میتصم هی تو
کوچه بودم که از پشت سرم صداش رو  یوسط ها بایتقر
 : دمیشن

 ته خطه نجایا ±
 عقب برگشتم. به
 
 یسخت در اشتباه _

 .ش که پا به فرار گذاشتمشانهرو برد پشت  دستش
 یرد شدم و هول اطراف رو برا وارید یدگیکنار بر از

 . نگاه کردم یراه فرار
 .شدم یکیتار یو وارد راهرو دمیچیپ

 .دمیاز ته راهرو د ی، آروم قدم برداشتم و نور کم آروم

 ... دختر یه ±
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 .دمیرو گوشام گذاشتم و با تمام توانم به سمت نور دو دست

 .... ....صبر کن ...به نعف خودته یندار یراه فرار ±
 .دمیشدم و فقط دو گهیکوچه د هی وارد
 .به پشت سرم هم نگاه نکردم هم ییلحظه ا یحت

 .دمیرس ییدادم تا به خرابه ا ادامه
 

 .پناه گرفتم واریرفتم و پشت د داخل
 .عرق بود و به نفس نفس افتاده بودم سیخ بدنم
 .قدم هاش دور و اطرافم رو نگاه کردم یصدا دنیشن با
 .برداشتم نیزم یاز رو یسنگ نسبتا بزرگ هی

 .به زدنرو باال بردم و اماده ضر دستم

 .یاز دستم فرار کن یتون ینم ؟ییجنده ، کجا یه ±
 .دمیرو شن شیزنگ گوش یصدا

 ....الو ±
 .....سکوت

 ی. باارمشیم گهیساعت د کی ±
 
'' 
که پشت بهم  دمیآروم سرم رو کج کردم و د واریکنار د از
 .ستادهیا
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بهت  یکار یایب رونیکه وقت کمه ، اگر ب رونیب ایب ±

 رندارم اما هر چقد
 .کنم یرفتار م گرمگرفتنت بدتر با یبرا یکن تمیاذ
حبس کردم و از  نمی... نفسم رو تو سکی....دو.... سه

 رونیب واریپشت د
 .و سنگ رو به طرفش پرتاب کردم اومدم

ستخوان هاش رو  یش صداانهشبرخورد سنگ با  از
 .دمیشن
 .افتاد نیزم یو رو دیدرد داد کش از

 .دمیباز رس ابانیتا به خ دمینکردم و دو صبر
 .دمیکش قیعم یزانو هام خم شدم و نفس ها رو

 یرو بسته بند ییزایکه دارن چ دمیپوست رو د اهیس چندتا
 کنن. یم
 
م خورد نفسم قطع شانهکه از پشت تو  یمحکم یضربه  با

 نیزم یشد و رو
 .افتادم
 .دیچیزنگ تو مغزم پ یو صدا ستادیبرام ا زمان
 ....کشمکردم نفس ب یزدم و سع پلک
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به پشت  ییخودم مسلط شدم و با ته مانده جونم ضربه ا به
 پاش زدم که

 .تو جو و تفنگش کنار دستم افتاد افتاد
تا ره  دمیکش غیواز ته دل ج دمیکش واریرو کنار د خودم

 .نفسم باز شد
 .ستادمیگرفتم و ا واریرو به د دستم

جرت بدم .... آخ.....آول  یجور هیجنده ... یدختره  ±

 بعد دمیجرت م
 .دمیم لتیتحو
 .رسوندم ینیزم ریز نگیپارک هیرو آروم آروم به  خودم

سرم که دو  ختنیهو از چپ و راست دو سه نفر ر هی
 نفرشدن رو با دست به

 . هل دادم عقب
 . ستادمیا کباریو  دمیدو نگیداخل پارک به

 زدم. شیکیمشت رو تو صورت  نیو اول برگشتم
 
خورد و ضعف  نیلوم به سپر ماشعقب هلم داد که په به

 .کردم

 .رنشی؟ بگ نیهست یمنتظر چ ±
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 شونیکیکه  ستمیکردم سر پا به ا یته موند جونم سع با
 مشت تو صورتم زد

 .پشت زانوم زد یهم ضربه بد یکیاون  و
 .زانو افتادم رو
گفتند  یم یبه زبان ژاپن ییزایچ هیپا به جونم افتادن و  با

 یکه سر در نم
 .اوردمی

رو تو شکمم جمع کردم و دستم رو جلو صورتم  پاهام
 .گرفتم

 .ضرباتشون اشک تو چشمام نشست از
 .کنار رفتن قهیاز چند دق بعد

 نیریدستاش رو بگ ±
 

هم پاهام رو به  یرو به زور گرفتن و اون عوض دستام
 و دیکش نییسمت پا

 .نشست روم

 دمیخب اول جرت م ±
 .گاز گرفتمرو  شیکیرو کج کردم و مچ دست  سرم
که از درد دستش رو عقب برد دستم رو مشت کردم  نیهم
 شدم و زیخ میو ن
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 .دمیتو صورتش کوب یمحکم مشت
 یکثاااااافت عوض _

 یوفتیب یزیکنم به خونر یم یکار هینرفت و گفت:  عقب
 ... کیگر "

 ؟ییکجا
و دوتا گلوله تو سر تک  یباش نجایاالن ا خوادیدلم م چقدر

 یبه تکشون خال
 .... " ینک
 

 .دمیکش غیشکمم گذاشت که از ته دل ج ریرو ز دستاش
'' 

 .حس کردم یشدن گلوم رو به خوب زخم
 :کرد و گفت مکث

 انیرسم اونا هم ب یزنگ بزن تا من به حسابش م ±

 .مشیببر
 کثافت یکن یم یباز ریبا دم ش یدار _

 تونه بخوره ینم رممیک کیگر ±
 
 و بگور نیرو در رو ا یاگر جرعت دار _

 .کش شورتم برد ریرو ز دستش
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 .شهیحس تر از هم یجان شد و دستام ب یب تنم
 شه؟؟ یختم م نجایبه ا یهمه چ یعنی "
 !...بشم میتسل یراحت نیهم به
 " بشم؟؟ میتسل
 . و با سر تو دماغش زدم دمیخودم رو به جلو کش کبارهی

و به  دمیگوش اون دو نفر کوب ریمرگبار هم ز دهیکش دوتا
 از دنیکوب محض

 .شد ریخون سر آز گوششون
تو آسانسور و دکمه اش رو  دمیجا بلند شدم و دو از

 .فشرودم
 !؟یبنداز یزیمن رو به خون ر یخوایتو م "
 مچاله؟؟ ریک یتو
 
 .شد ختیرفته ، رفته کر نم
 .کنم یرو ....نم نکاریا _

 .گفتم زانو بزن ±
سرش رو جلو  نکهیدهانم رو جمع کردم و به محض ا آب

 .آورد
 .صورتش تف انداختم تو

 .رو بست و چهره ام توهم رفت چشمش
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 . جندهدمیجرت م ±
وسط  یم گذاشت و مشت محکمشونه ا یرو رو دستش
 ام بدنقفسه 
 که نفسم قطع شد. دیکوب

 

 .دیکن ولش±
 .افتادم نیزم یو رو دیکش نمیقفسه س هیتو ناح یبد ریت
'' 

 .دمیچیبه خودم پ ژنیاکس ییذره ا یبرا
 .جلو چشمام تار شد یچ همه
 .دمیکش نیزم یرو رو خودم
 .نشستام  بدنقفسه  یرو یهم افتاد که دست یهام رو پلک
 .فشارش راه تنفسم باز شد با

 کنار نی: برآلفرد
 برو رد کارت ±
به  یوارد کوچه شد و با سرعت سرسام آورد ینیماش

 طرف آلفرد اومد.
 

 : من که رفتمآلفرد



 
 

436 

 

 مریم محمدی تبار ویسنده:ن                                                                        کوکائین حصاردر 

 

اونطرف و اون  دیبشه پر کشینزد نیماش نکهیا قبل
 از برخورد یعوض
 .باهاش سمت جلو پرت شد نیماش
 کاگویش یده فرستا ی: به فاک رفتآلفرد
 .اومد رونیب کیسمت راننده باز شد و گر در

 :دیبه آلفرد رساند و داد کش خودشو
 کو ترودا ؟ ؟یدیترودا رو کجا د +
و  کیتفنگش رو به سمت گر یاز افراد اون عوض یکی

 .آلفرد گرفت
 ... پاشو "

 پاشو... ترودا
 

 .ستیزمان کم آوردن ن االن
 "..... یریجلوش رو بگ دیبا
 .تونستم تکون بخورم ید نمدر از
 .ستادمیا واریجانم رو تکان دادم و با گرفتن د یب تن

برداشتم و ساعد دستش رو نشونه  ینسبتا کوچک سنگ
 .گرفتم
 ه؟یدختر ک نی!؟ ا هیچه وعض نیجاست ، ا نی: همآلفرد
 .ماشه گذاشت یانگشت رو رو سر
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 .فرستاده دیتحد امیکن . هزاران هزار پ داشیگفتم پ +
 !!شده حال و روزت؟؟؟ نیکه ا هیدختره ک نی: افردآل

موهاش  نیو دستش رو ب دیکوب نیپاش رو به زم یحرص
 .فرستاد

 دو قدم بلند سنگ رو با تمام قدرتم پرت کردم. با
 

 .افتاد نیزم یدستش سر کرد و رو نیاز ب اسلحه
 اون دختر جون منه +
 اون دختر قلب منه "
 ".... وچهار کلمه بهت مرعت داد  نیهم

 .سرش رساندم یرو باال خودم
 .افتاد یبه اسلحه زدم که کنار یلگد
بدنش  یو هر دو پام رو جمع کردم و با زانو رو دمیپر

 .دمیخودم رو کوب
بود عقب،عقب رفتم و به بدنه  یهر ضرب و زور به

 .دادم کهیت نیماش
 ترودا +

 .رو دور تنم حلقه کرد دستاش
 توسط دستاش فشرده شد. تنم
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 وفتمیب نیزم یرو نکهیوزنم رو نداشتم و قبل ا حملت
 :گفت کیگر
 بال رو سرت آوردن؟ نیا نایا +
: آلفرد جعمشون کن و هر سه تاشون دیگفتم که غر ییا اره
 اریرو ب

 .پاهام فرستاد و بلندم کرد ریرو ز دستاش
 .رو باز کرد نیگرفتم و در جلو ماش یدست هی

 .ار شدگذاشتم و دور زد و سو یصندل یرو
 .خوامیمدار بسته شهر رو م یها نیتمام درب لمیف +
'' 
 

 ی: اوکآلفرد
 الیو ارشیب +
 .میرفت رونیگرفت و به سرعت از داخل کوچه ب گاز
 .دادم هیتک یصندل یبستم و سرم رو به پشت چشم
 :به جانب مخاطب قرارش دادم حق
 ؟ ی؟ کجا بود یکرد رید نقدریچرا ا _

 .....سکوت
م. کجا سرت گرم بود که به خودت زحمت با تو هست _

 یدنبالم بگرد ینداد
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 ؟
 ....سکوت

 
که  خوامیجواب قانع کننده م هیبزرگ من  یایجناب ماف _

 یوقت یچرا نبود
 دادم؟ یمشت لگد هاشون جون م ریز داشتم

 ....سکوت
رانش  یبرداشتم و کف دستم رو محکم رو ریخ سمتش
 .دمیکوب
 .کنه ت درازیدسبهم  خواستیاون آشغال م _

 .گرفت و برگشت سمتم ترمز
 ؟یکرد: چ یو ناباور هج گنگ

 میمحافظت نکردم که االن تو کشور پدر امیاز خودم و دن _

 توست آدم
 .رمیقرار بگ دست درازیکه مخالف تو هستن مورد  ییها
 

 نیماش شهیبه ش یرو باال آورد و ضربه محکم دستش
 .دیکوب
 :دیغر شهیش زشیر یصدا با

 .اتفاق نخواهد افتاد نیا گهیدم که د یقول م بهت +
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رو از  نایبه جاش شر ا یخواهم که بهم قول بد یمن نم _

 .سر من کم کن
 .ارمیسرش م ییکه االن چه بال ینیبیبه چشم م +

 .دیرس یرو ک الیتا و ریمس دمیکرد و نفهم حرکت
کردم با فشار دادن پهلوم از دردش کم  یشدم و سع ادهیپ

 .کنم
 .بلندم کنه که نذاشتم و به جلو خم شدم خواست

 بزار ببرمت داخل +
 
 کجاست؟ نجایا _
 سوخته یالیهمون و +
 .شده بود یاز قبل بازساز باتریز

 .سوخته است یالیهمون و نیمعلوم نبود ا اصال
'' 

 .م حلقه کنه که عقب رفتمشانهرو خواست دور  دستش
داخل  ، االن هم خودم یبود یم دیکه با یزمان ینبود _

 .امیم
 
 .کنم یگردنشون رو خورد م +
 .ولشون کن _
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 .گرفتم شیماندم و راه داخل رو پ نه
 .سوخت یو استخوان هام م دیکش یم ریهر قدم پهلوم ت با

و رو  ریشهر رو ز نیکه دنبالت ا یدون یاز کجا م +

 نکردم ؟
کردن من  دایکه پ یکه تو اونقدر نفوذ دار ییاز اونجا _

 یربرات کا دینبا
 یی، منم جا یایکه ب یباشه. تو به خودت زحمت نداد داشته

 یکه نخوانم نم
 .مانم
دنبالت  نیبخاطر هم یبزن یدور یکردم رفت یفکر م +

 نفرستادم اما بعد دو
 .دمیفهم ساعت

 
و ادامه داد: مگه بهت نگفتم تکون نخور  ستادیروم ا جلو
 گردم؟ یبر م

 .حس نگاهش کردم یب
 .گاه نکنبه من ن ینجوریا +
 یامدی.تو دنبالم نخوامیجواب قانع کننده م هیکنم ، من  یم _

 به یو حت
 .یآدمات رو دنبالم رو بفرست یزحمت نداد خودت
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 .م حلقه کرد و گفت: ادامه ندهشانهرو دور  دستش
 ولم کن _
 یدوش آب گرم صحبت م هیدنده خانم بعد  کیلجباز و +

 .میکن
 
 ؟ یِاع جد _
 ینجوریا ی: هر کدیکردم که غرتمسخر براندازش  با

 کرد االن ینگاهم م
رو  یناراحت نیچشمش رو از دست داده بود. پس ا دوتا

 .ادامه نده
 ینم نیاز جلو چشمام فقط گمشو واگر نه تضم کیگر _

 کنم که جلو زبونم
 .رمیبگ رو
 .دیبوم کش قیچسباند و عم میشونیرو به پ شیشونیپ

 .... یو رام نشدن یوحش +
 .و عقب رفتم دمیتختش کوب بدنم رو وسط دست جفت

ات  کهیت کهیکه با دندان ت چینپ یوحش نیا یبه پر و پا _

 کنه. یم
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 یها لهیاز حرص و خشم نگاهم کرد و به سمت وس پر
 حمله الیداخل و

 .کرد
کنار راه پله راهم  ینکردم و به سمت راهرو ییا توجه

 .رو کج کردم
است راه حموم رو در ر هیاز اتاق ها شدم و  یکی وارد

 .گرفتم شیپ
 .و آب ولرم رو باز کردم ستادمیدوش ا ریز
تنم کم شد با حوله تنم رو خشک  یها یکم که از کوفتگ هی

 . کردم
 دایداخلش پ یداخل اتاق رو باز کردم اما لباس یکمد ها در

 .نکردم
 .دمیرو شن کیگر یقدم ها یصدا

 .در رو باز کرد بالفاصله
 .زدم مشانهرو به  دستم

 د؟یگرد یم یدنبال کس یکیساو یبله، آقا _
 گفتم ادامه اش نده. +
 
به سمتم  تیقرمز و صورت کبود از اعصبان یچشم ها با

 .قدم برداشت
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 .و اشاره به حوله تو تنم کرد ستادیبه روم ا رو
 . اریدرش ب +
 ؟ دیندار ییا گهیامر د _
 .زود باش +
 .رونیبرو ب کیگر _
 کنم. یکرار نمفرست آخرته ت نیا +
 
تن پر از درد و کبود شدم رو  ؟ینیبب یخوایرو م یچ _

 تماشا یخوا یم
 .االن هم نبااااااش یبود یم دیکه با یزمان ی؟ نبود یکن
'' 

 .دیکش کبارهیحوله گذاشت و  ی قهی یرو رو دستاش
 .از دورم باز شد حوله
 .نگاهم کرد قیدق
 نیکرد و خشمگ یمکث م هیچند ثان یهر کبود یرو

 نگاهش رو سمت
 .برد یم یبعد یکبود
 .داد هیتک واری، عقب رفت و به د عقب
لبش  یکتش در آورد و گوشه  بیاز داخل ج یبرگ گاریس

 .گذاشت
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رو تکرار  نیا یحق ندار گهیدونم نبودم اما تو د یم +

 .یکن
کرد و دستش رو جلو دهانش گرفت و سرش رو  مکث
 .کرد کینزد

حرکت  پوشینگ فندک زس یسباده اش رو رو انگشت
 رو گارشیداد و س
 کرد. روشن

 
 یداشتنت ، برا یمن خود خواهم ، خود خواه برا+

 و گرملمس مو دنت،یبوئ
 .یو ندار یکه دار یزیچ هر
 داتیورشو که پ یها ابانیتو کف خ ختمیافرادم رو ر تمام

 ریکنن اما د
 .یکه تو ربوده شد دمیفهم
نبالم بود تا تنها من رو د هیبه سا هیمن ربوده نشدم ، سا _

 .بندازه ریگ
 .گرفت گارشیاز س یقیعم کام
ترسناک امسال رو در ورشو تماشا  لمیف نیقرار آخر +

 .یکن
 .باش یرو قو امشب
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 ....یقو ییییلیخ
 زیرو دور بر یکه تو وجودت دار یاحساس ترحم تمام
... 

ناقوس مرگ  یعمارت صدا نیا یها واریاز در و د امشب
 .یشنویم

 حس تر بود. یتر و خشن تر و ب یجد شهیاز هم ماشچش
 
تونه خشم درونم رو آروم کنه  یکه م یامشب تنها کس +

 ، خودمم....خود
 .خودم با سبک خودم....
 " یکام بعد "
 از خون ییا اچهیدر +
 .یاریب یسر کس ییخوام که بال ینم کیگر _
 .یکن ینم نییرو تو تا نجاشیا +
 .خوامیلباس م _
 
بپوش تا فردا برات لباس  یراهنیباال از کمد من پ طبقه +

 .کنم یاوک
دادم و از  چیبرداشتم و دور تنم پ نیزم یرو از رو حوله
 .اومدم رونیاتاق ب
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 .کرده بودم خیکرد  یم انیکه ب یکلمات یاز سرما "
 !! .... مغزم
بودن کلماتش  یتو لحن صداش بود که جد یدونم چ ینم

 یرو نشان م
 .داد

 .نداشت یدیرنگش سف یمش یچشما
 .....حس یکاسه خون بود و چهره اش سرد و ب دوتا

 .نشان دهنده جنگ تن به تن بود دمیکه من د ینگاه نیا
 !آرومش کنم؟ یچجور
 " .... تونم آرومش کنم؟؟؟ یمن م اصال
 .دمیآوردم و پوش رونیب یمشک راهنیکمد پ از
 
 یکه بو رو باز کردم خچالیسمت آشپزخونه رفتم و در  به

 ریز گاریتلخ س
 .داد کیو خبر از اومدن گر دیچیپ مینیب

 ؟یخوریآماده کنم توهم م یزیچ هی خوامیم _
 .مید یکنه، سفارش م یبدنت درد م نیبش ایب +

 .دارم که با چاقو کار کنم ازیرو برداشتم و گفتم: ن قاچو
گذاشتم و قارچ و گوشت رو  زیم یبسته نودل رو چندتا

 .آوردم رونیب
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 .دستم گذاشتم و مشغول شدم ریرو ز تخته
 پارت

 
 .دمیرو کنار کش یناهار خورد زیم یصندل

 ای، ب کیگر _
 .روشن کرد گارینشست و دوباره س یصندل یرو
 .تخته گذاشتم یرانش نشستم و گوشت رو رو یرو
 یدور و ورمون فکر م یهست که آدم ها ییوقت ها هی _

 یلیکنن خ
کشند که االن همان  یمخودشون نقشه  شیو پ زرنگن

 هست که یتیموق
 .میبهش ضربه بزن میتون یم
 .رهیگیقول مامانم طرف لقمه رو بزرگ تر از دهانش م به

 هیکرد با  یاومده بود فکر م کاگویکه از ش ییا فرستاده
 ایآدم هالو طرفه 

کرد االن زمان جفتک انداختن هست که به  یفکر م دمیشا
 خودش جرعت

 .نبالم بفرستهآدم هاش رو د داد
قورت  یکرد و برا ریکه من زدم لقه تو گلوش گ یحرکت با

 دادنش به مشکل
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 .کرد که بازم جوابش رو گرفت یو گستاخ برخورد
که از تو  ییگرده با کارا یداره دنبال سوراخ موش م االن
 مثل مرده دهیشن
 کنه. یداره خودش قبر خودش رو م ها
 
 .کرد یها رو نم نکاریبود ا دهیاگر ترس +
 .گاز گذاشتم و قارچ ها رو تفت دادم یرو ییا تابهیماه

 .پز بشه مهیهم گذاشتم که جدا گونه ن گوشت
زنگ  کیباز شد و بالفاصله تلفن گر یسالن توسط کس در

 .خورد
 بگو +

 ....سکوت
 .جمع کن اطیهمه رو تو ح+

 .....سکوت
 

 .جاش بلند شد و مچ دستم رو گرفت ازش
 .تو دستم رو رها کنم ریگسر اشاره کرد کف با

 .اون سه نفر هم به خط کن +
 .دیرو از دستم کش ریگذاشت و کفگ زیم یرو رو یگوش
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 شینیلب باز کنم انگشت اشاره اش رو جلو ب نکهیا قبل
 یگرفت و چشما

 .رو به چشمام دوخت سرخش
 راهنیپ قهیگاز رو خاموش کرد و دستش رو به سمت  ریز

 .تو تنم آورد
 نمشیبب دیبازم با +
 دیها رو دوباره با یدکمه رو باز کرد و گفت: کبود نیاول
 .نمیبب

 کیگر _
 
 ششششیه +
 .دکمه رو هم باز کرد نیدم
 .رو نکن نکاریا _

 .دستاش گذاشتم یدستم رو رو جفت
به کار اونا نداشته  ی. کارستین میزیمن سالمم ، چ نیبب _

 هیباش فقط 
 .بهشون بده یمال گوش
 .مون خراب بشهنبود امروز قرار
 :زمزمه کرد نمیس یبه کبود رهیخ
 کشمیم +
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 ....نگاهم کن.کی... گر نینه....نه.نه....منو بب _
 

رو  نیزم یرو ختهید ها رو بردند و دو نفر هم خونه ر
 جمع
 .کردند

 .کن یپل +
 نخدمتتو سی: رئنیمارت
گرفت و  کیکه لب تاب رو سمت گر دمیگوشه چشم د از

 دیبا فشرودن کل
 .شد یپل یزیچ سیاسپ
 ریز نگیرو نشان داد که با هول و وال وارد پارک من
 شدم و اون سه ینیزم
که روم  یدرازم کردند و نفر سوم نیزم یبه زور رو نفر

 .نشست
 ... ایجلو ...ب ایب +
 
 نجاایا ایبجاش تکون نخورد که داد زد:  از
'' 

 .رو چنگ انداختم کیشد که مچ دست گر بلند
 .ستین یزینترس ... چ +
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 ؟یشناس یجلوتر .... من رو م ایبه مرد ادامه داد: ب رو
 اره ±

 هستم؟ یمن ک +
 

 شتریو نصف ب یلهستان یایماف یکیساو کیتو گر ±

 نیمواد جهان رو تام
 .یکن یم

 ...خب +

 ند؟به شما دار یخانم چه ربط نیا ±
 تر تا بهت بگم کینزد ایب+
شد گردنش رو گرفت و گفت:  کشیکه نزد نیو هم ستادیا

 جونمه
و چند بار سرش رو محکم به  الیسمت ستون و دشیکش

 .دیستون کوب

 .... جنده هیاخ.... ±
 .دشیکش نیزم یو رو دیتو دهانش کوب یمحکم مشت

 
 ؟ یکن دست درازیبهش  یخواست یم+
 ...دیکه زانوهاش لرز دید کیه گرتو نگا یدونم چ ینم "
" 
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 ؟ یکن دست درازیبهش  یخواست یبا تو هستم م +
 .پام پرتش کرد جلو
کنم؟ لمسش  یتالف یرو چطور یکه بهش داد یاسترس +

 ؟ یکرد
 :دیداد عقب و داد کش هلش

 .دمتینکش خیجواب بدههههه تا زنده ، زنده به س +
 و درد گلوم چند برابر شد. دمیلرز

 
 .....نه _
 ....نه پر درد و خشک هی

رو به  یتونستم کالم یو نم دیکش یم ریگلوم ت عضالت
 .ارمیزبان ب

 !قد و قامت قد علم کنم؟ نیجلو ا یچجور من
 .درون احساس درد دارم از

به  هیبه ثان هیکردم که ثان ریگ واریدوتا د نیکنم ب یم حس
 و کیهم نزد

 .شوند یتر م کینزد
 .رد شدداد مرد شوک بهم وا با
خشتک مرد گذاشت و نگاهم  یسر تفنگش رو رو کیگر
 .کرد
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کرد؟ لمست کرد؟ دست روت بلند کرد ؟  تتیاذ +

 ترسوندت؟؟ بهت استرس
 داد؟؟

 .رو نکن نکاریا _
 خوام. یجواب م +
 
 .....اره ...ارهههههههه _

 ....... بنگبنگ
نقش بر  هیدستش رو جلوش گرفت و کمتر از چند ثان مرد
 .شد نیزم
 !!رفتم وا

 .و تار شد رهیجا جلو چشمام ت همه
'' 

 چراااااآاااااااااا؟؟؟؟
 .افتادم نیزم یسر کردم و با ضرب رو یصندل یرو از
 .بلند شدن نکردم یبرا نوشیدنیت
 یخون رو م یتنه اش غرق خون شد و فقط قرمز نییپا
 .دمید
 .در حال تالش بود ژنیاکس ییذره ا یبرا تنم
 ام گذاشتم. بدندستم رو سمت چپ  کف
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 !!؟؟یتونست یچطور

 !!شد؟؟ یچطور د؟یرس نجایبه ا یک
امروز جان سه  یکه به راحت یرحم یسنگ دل و ب نقدریا

 ؟ ینفر رو گرفت
 !؟دمیرو ند یاهیس نیتو چشمات ا چرا
 !!راحته؟؟ نقدریکشتن آدم ها برات ا چرا
 ....چرا؟ چرا؟

 .کرد یر مجان ت یجانم رو ب یکه تن ب یادیز یچرا ها و
رحم درونش  یمرد ب نیبودم کجا و ا دهیکه د یجنتلمن مرد
 !کجا؟

 .وقت از ذهنم پاک نخواهد شد چیکابوس ه نیا
 !یبه آلت تناسل کیشل
 .نمیب یخوابم؟ اره دارم کابوس م من

 .نداره دهیهم فا یداریبراش ب گهیکه د یترسناک خواب
 .وسط باتالق اومدم من

 یهمه جا سم نمیب یو االن م خرمان قدم برداشتم خرمان
 .و کشنده است

 خوردم. یفیدوباره تکون خف کیشل با
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نفر  هی، هر ده قدم  دیکن یرو محاصر م الیتمام و +

 .آماردهیم ینگهبان
 .دیبد دیو آمد مورچه ها هم به من با رفت

 "دوم کیشل"
 یحق ورود و خروج نداره . وعده ها یکس چیه +

 رو بعد از جابه تونییغذا
 .دیکن یم لیون مگرمپست  یجا
 "سوم کیشل"

 اد؟یقدم جلو ب هیبمونه  نجایتونه ا ینم یهر کس +
 "چهارم کیشل"

 .برگشتن رو نداشتم جرعت
 !کیجسد! بازم خون! بازم شل بازم

 
 مخالف هست؟ یخب منتظرم ، کس +
 .به عقب برداشتند یصدا نه گفتند و قدم کی

 .دبو میبه شما وفادار خواه شهیتا هم ±
نفر گزارش  کیکن و هر روز  یگروه بند نیمارت +

 هیمن ته یروزانه برا
 .کنه یم

 م؟یکن کاری: قربان با جسد ها چنیمارت
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 ایتا خوراک کوسه ها مح زیبر ایهمه رو تو در +

 انجام زیبشه.کارتون رو تم
 .دینزار یو رد دیبد

 .دمیشدن قدم هاش رو شن کینزد یصدا
 
 ترودا +

 دیبا یکیساو کیادامه داد: جفت گرنکردم که  نگاهش
 .باشه یقو یلیخ
بود  دهیفا یکردم که تو جام تکون بخورم که تالشم ب یسع

 . و نتونستم
 .دیمرخص +

 .زانو زد کنارم
رو  دیفهم یم دیبا شیوقت پ یلیکه خ ییزایچهرم چ از
 به یو کالم دیفهم
 .اوردین زبان

'' 
 .....از من یچشمام بود و منتظر کالم یرو نشیسنگ نگاه

باران شروع به  زیر یکرد و دونه ها یغرش آسمان
 .کردند دنیبار
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پوستم هم به  یسرد باران رو یاز برخورد قطره ها یحت
 .امدمیوجد ن

 
شد توسط دونه  ختهیکه اثر خونه ر دمیگوشه چشم د از
 پاک باران داره یها
 .شهیم زیتم

 .کرد یپلک نزدن درد م یبرا اریاز تالش بس چشمام
 .برام درد داره یهمه چ امروز

 ...... و بهت ، من و دل شکسته من
 بشم؟ متنفر
 ؟یک از
از خانواده ام؟  ا؟یخودم؟ از احساساتم؟ از قلبم؟؟ از دن از
 یبرا میدندگ کیاز 
 دنم؟؟یلهستان اومدن؟ از خلبان بودنم؟ از نفس کش به
 ؟؟یچ از
 .کم تلخ بود اما تموم شد هی +
راحته  دمیتموم شد!!! چقدر راحت! شا کم تلخ و هی! ن؟یهم

 و من حالم خوب
 .ستین

 .زدم گذاشت خیدست  یرو رو دستش
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برخورد دستش با دستم انگار بهم شوک وارد کردند که  از
 یدوباره اتفاق ها

 جلو چشمام نقش بست. شیپ قهیدق چند
 

 بزنم؟ پسش
 تونم پسش بزنم؟ یم یچطور

 ......کجام؟ من
م اما اونقدر هم سنگ دل نبودم نبود یدختر دل سوز من

 هیکه جلو چشمام 
هم جنس خودش بزنه و نفر  یشونیوسط پ ریدوتا ت نفر
 کیهم با شل یسوم
 .آلتش درجا به قاتل برسونه به

 .درونم رو سرم آوار شد یصدا
هم  یتنه دوستش دارم و به کس هی یگفت یکه م یتو نبود "

 نداره؟ یربط
 ه؟یباشه مشکلش چ ایخب ماف یگفت یکه م ینبود تو
حق دوست داشتن و دوست  اهایمگه ماف یکه گفت ینبود تو

 داشته شدن
 ندارند؟؟

و  یلجن و لجن زار و دوست دار یکه گفت یتو بود نیهم
 وسط یخوایم
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 .یدست و پا بزن باتالق
 شد؟ یچ

 نزد؟ شیقبال جلو چشمات دو نفر رو زنده زنده آت مگه
 ؟یدیدرو ن تشییبزرگ کوکا یامپراطور مگه
 شده؟ یچ االن
 کرده؟ رییتعع یچ
 
 ؟ یدید ییتازه ا زیچ

،  یو دل بست یدیهست که د ییخصلت ها نایو همه ا همه
 کم هیحاال 
تو از اولش هم  یبه قتل رسوندن هاش متفاوته ول نحوه

 که با یدونست یم
 ، خب ؟ یقاتل هی
و االن زمان جا زدن  یدینفس کش ،یموند ،یدی، شن یدید
 .ستین
 ....رهید یلیخ
 " .... رید ییییلیخ
 .نهیبوده ، چه من باشم چه نباشم هم هم نیمن هم قبل
 .تموم شد بهش فکر نکن +

 :رو جلو اورد و گفت سرش
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 من دیداستان تو هم ، رز سف یمن آدم خوبه  +
،  زهیبر گرمبرگ  خوامی، نم یمن خشک بش شیپ دینبا
 ساقه و برگ دیبا

 و محکم باشه. یقو گرم
 

 :رو کنار صورتم گذاشت و ادامه داد دستش
 ریکن ، جلو اشکات رو نگ هیگر +

 .و اشک تو چشمام نشست دیکش ریت گلوم
'' 

 .حرکت دادم نمیقفسه س یانگشت هام رو رو سر
 ... نه هیگر
 .کنم هیگر دینبا من
 .امیکنار ب دیبا
 :درونم یصدا "

 !؟!؟یایب کنار
 
 !!؟یقاتل بودنش بش الیخ یب یخوایم

 " .نی، چشمات رو باز کن و بب اترود
 .تا بغض تو گلوم رو کم کنم دمیاروم کش یها نفس

 .ادامه دادم تا اشک تو چشمام رو پس زدم نقدریا
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 .دمیکوب نمیغرور تو چشم هاش زل زدم و مشتم رو به س با
 ....کشت و کشتار... الزمه؟ نیا _
 یو رو یمحکم نقدریا نکهیکنم. به ا یبهت افتخار م +

 ت تسلت کاملخود
اشکت بودم، اما شگفت زدم  ی. منتظر قطرهایدار
 !یکرد

 االن تمام ...مشکلت شگفت... زده شدنت ....هست؟؟ _
 
 امیدن نیملکه ا یشد +

 .دمیش کشحصاررو پس زدم که تو  دستش
 :دمیعجز نال با

تا سر حد  ک؟؟ی. چرا گرشونیچراا؟ کشت کیچرا؟ گر _

 یمرگ کتکشون م
 ااااااااااااااااااا؟. چراااااااایزد
خون  یکردم و شور انیبلند ب یرو با صدا یاخر یچرا

 رو با تمام وجودم
 .کردم مزه
 یبیاروم باش ب +

ادامه  دهی، بر دهیدهانم رو قورت دادم و با درد بر بزاق
 :دادم
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 زی. من از تو چ یکه االن دارم تو سرم آورد یحال نیا _

 تو ذهنم ییا گهید
 نیجلو چشمام جون سه نفر رو به بدتربودم. االن  ساخته

 .یشکل گرفت
 
 .رو تو مشتم گرفتم راهنشیپ

 !شونیدست ها کشت نیبا هم _
 ....ششیه +
 .یشد ی، بد یبد نبود _

 :دیرو داخل گردنم برد و غر سرش
و  یکینره که تو جفت گر ادتیخودت رو جمع کن .  +

 رفتارا در حد تو نیا
 ی. سخته ؟ اوکینیبیکه مبار نبود  نینشد اول یزی.چستین

 ، یبیب ایکنار ب
 .میرو دار شیراه پ یکه کل ایب کنار

 
 .رو نوازش کرد سرم

'' 
 .رهیاز جلو ...چشمام کنار...نم _
 .نگاهم کن +
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 .شدم رهیو تو چشماش خ دمیلرزونم رو عقب کش تن
 ؟ یدوستم دار _
 ایتا ته ، ته دن یکه فکرش رو کن یزیاز هر چ شتریب +
 
رو  ی؟ چرا؟ چ یکن یم یکار نیلو چشمام همچچرا ج _

 ثابت یخوایم
 ؟ یکن

 .نگاهم کرد سرد
 .کنم یم کاریهستم و چ یکه من ک یو بفهم ینیبب دیبا +
شاهد قاتل عام  خوامینم نم،یبب خوامیخوام بفهمم ، نم ینم _

 گرمکردن 
 .خواااااااااااام ی. نمباشم

 .ده کناما یاتفاق بعد دنید یترودا خودت رو برا +
 دنیتن طاقت د نیا ینگاه به حال و روزم کن ، کجا _

 رو ییا گهیاتفاق د
 یقلب نگام کن من ترودام ، کس یهوم؟؟ مغرور ب داره؟

 هیکه بخاطرم جون 
 ....ینفر رو گرفت سه
 
 .رمیگ یبله که جونشون رو م +
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بال رو  نینفر هم باشند هم اردیلیم کینکن که اگر  شک
 .اوردمیسرشون م

 .کشم یرو به خاک و خون م ایدن
، حالم از خود  یرو تو قلبم کاش ایحس دن نیتر یتو لعنت _

 یقاتلم بهم م
 .باعث قتل سه نفر شدم ینجوریکه ا خوره

 یدنبال خودم م یکه هر چ یکرد شهیتو تنم ر یجور هی
 گردم خودم رو

 .کنم ینم دایپ
 نیو من سردرگم تر ی، تو مغز و استخوانم رسوب کرد تو
 .شدم ایدم دنآ

 .با وجدان خودمم سر جنگ دارم یحت
که  ییحالت رو دوست دارم. کم کم به اون نقطه ا نیا +

 .یرس یم دیبا
اتفاقات هم که  نیا دنیندارم از د انتیبه اطراف یکار من
 اصال یدید
 .ستمین مانیپش
چون  ازهیترس ن نی. ایدیترس یو ته قلبت م یدید یم دیبا

 یخواه
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 ینیبیرو به مرور زمان م ییزاینت من چتو سلط ینخواه
 که تو خواب و

 .یدید یهم نم الیخ
 
 ....آخه ام؟یکنار ب یچطور _
 .خودت رو به من بسپار و ذهنت رو آزاد کن +

 .بستم چشم
که جفت دست هاش رو پهلوم  دیطول نکش شتریب هیثان چند

 نشست و از رو
 .بلندم کرد نیزم
 ریسرت رو به سمت آسمان بگ +

 .شونه اش گداشتم یرو رو مدستا
 .که گفت رو انجام دادم یکار

بود که با هر  ادیباران به پوستم اونقدر ز یقطره ها هجوم
 برخورد صحنه ها

 به لحظه از تو ذهنم رها شد. لحظه
 
بسته ام مرور شد و با فشار  یپشت پلک ها گهید بار

 تو کیسرشونه گر
 .باهاش مبارزه کردم دستام
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 .عمل کرد شیونه اش مثل آب رو آتدو رگه مرد یصدا
 .خودت رو خسته نکن خودیدرکم کن و ب +

رفت. االن که  یتنت از جلو چشمام کنار نم یها یکبود
 کارشون یبه سزا

تو  یها یارزش ناراحت ایدن نیدارم.ا یحس بهتر دندیرس
 .رو نداره

'' 
 : و ادامه داد دیچرخ

 ؟ یاعتماد شد یبهم ب +
 !...؟ دیاز کجا فهم "
 اعتماد شدم؟؟ یب من
 تونم؟؟ یم مگه

 
 "..... اما
 منتظرم نزار. جواب بده نیا شتریب +
 .ندارم یجواب _
. من هر چقدر زیمضخرفه تو ذهنت رو دور بر یفکرا +

 هم سنگ دل باشم
 .ستمیتو ن یبرا
 ؟؟یاما خانواده ام چ یستیمن ن یبرا _
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نم ز ینم کانتینه به تو و نه به نزد ییصدمه ا چیمن ه+

 رو بهت قول نی، ا
 .دمیم

 ؟یاگر سر قولت نماند _
 یکه برام مهمه کار یکس انیدرسته قاتلم ، اما با اطراف +

 ندارم.
 
با خانواده  یکار وفتهیب یبهم قول بده ، قول بده هر اتفاق _

 انمیام و اطراف
 . قول بده؟یندار

 .راحت التیخ +
 . گذاشتم نیزم یرو
 کنه؟ یآرومت م یچ +

 .و تو حدقه چرخوندمر چشمام
 "...ستیبد هم ن یکیجناب ساو یکم ناز برا هی "
 سر تا پاش رو نگاه کردم. از
 
 فقط بخواه +
 ؟یزیهرچ _

 .شلوار راسته اش برد بیدستاش رو تو ج جفت
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 یزیهر چ +
و وسط شوق  دیگلوم رو چسب یدرونم دو دست یزیچ هی

 یکیکوتاه قلبم تار
 .کرد لیبهم تحم رو
 .و زانوم برد شانه ریش رو زشد و دست خم

رو به گردن اصالح  نمیرو دور گردنش انداختم و ب دستم
 .شده اش فشرودم

 .کردم یکه فکرش رو م یزیسخته...سخت تر از اون چ "
 .دوستم دارم که فراتر از تصوراتم بوده یکس
 نبود. اهامیاز جنس رو یکس
 
متفاوت و  یلیبا من خ اشیقاتل و مواد فروش که دن هی
 .کهیارت
 کشه؟ یرو م یبازم جلو چشمام کس یعنی

 :شد یتو ذهنم پل کیگر یصدا
 .اماده کن یبعد یاتفاق ها دنید یترودا خودت رو برا +
 ....رمیپذ یم
 .رمیبپذ دیبا
 .قانون خودم بذارم یتونم پا رو ینم من
 .که هست دوستش دارم یجور نیهم من
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 :دیکش ادیاز درونم فر یصدا
 .ده رو ادامه بدهو راه اوم نیبب _
 .با من کرده که من با دشمنم هم نکردم یکار

 " ....کنم یتو خودم حس نم یرسوب کرده که من اونقدر
'' 
 
ارامش بخش  یادیرحم ز یمنه ب یتن بارون زدت برا +

 .شده
 رونیو نفسم رو پر درد ب دمیرو به گردنش مال مینیب

 .فرستادم
 .نیسرم اومده؟ حالم رو بب یچ _
 من دیرز سف ششششیه +
 .انداختند نییها رد شد که سرشون رو پا گاردیکنار باد از

 .شد ییا گهیرفت و وارد مکان د نییرو پا یقسمت
دور تا دور  فیضع یشر ، شر آب و نور ها یصدا از

 که به دمیاستخره فهم
 .میاومد نیزم ریز
 :که با بغض صداش زدم ستادیا واریبلند کنار د یگام ها با

 کیگر _
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 جان +
 .باشه کیبزار تار +
 . استخر نشست ی لبه
هام  هیعطر تن مردونه اش رو تو ر قیهمون حالت عم تو

 .فرستادم
انگشت هاش  نیم چنگ انداخت و فکم رو بشانه یگود تو

 .گرفت
 ؟یبیب یتا کجا ادامه بد یدوست دار +

سرش رو تکان  یو حرص دید یکیسردم رو تو تار نگاه
 .داد
تو تنم رو باز کرد و  راهنیپ یکمه هاد یآرامش خاص با

 .پرتش کرد یکنار
 .دیباسنم فرستاد و محکم گرفتم و تو آب پر ریرو ز دستش
 .کرد و عقب رفت رها
 آب رفتنم نکردم. ریاز ز یریجلو گ یبرا نوشیدنیت

 
 .بکشم نییحس چشم بستم و اجازه دادم که آب پا یب

ط گلوله وس یخون و جا یو بو کیشل یبازم صدا "

 .... یشونیپ
 .شده یسرد و و خون جار تن
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 .مقصرم منم
 .رو صدا زدم کیچون از ته دلم گر مقصرم
و از درون خواستم  دمیچون با تمام وجودم درد کش مقصرم
 و ادیب کیکه گر
 .حرومشون کنه ریت دوتا
 .دست و پاشون رو نشونه گرفته بود کاش

 ..... کاش یا
 " .کاش من نبودم یا

تنم رفت و به سمت سطح آب  ریز کیگر یحرص یدستا
 .دمیکش
 .دیچک یسر شونه ام م یاز موهام رو آب

 شونمیرو به پ شیشونیبودم که پ ادشیداد و فر منتظر
 چسبوند.

 
که مرگ  یکنم و مجبور ینفر رو به صف م ستیاون ب +

 اگر ینیاونا رو بب
 .یبد ادامه

 .حد باز شد نیتا آخر چشمام
باسنم  یلبه ها یداد تا رورو از رو پهلوم سر  دستش

 مکث کرد و اروم تر
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 :گفت
 الیخیکم ب هی یکن یسع یتونیهم م ایانتخاب با خودته ،  +

 و یاتفاقات باش
 .میکن شنا

 .رو حرکت داد دستش
؟ کنار من بودن دردسر  یدیچرا خودت رو عذاب م +

 و نترس یداره ، تلخ
 داره. تو سکوتت به دل کندن از من فکر نکن که بودن
..... 
گرمش  یلبا یرو جلو بردم و لب سردم رو رو سرم

 گذاشتم.
 
'' 

 .دمیلبش نشاندم و سرم رو عقب کش یرو یزیر شکوفه
 .کمکم کن فراموش کنم _
 .یایفراموش نه کنار ب +

 .رو پس زدم و خودم رو رها کردم دستش
 .سطح آب شناور شدم یرو
 !یجذاب یادیحالت ز نی، تو ا یو تند یوحش +
 ؟یتنهام بزار هشیم _
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 یشد داریکم بخواب تا بعد که ب هی میرینه ، بعد شنا م +

 .میبر یآماده بش
 
 .و به سمتش برگشتم ستادمیا

 ؟یرو بکش گهید یکیباز جلو چشمام  میبر _
 .نگاهم نکن ینجوریا +
 کنم؟ ینگاهت م یمگه چجور _
 ی، سرد و انگار از من متنفر یجد +

 .ستادمیو پشت بهش ا برگشتم
 .گرفتم حصارو تن لرزوم رو  دمیبه چشمم کش دست
 شد. ریاز چشمم سر آز اشک

 
 .برگشتم یب ی. من رفته ستمیمن ... ازت متنفر ن _
 .ندارم یبا تو رو اومدم و راه برگشت ریمس من

برم؟ کجا برم که قلبم تو  تونمیم یبگو من چجور خودت
 رو نخواد؟

 بگو کجا؟؟ کجا؟ فقط
نقطه خشم من  یتون یومم؟ تو هم مآر نقدریا ایدن یکجا
 یهم نقطه  یباش

 .آرامشم
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 انمیبهم. دور تر از خودم و اطراف ینیکترینزد نیدور تر تو
 و وسط تمام

 .فرد بهم نیتر کینزد یهام شد تناقص
 .دستاش رو دور تنم حلقه کرد یادیحرص ز با

 . تو ممنوعه یو آدم هاش برا ایکجا ، تمام دن چیه +
و صورتش رو به گردنم  شکوفیدو م رباز سرشونه
 چسبوند.

 
رو حس کردم که با وجود  ییزایچ ایدن نیبا تو ، تو ا +

 چیهام ه ییتمام دارا
 .حس رو تجربه نکرده بودم نیا وقت
رو  نشیبهتر و بروز تر یزیدارم ، از هر چ یهمه چ من

 که یدارم ، اما حس
 یزیپراهر بار متفاوت تر از دفعه قبله ،تو سو یدیبهم م تو
 یکه زندگ یبود
رو  ایدن نیا یداشتنت تک به تک آدم ها یداد و برا بهم
 .کشم یم
 .ندارم یشوخ چکسیه با
هم جنسات  هیتونم مثل بق یکه نم یتو خودت دار یزیچ تو
 رفتار گرمبا
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 .کنم
رو به دست من بسپار، از  اتیمن باش و خودت و دن مال

 یتمام حس ها
 .کنم یم ازتین یب ایدن
هم نسبت به دوست  یاگر شک یحت یدونم دوستم دار یم _

 داشتنت
 چکسیبردم که سر من با ه یبا اتفاقات امروز پ داشتم
 .یندار یشوخ
 .... خودت یحت
 سمت خودش برم گردوند. به
 
'' 

 .شهیامروز هم تموم م یبیب +
 .تو رو نداره یاتفافات ارزش ناراحت نیا

که هم رنگ  ی. سفرمیر یم ییایباهم به سفر در فردا
 باتِ یز یچشما
 .رو جلوم گرفت دستش

 .دستم رو تو دستش گذاشتم یحرف یب
 .میاستخر باال رفت یقدم باهم از پله ها هم



 
 

477 

 

 مریم محمدی تبار ویسنده:ن                                                                        کوکائین حصاردر 

 

که حس گرش فعال شد و آب  میستادیدوش حمام ا ریز
 سرمون یرو
 .ختیر
 .به دستم داد ییرو شست و حوله ا تنم

اه هم تنش رو شست و بعد برداشتن حوله به همر خودش
 هم به اتاق

 .میاومد
 تخت نشستم که جلو پام زانو زد. ی لبه
 
شوق و ذوق قبل  یشد داریب یکن وقت یبخواب و سع +

 رو تو چشمات
سر حال و سر زنده تو چشمات  یایتا من دوباره در یاریب

 .رو تماشا کنم
 .دیتنم کش یمتکا گذاشت و پتو رو رو یرو رو سرم

 .بره که دستم رو گرفتم خواست
 .تا خوابم ببره نیبش _
دونم چم بود که هم دوست داشتم تنها باشم ، هم دلم  ینم
 که خواستینم
 .بره کیگر
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پوست  یتخت نشست و با انگشت سمباده اش رو ی لبه
 .دیدستم کش

 .بستم چشم
 .دمیزنگ تلفن رو شن یگذشت که صدا یکم
 الو .... سالم +
 

 .....سکوت
 .دهکم کبود ش هیحالش خوبه اما تنش  +

 ....سکوت
 .میایکم استراحت کنه م هی +

 ....سکوت
 یها کهیتونه ت یآوردم که نم یسر مهره اصل ییبال +

 خودش رو جمع کنه.
 

 ....سکوت
 .دیرو آماده کن نشیبهتر یزیاز هر چ +

 ....سکوت
 شینیبیم میایبشه ، م داریاالن خواِب ممکنه ب +

 ....سکوت
 .صبر کن گهید کم هی،  ینیبیانتخاب برادرت رو م +
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 ....سکوت
 هم افتاد. یکم پلکم رو کم
 
 "چند ساعت بعد"
 .....شدم اریکاکائو تلخ هوش یبو با
'' 

به  یو قوس یسرم بردم و کش یو دستام رو باال نشستم
 .م دادمشانه

 ناب یبیبب +
 .ستادهیکنار تخت ا دمیباز کردم که د چشم

چه شلوار پار بیدستش تو ج یکیو اون  وانیدستش ل هی
 ، ته دلم شهیا

 .تو تنش قنج رفت دهیاتو کش راهنیقد بلند و پ یبرا
 اومدم. نییرو کنار زدم و از تخت پا پتو
 
 .ادیکرم هم بهت م +
 .ستادمیبه روش ا رو
 .دستم رو جلو بردم یوصف ناشدن یشوق با

فرو بردم که گفت:  وانیل یاشارم رو داخل دسته  انگشت
 ؟یبهتر
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 .دید ینم یزیچ وانیل لداخ اتیجز محتو چشمام
 خوب یلیخوبم...خ _

 .کردم کیرو به لبم نزد وانیرو عقب برد که ل دستش
 به بعد ن
 روز بهتون زنگ بزنم . هر
 

 : ترودانیآگوست
 اباجونم ب _

 .: دوستت دارم دخترمنیآگوست
برم بعد بهتون  دی، من با ایپدر دن نیمنم عاشقتم بهتر _

 .زنم یزنگ م
 .رو قطع کردم تلفن

 م؟یبر +
 اره _

 .میگرفت شیرو در پ یبه دوش هم راه خروج دوش
 

 .رو باز کرد نیدر ماش نیمارت
 .شدم که کنارم نشست سوار

 چرا؟ ییگرفته ا +
 .ستین یزیچ _
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 .میعد صحبت کنب +
 ؟یدرمورد من به مادرت گفت _
 نه +
ازم سوال  کیتا گر امیدر ب یکم از گرفتگ هی نکهیا یبرا

 :نپرسه گفتم
 بخندم؟ شهیم _
 چرا؟ +
 
 .ره ینم ادمیرو  تییاخه...سر کاکائو _

 .دمیرو جلو لبم گرفتم و آروم خند دستم
به گردنم  یچیو پ دمیرسم عادت شونه ام رو جلو کش با
 .ادمد

 .یبخور یوقت حق ندار چیه گهید +
 ؟یگیکه نم یِا...جد _
 .هستم یکامال جد +
 .خورمیاما من م _
 یخور ینم +
 .شکوفیدهوا شققه ام رو  یب نیتوقف ماش با
 
 یلجباز و وحش +
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 مشکوفیدمردونه اش رو  شیته ر یبشم رو ادهیپ کنهیا قبل
 و با ناز رو نک

 .هام قدم برداشتم انگشت
سنگ فرش شده رو باهم  ریبهم رسوند و مس رو خودش

 .میکرد یط
 .جلو در منتظرمون بودند پیخانم خوشت دوتا

'' 
 .دست داد کیاز خانم ها جلو اومد و با گر یکی

 سالم داداش _
 سالم +
 دختره دست دادم. با
 
 سالم من _
 .زمیگرترود هستم. خوشبختم عز کیمنم خواهر گر _
 ترودا مادرم ، مادر ترودا +
 .ستادمیبه روش ا رو
شفاف اصال  یو پوست بایز یبلند و خوش اندام با موها قد

 خورد یبهش نم
 .باشه ویمادر گر که

 . یخوش اومد ±
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 داخل می: برگرترود
 دییقدم عقب رفت و گفت: بفرما هی

 م گذاشت.شانهو دستش رو پشت  ستادیکنارم ا کیگر
 

 یدر کنار پسر من باش یخوا ی. تو پسر مدیصبر کن ±

 ؟
 .نبودم نجایخواستم ا یاگر نم _

 .خوامیم یزیچ هیمن ازت  ±
 شونم؟ یم _

 شنومی: داداش مثل خودته ، مگرترود
 .میداخل صحبت کن میبر +

 .میبه من قدم برداشت و به دنبال رفت دهیچسب
 .داخل کم از عمارت شاه نداشت ونیدکوراس

 یکه به کار گرفته بودن ، قسمت یتجمالت نیو در ع بایز
 کار کیرو کالس

 بود. کرده
 
 .ریو چشم گ بایز

 .تیخوشبختم از آشنا یلیکه گرترود گفت: خ مینشست
 .زمیطور عز نیمنم هم _
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 پسرم از تجارت چخبر؟ ±
 شه،یمحموله ها امشب فرستاده م ستین یخبر خاص +

 دیتول مواد مخدرمقدار 
 .دو برابر باشه تا برنامه هام جلو بره دیبا یماه بعد شده

 .پسرم یموفق باش ±
 با من کاگوی: داداش محموله شگرترود

 .یبه ژان هم بر کاگویبه جز ش دیبا نباریا +
 

 .راحت التیخ ی: اوکگرترود
 خیرو از داخل سطل  نوشیدنی شهیجلو خم شد و ش به

 برداشت و رو به
محموله اون  نباریصحبت کردم ا اگویادامه داد: با د کیگر

 لیهم من تحو
 .دهم یم

 د؟ی؟ پدر و مادرت چه کار هست یکن یم یا زندگکج ±
 .دادم هیمبل تک یپست به
 .پام انداختم یکیاون  یرو رو پام
 من ترودا ناکا هستم و شما ؟ _

 یکیساو بالنکا±
 درسته؟ دیسف شهیم شیاگر اشتباه نکنم بالنکا معن _
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 : ارهگرترود
 
 د؟یدوباره سوالتون رو بپرس شهیم _

 پدر و مادرت چه کار هستند؟ ؟یکن یم ی: کجا زندگبالنکا
 یزندگ رانیکنم. پدرم و مادرم ا یم یپسرتون زندگ شیپ _

 کنند و یم
داره. مادرم هم تو خونه هست. فکر  نیماش شگاهینما پدرم
 فقط دینکن

 .که معذب بشم دیدیسوال پرس نیا دیزرنگ هست خودتون
 زیبه ت ریهستم از نسل کورش کب یرانیدختر ا هی من

 یو حواس جمع یهوش
 . بالنکا خانمدیشک نک من

 مادر یو مات شد شی: کگرترود
 .یتو دل و جرعت چطور هست دید دی: با بالنکا

 .غرور تو چشماش نگاه کردم با
من  خوادیبرگ برنده داره که م هینگاهش حس کردم  از

 رو محک بزنه.
 
 .کرد ینگاهم م یو نفوذ قیعم
 شنوم؟ یم _
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'' 
 یکرد ، ول یدرش رو تماش ممشتاق من و ما گرترود

 جور خاص هی کیگر
به نعف خودش  یکه منتظره تا باز یبود. مثل کس نظارگر

 تموم بشه و به
 .هست ینشان بده که اون برنده باز بشیرق

 .تو برنده شدنش باشه یشک نکهیا بدون
 . منم کینعف گر یباز نیا در

که پسرم انتخاب کرده و  یمن حق ندارم کس یعنی: بالنکا
 شیکار و زندگ

 یپسرم م یسرش قمار کرده بشناسم ؟ که تا کجا هم پا رو
 مونه؟اصال

 یهمان قدر هم م یکیپشتته؟همان قدر که بهش نزد چقدر
 براش یتون

 ماتی.بخاطر شغلش موظفه که تصمیناک باش خطر
 .رهیبگ یدرست
 یزاینکردم اما چ یدخالت ماتشیاز تصم چکدومیتو ه من

 دیحس کردم که با
 ؟یچقدر نترس ؟یتو چقدر جرعت دار منیبب
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اما من بزرگش  یشناس یرو به مروز زمان م کیگر تو
 که تو یکردم. حس

 چیفهمونه که ه یمغرورش هست به من مادر م یچشما
 وقت از تو خسته

 .زد یزمان دلش رو نخواه چیو ه شهینم
قدر دختر دور و ورش بوده که من نگاهش رو به اونا  آن

 تو اما دمیبار ها د
 یکه نگاهش رو وقت یتو خودت دار ی، چ یکن یم فرق

 حس کردم به
 .؟ فقط نگاهش کن یکه بزن یدار یگفتم : چه حرف خودم

 .شدم رهیرنگش خ یمش یچشما به
 !! مغرورش هست یکه تو چشما یحس "
 یزمان دلش رو نخواه چیو ه شهیوقت از تو خسته نم چیه
 !!زد
 " ... هکه تو چشماش یبه قربون اون حس من
 :حرف رو به بالنکا گفتم یب

 د؟ییخوا یم یاز من چ _
بردار  یشوخ مواد مخدرو صادر کردن  دی: تولبالنکا

 .ستین
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 رانیبخاطر تو خودش رو تو خطر انداخت و به ا کیگر
 نترپلیا سیاومد. پل

 .کرد یمحتات عمل م دیماست اما بازم با با
 ....شد و یم ریاونجا دستگ اگر
 یبرگشت گرفته م یب اتمینره من تمام تصم ادتیمادر  +

 .شه
 .که نرفته زن ها تو کار ما نقطه ضعف هستند ادتی: بالنکا

 ترودا نقطه قوت منه +
 .ستیبا جنس مؤنث برپا نبوده و ن یسلطنت چی: هبالنکا

 .خواهم بود نشیمن اول +
 .غرور جام رو از دست گرترود گرفتم با

 به گردنم دادم. یچیو پرو خوردم  نوشیدنیاز  ییا جرعه
 
 ؟ دیترس یم یاز چه اتفاق _

 کیشده . گر ختهیخون ر یلیگوست شدن خ ی: برابالنکا
 دختر هی دیبا
 .در کنار خودش داشته باشه یسیلیس
 ؟یچ یعنیگوست  _

روح هست و اسم مستعار  ی: گوست به معنگرترود
 داداشمه
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 ؟یسیلیچرا س _
 چیهستند. و ه و نترس ی: چون اونا محکم و قوبالنکا

 .ستنیوقت بازنده ن
 یموجود کوچولو رو م هیبود که داره  یمثل کس نگاهش

 .نهیب
 !دید یعرضه م یدختر ب هیرو  من
 
 یش موس ، موس مدوستیدست و پا که دنبال  یدختر ب هی

 !کنه
 ..... ... بالنکا خانماخ

 .هستم یکه من ک دمیم نشونت
 .نددور نما کیمشت شده ام از نگاه گر دست
  پارت

 هیکاف +
 د؟یگفت ینه ، م _

 اقتیکه واقعا ل نمیتا بب یانجام بد یکار هی خوامی: مبالنکا
 یباش نجایا نکهیا

 نه ای یدار رو
 
 شنوم یم _
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 درسته؟ ی: به من گفتند که تو خلبانبالنکا
 ؟یچه کار دیفقط بگ _

که خواستم  ییکه هر کدوم محموله ا خوامی: من م بالنکا
 که یبه کشور

 نه ؟ ای یبر یم ؟یکن یم کاری، خب چ یببر گمیم من
 کدوم کشور؟ ؟یمحموله چ _
 .جاش بلند شد و به سمتم اومد از
 .ستادمیجام بلند شدم و مقابلش ا از
 

 رانی، ا مواد مخدر: بالنکا
 ! : مادرگرترود

 هست؟ یک ییزمان جا به جا کیگر _
 هی، کاف نیترودا بش +
 هست؟ یک ییگفتم زمان جابه جا _

 ؟یانجامش بد یخوایم گمی: من بهت مبالنکا
 ؟ ییکلمه زمان جا به جا کی _

 :و گفت دیرفت و چرخ عقب
 یفکر کردن ندار ی: ساعت دو امشب ، زمان برابالنکا
 و .....
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 .دمیکوب نیزم یتو دستم رو جلو روش رو جام
 .فقط تماشا کن ییمن ترودام اگر شما بالنکا _
'' 

 کیپس با گر یکار رو انجام بد نیا یخوای: اگر مبالنکا
 صحبت نکن. راه

 .رو برو خودت
 .گرفتم کیگر یاشارم رو جلو رو انگشت

 ایدنبالم ن _
 گرد کردم که بالنکا گفت: فرودگاه شوپن ورشو عقب

 
باند فرود  کیرفتم که ادامه داد:  یطرف در خروج به
 نینداره. ا شتریب

واقع  ایدر از سطح یمتر۱۱۰در در ارتفاع   فرودگاه
 یشدهاست. موفق باش

 .رو حفظم میپدر نیمن سرزم _
 .برنگشتم یول دمیرو پشت سرم شن کیگر یقدم ها یصدا

 ! به به "
 !کرد ییرایپذ چه
 .داشتم کیبا مادر گر یشروع چه

 .دید یم فی! چرا من رو ضعزیو عق برنگ باشکوه
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 کرد؟؟ سهیرو مقا من
 .کنم یم شمونتیاز کرده خودت پ بالنکا
 انجامش بدم؟ یچطور
 من چند بار مواد جا به جا کردم؟ مگه
 !مواد مخدر اونم
 .دمیهم ند کیاز نزد یحت
 

 " .......کار کنم؟؟ یچ حاال
 برو کنار نیمارت _
 .رو باز کردم و نشستم نیماش در

رو به حرکت در  نیو ماش دمیرو شن کیداد گر یصدا
 .آوردم

لو اسکوبار فکر کرده اگر اون زن پاپ یخودش چ شیپ
 بوده منم عروس پاپلو

پرسته  یمن رو م تینها یکه پسرش ب می، دختر اسکوبارم
 و براش با

 .ارزشم
 ...... بزنم رونیب اطیاز در ح نکهیا قبل
 ..... یوا

 ..... و دیلرز دستم
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 "کیگر"
 

محکم  یمامان حمله ور شدم و کنار سرش مشت ها سمت
 و پر حرصم رو

 .دمیمبل کوب یپشت یرو
 ....بار ....دو بار.....سه بار.....چهار بار.....پنج بار کی

صحبت  ینجوریشده. چرا مادر ا یمن باز وحش هیعل +

 ؟یکرد
 یبشه همه چ یبه کارش ندارم. عصب یکار گهیمن د حاال

 رو با خاک
 .کنه یم کسانی

خودت  دیترسو رو تو د یرانیدختر ا نیا نقدری: ابالنکا
 .بزرگ نکن

 .کنه یم کاریچ نیاال ببح شیشناس ینم +
 تونه انجامش بده. یگرده و نم ی: بر مبالنکا

 
اون دختر خود منه  یکی: بالنکا ساو یبلند و حرص دمیخند

 ، خود ، خود من
در موردش  یفکر نیهمچ گهید ینیرو بب شیوحش یخو
 .یکن ینم
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. ادیبر نم یکار چیدختر ه نی. از امیکن ی: تماشا مبالنکا
 ... خلبان ساده هی

 ...هه
آرزوهاش  یتنه برا هیکه  یدختر ساده اونقدر قو نیهم +

 نجایتا به ا دیجنگ
 .دهیرس

 ییتو و دارا یبرا دیتحد نیدختر بزرگ تر نی: ابالنکا
 .پدرت هست

 ؟ یچ ادیکار بر ب نیاگر از پس ا +
 .رمیگیکه زدم رو پس م یی: من تمام حرف هابالنکا

'' 
 
 .دیش صحبت کنباها یکه اون جور دیحق نداشت +

 ایهست  یغرور تو چشماش واقع نیا نمی: بزار بببالنکا
 ....فقط
 .گرفتم شیرو در پ رونیب راه

 : داداشگرترود
 .ینداز یاز چشمم م شهیاون دختر رو هم ی: اگر بربالنکا

 اد؟ی، آدمکش باشه تو ازش خوشت م هی: مادر کافگرترود
 مواد بکشه و
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خوبه؟ مادر چرا  کاره نکرده رو انجام بده هزاران
 باهاش برخورد یاونجور

 ؟ یکرد
 یبرو اما به موقع بهش نم یهم بر یخوایم کی: گربالنکا
 . یرس
 
 چرا ؟ +

االن تو  گهیکار ها انجام دادم که د یسر هی: چون بالنکا
 .دام افتاده

 ؟یرو انجام داد دیکه نبا ینگو که کار +
بدونه  دیدختر با نی: الزم بود که انجام بشه ، ابالنکا

 کجاست؟ تو چه
 .قرار گرفته یسطح

 یزیاگر چ ؟یکرد یکار نیمشورت با من چرا همچ یب +

 که تو ذهنم
 .... دستام نیبا هم یداده باش انجام
تو  اقتیکنه و واقعا ل یم کاریچ نمیبب خوامی: فقط مبالنکا

 رو داره ؟ من
 .ستمین دشمنت

 .میریبگ میسلطنتت با چشم باز تصم یبرا خوامیم فقط
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 .دمیم در اوردم و دوشانهرو از پشت  تفنگم

 .رمیاتفاق رو بگ نیجلو ا دیبا "
! محارکردنش  دمید میببر وحش یکه من تو چشما یخشم با
 ...سخته یلیخ
 ".دیکش یچشماش شعله زبانه م از
 ....رو نگاه کن ! واووو نیا
 ......دختر معرکه است نیا
 "ترودا"

 ....خانم: خانم.....خانممم....نیمارت
 ، ترمز گرفتم. رمیبگ رشیز نکهیا قبل
 
 .اومد شهیو به کنار ش دیدو
 ه؟یچ _

رو ترک  نجایبدون اجازه بالنکاه خانم ا دیتون ی: نمنیمارت
 .دیکن
، کراباتش رو تو مشتم  دیرس انیکه جمله اش به پا نیهم

 .گرفتم
 خب ؟؟ _

 .کردم حرکت
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 ....: خانم ... صبر کن. خانمنیمارت
ترودا  یگیبهش م یری، م گمیم یچ نیگوش کن ببخوب  _

 ناکا گفت تو
 نخور ی، گوه الک یمن رو محدود کن یتون ینم
 
'' 

 .زدم رونیبا سرعت ب اطیدادم و از در ح چیرو پ فرمون
 .....: خ..ا..نمنیمارت
 .دیدو یزدم و م ی، نفس م نفس

 .اش رو محکم گرفته بودم قهیچون  مجبور
 .....: خ...انیمارت
 شیفرودگاه رو در پ ریبه عقب هلش دادم و مس حکمم

 .گرفتم
 .تونم خونسرد باشم یجور نم چیو ه میعصب

 فکر کرده ؟ یخودش چ با
 یسوال ببره؟ من رو ب ریمن رو ز یتونه به راحت یم که

 ارزش کنه؟
دختر  هی ؟یترسو و بزدل هیتو  ؟ینست یتو عدد بگه
 زون؟یو آو فیضع
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و با کتک هام و نترس بودنم من که نصف تهران ر اونم
 .دادم یفرار

 .خوامیوقت به پدر و مادرم نگفتم پول م چیه
 .کنم یسرش خراب م یرو رو الیو اون

 .دست باال گرفته یلیرو خ خودش
کردم و به اطرافم  یم یرانندگ یسرعت سرسام آور با

 .نداشتم ییتوجه ا
به خودم  یحرص خوردم و وقت شتریو ب شتریب هیثان هر
 دم که باند پروازاوم

 .دمیرو د فرودگاه
 .شدم ادهیرو پارک کردم و پ نیماش
 .دمیگرترود رو شن یوارد بشم صدا نکهیاز ا قبل

 : تروداگرترود
 .بر نگشتم یول ستادمیا

دونم اما من  یرو م نیا ی: از دست مادرم ناراحتگرترود
 .کنم یکمکت م

 ندارم. یبه کمک کس ازین _
 

به  دیرو با مایکه کدوم هواپ یندو ی: از کجا مگرترود
 ؟یببر رانیا
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 .کنم یم داشیپ _
 .... : منگرترود

 .به کمک ندارم ازیگفتم که ن _
برگه رو بهت بدم. فقط  نی: مادرم خودش گفت اگرترود

 اعطالعات
 . ایهمراه من ب یریبارگ ی. براماستیهواپ
 .ها رفتم مایهواپ نگیکردم کردم و به سمت پارک راه

 رودا: تگرترود
 
 بله _

 .کنم یم فیرو رد ی: خودم همه چگرترود
 .خودت برس یریتو به بارگ _

رو  نیتونم ا یو من نم یزیداداشم عز ی: تو براگرترود
 .رمیبگ دهیناد
 من رو بگو ؟ یمایشماره هواپ _

انجام  شیری، فکر کنم بارگ ی: دست راست آخرگرترود
 .شده باشه

 رفتم که ... جلو
 
'' 
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 .دهند یهم صف م یرو رو یید جعبه هادارن دمید که
 م؟یبخور یزیچ هی میبر رهیگیانجام م یری: تا بارگگرترود

 میبر _
 .میو داخل کافه فرودگاه نشست میرفت داخل
 .رو در آوردم کفشم

 .... راحت شدم شیآخ_
 .برداشت و باز کرد زیم یرو از رو منو

 ؟یدار لیم ی: چگرترود
 کاکائو تلخ نود درصد کیش _
 
 ؟ یندار لیم ییا گهید زی: چرترودگ

 نه _
 .منو رو نگاه کرد و کنار گذاشت یها صفحه
 .: خب از خودت بگو ؟ دوست دارم بهتر بشناسمتگرترود

 . ؟ بپرس یبدون یخوایم یچ _
 ؟ ی: کجا با داداشم آشنا شدگرترود
 .گذاشت زیم ینگاهم کرد و دستش رو رو مشتاق

 کنه؟ یم یچه فرق _
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با  نقدریا یتونست یت دارم بدونم چطور: دوسگرترود
 یبرا یارزش بش

 داداشم
 . نیانجام ندادم. خودم بودم ، هم یکار خاص _

رو بدون من  نیا ی: من از دست مادرم ناراحتم ولگرترود
 دعوتت نکردم به

 .زبونت حرف بکشم ریکه از ز نجایا
 ؟ یکن یکار نیهمچ یمگه من گفتم اومد _

 ..... خفه کننده استهیجور هیت : نه ، اما نگاهگرترود
 صحبت کنم. کیدرمورد گر خوامینم _
 

 ومد؟ی: چرا ؟ چون جلو مامانم پشتت در نگرترود
تونم با دندون  یهستم که م یعصب نقدرینه ، چون االن ا _

 ، کهیهام ت
 .اش کنم کهیت

! واقعا داداشم  یهست ی: اوه... پس واقعا وحشگرترود
 درست گفته

 بدم؟ لیتحو دیجا بامحموله رو ک _
مجدد به  یریزمان سوخت گ یدیکه رس رانی: اگرترود
 یبار رو خال یراحت
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هواست باشه ، چندتا ساک پول  یلیکنند. فقط اونجا خ یم
 یم لیبهت تحو

 .یگردون یکه با خودت بر م دهند
 ؟ یها چ سیپل _

 داره. یمتیق هی ی: هر کگرترود
 

 .رداومد و سفارش هامون رو ثبت ک گارسون
 .شدند یداری: خرگرترود

 د؟یدیهم خر گهید یکشور ها _
داداشمه، ما االن هشتاد  یپل تو دستا نترلیا سی: پلگرترود

 و پنج درصد
 .میکن یم نیجهان رو تام مواد

 ؟ یکن یبار چندمه که مواد جا به جا م _
 یییلی. خستی: شمارشش دستم نگرترود

 ؟یافتاد ریتا حاال گ _
 

 .تو دردسر افتادم: نه اما گرترود
خودت  ای؟  یکار ها رو کن نیمادرت ازت خواست که ا _

 از اول عالقه
 ؟ یداشت
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 .... : خودم خواستم که باشم و معامله کنم. منگرترود
'' 

نبود  ییا گهی: من با چشم باز انتخاب کردم. کار دگرترود
 یجانیه نقدریکه ا
 ؟ یپر در آمد باشه. تو بهم بگو واقعا خلبان و

 .دوست داشتم خلبان باشم یاره ، از بچه گ _
 ؟یکیدونن که با گر ی: پدر و مادرت مگرترود
 گذاشت. زیم یسفارش هامون رو رو گارسون

 
 شه؟یتموم م یریبارگ یک _

 .دستم گذاشت یسر داد و رو زیم یرو رو دستش
کنه.  ی: از من متنفر نباش ، مادرم جبران مگرترود

 گفت چون ینجوریا
 یآدم عاد هیط باشه. داداشم کم دشمن نداره محتا مجبور

 ی. کسستین
کنه و  یم نیاز مواد جهان رو تام شتریکه درصد ب هست

 بار ها بهش حمله
 .شده
که به خودم  دمیاز داداشت د یها زی. من چستمیمتنفر ن _

 یآور ادیاجازه 
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 .دمینم
 .ادهیصحبت ز یوقت برا می: بخور برگرترود

 موافقم _
 .میو از جا بلند شد میو خوردهامون ر سفارش

 
 .ادیصداش تعجب نکردم. مطمعن بودم که م دنیشن از
 ترودا +

 : داداشگرترود
 .محکم از کنارش رد شدم یرفتم و با قدم ها عقب

 .میصحبت کن دیترودا با +
،  نمتیبب خوامیکه بر نگشتم نم ی، تا زمان ایدنبالم ن _

 یمادرت به اندازه کاف
 .فترو به تمسخر گر من
 .صبر کن +
 .راهم ادامه دادم به
نماند بود که مچ دستم توسط سر انگشتاش  شتریقدم ب هی

 شد. ریاس
 
تمام  یخوایم ایصبر کن.  یعنیگم صبر کن  یم یوقت +

 حاضر یآدم ها
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 .رو به رگبار ببندم نجایا
 .دمیکوب نشیسمتش برگشتم و تخت س به
،  ایم نشده؟ گفتم دنبال یبزرگ چ یکیساو کیگر ه؟یچ _

 نگفتم؟ ایگفتم 
به  یتون یکنه؟ االن نم رمیکه مادرت تحق یرو برد من
 وجه جلوم رو چیه
 .دمیو انجامش م رمی. من م یریبگ
 .نمتیوقت بب چیه گهید خوامیبعدش نم اما
 نمش؟یتونم نب یمن م "
 چم شده ؟؟؟ من

 !؟ نمتیوقت بب چیه گهید خوامیگفتم؟ گفتم نم یچ معلومه
 " .... ! اونم من م؟نیرو نب کیگر

 گلوم رو گرفت. یکرد و دو دست یغرش
 
'' 

 .دیو داد کش دمیکش باال
 .دیکش ریگردنم ت ریکه از داخل گوشم تا ز یداد

و  دنیحاضر داخل کافه و سالن انتظار فرودگاه ترس افراد
 یسمت یهر کس

 .دیدو
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 .گردنش متورم و کبود شد یها رگ
 یزده بود و م نرویعضالت بازو و سرشونه اش ب تمام

 تو راهنیخواست پ
 .رو پاره کنه تنش
 .نگاهم کرد یشیآت

 از لبم نگهه داشت. یلیرو جلو اورد و چند م صورتش
 

که  ییدختر خوب برو راه هی. مثل رمیگ یم دینشن +

 رو انجام یانتخاب کرد
 .و برگرد بده
 .یریبگ یتون یجلوم رو نم _

 :دیغر کرد و شتریدستش رو به دور گردنم ب فشار
 یکنم که دار یم یمعن ینجوریجمله ات رو ا نیمن ا +

 یخوایم یگیم
 ....محم
 .لبش گذاشتم یرو رو دستم
 :دیرو عقب برد و غر سرش

 .رو انجام بده و برگرد یکه انتخاب کرد یراه +
 .نجاستیگردم چون شغلم ا یمن برم یتو هم نگ _
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 . شد ادیباره ز کیدستش به  فشار
 .امیم گرمخودم با +
با زانو بزنم وسط پاش تا  نکهیرو عقب بردم به قصد ا پام

 گردنم رو رها کنه
 .و دفاع کرد دیفهم که
 حصار. ازم بخواه تا تو ستیروشش ن نیا یببر وحش +

 .رمتیبگ
 ........خوا....می....نمیی...چیازت....ه _
 ینیمن رو نب گهیکار د نیبعد انجام ا یخوایکه م +
 :دمید کشتمام دا یرحم یب با
 
 یگی.....رو...... م لمی.....وسا نمتی.... ببخوامیاره ، نم _

 بفرستند .......هتل ،
که ......تو راهروش بهم ......زل زده  ی..... هتلهمون
 .یبود
باش. مادرت  ی، دختر خوب ریخودت رو از من قاتل نگ +

 یازت معذرت خواه
 .کنه یم

 ؟ ی.....غرور له شدم رو چ؟یِا...جد _
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فقط بهش نشان بده درمورد اشتباه فکر  ارهیاز دلت در م +

 .کنه یم
 ....برو...عقب _

 .دیکش یقیرو به شققه ام چسبود و نفس عم سرش
 برام سخته، گفت: فشیکه توص یو مردونه با حس آروم

 
'' 

. دمیرو نم تیشمیابر یتار موها هیهم  ایدن نیبه کل ا +

 خوامینگو نم
 .... ینکه تو محکوم به م نمتیبب

 .... به ماندن محکوم
 ....به سلطنت من محکوم

. فقط زمیر یم گرمپا ریرو ز ایدن نیکل ا یلب تر کن هیکاف
 باش ، باش و

 ....باش
 ... یقرار من ینفس ب تو

 .... یرو از دور گردنم برداشت و ادامه داد: وحش دستاش
 رو باال اوردم و محکم دور گردنش حلقه کردم. بدستام

 
 .دارم دوستت _
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 یدوست داشتن یوحش +
 .باسنم گذاشت یپهلوم سر داد و رو یرو از رو دستش

 ایدنبالم ن _
 .یبر یجور نیبزارم هم تونمینم +
 .برم تا بتونم خودم رو به مادرت ثابت کنم دیمن با _
 ؟یکار کن یبا اسحله بلد +
 
 چرا؟ _
 ؟یبگو بلد +
 نه _
 .کنه فرستم که ازت محافظت یرو اونجا م اگوید +
 .امیاما من خودم از پس خودم بر م _
 ...ششیه +

م رو گرفتم و بلندم کرد شانهلبم گذاشت و  یرو رو لبش
 .دیو چرخ

 
 "یروا "
وسط  یکه زندگ دید یم یترودا را همچون الماس کیگر
 و تار و ریت یایدن

 . کرده بود میبه او تقد مرگبارش
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 یشماچ شهیهم یکه قرار بود برا یخبر از تند باد یب
 ترودا را به ییایدر

 دنیحسرت د شهیهم یدعوت کند و برا یابد خواب
 را به جانش شیچشما

 .ندازهیب
 ..... بود دارشانید نیآخر امروز
 یو لمس م شکوفید ی، م دید یکه او را م یبار نیاخر
 .کرد
چرخاند  یوسط سالن انتظار م یرا همچون پرنسس ترودا

 که نی، بدون ا
 .درست بردارد نششکوفیداز  یا لحظه

تنش دوست  یرا با تمام تک به تک سلول ها دخترک
 .داشت
کرد  یم تیکه فعال یا طهیخواست اما ح یرا تماما م اون
 او دردسر یبرا
 .بود ساز

'' 
 نداشت. یحس نیوقت همچ چیه
 
 !یدرون یو پر از سرخوش زیلبر
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سال  انیسال ییفشرود که گو یترودا را به خود م یجور
 لمسو  دنیاز د
 .او منع بوده کردن
 .را دوست داشتند دشانیجد یایهر دو دن چقدر

و خمار در  قیو عم ندشکوفید یرا م گهیمحبا هم د یب
 یهم نگاه م یچشما
 .کردند

کسش  نیزتریکه قرار بود جون عز ییخبر از اتفاق ها یب
 .رهیرو بگ
 .....رحم بود یروزگار تلخ ب چقدر
خواست  یداد و روزگار م آن دو را سر راه هم قرار ریتقد

 را گرید کیداغ 
 .بزاره یگریدل د یرو
ترودا رو  یو زندگ ریو رو کرده بود تا تقد ریرا ز ایدن

 .سر راهش قرار دادند
 .ترودا را دوست داشت زیوار و جنون انگ ونهید

 .....حال بود بخاطر داشتنش خوش
 ..... مردیم شیبرا
بزرگ که  یکیساو کیبود نه گر گهید یترودا کس با

 از مواد یشتریدرصد ب
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 .کند یم نیرو تام ایدن
 .دیتپ یوقت بود که ترودا م یلیقلب نداشت خ بدن تو
 . "دیکش یهر نفس کشدن او نفس م با
 
 " ترودا "
 .گذاشتم که دستام رو به دور گردنش حلقه کردم نییپا

 .حرف ها دارم که بهت بزنم یلیخ انیجر نیبعد ا _
هم  اگویمراقب خودت باش.د یلی. خرمیگ یجلوت رو نم +

 االن نیاز هم
و به محض پرواز تو داخل فرودگاه منتظر تو  اونجاست

 .ستادهیا
 .من تو رو با قلبم باور دارم کیگر _
 یشیدونم موفق م یمن م +

 .عقب رفتم عقب
از  نکهیرنگش نگرفتم و قبل از ا یمش یاز چشما نگاه

 سالن خارج بشم
 شدم. رهیبه چشماش خ قیعم
 

موازک  یکه رو یمحکم یگرد کردم و با قدم ها عقب
 کف سالن بر یها



 
 

513 

 

 مریم محمدی تبار ویسنده:ن                                                                        کوکائین حصاردر 

 

 یکف رو با پوست و استخونم حس م یداشتم سرما یم
 .کردم
 کیکه مادر گر دمیرفتم و از دور د نگیسمت پارک به
 .ستادهیا

ندادم و پله ها رو باال رفتم و با فشار دادن  یتیاهم بهش
 مایدکمه در هواپ

 .شد بسته کیاتومات
 .نشستم میصندل یرو وارد کردم و رو میخلبان کد
که انگار  دیتپ یم یجور هیکرد!  یم یتاب یب نمیتو س قلبم

 هیقرار با هر ثان
 .وفتهیسرد بشه و از کار ب گذرهیم که

 ........کرد یتو رگ هام انگار حرکت نم خون
که دستم رو سمت  نیگوشم گذاشتم و هم یرو رو هدست

 استارت چیسو
 .بردم ، نفسم تنگ شد مایاپهو
 .قلبم محکم فشار دادم یرو باال زدم و دستم رو رو چیسو
 ه؟یچ "
 شده ؟ یچ

 .باش آروم
 .میگرد یم بر
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 ....."یچند ساعته رو تحمل کن یدور نیا دیباش با آروم
 
 .دمیخودم لرز به
 !شهیدوستش دارم که باورم نم نقدریا

 ...هاش چشم
 .... دستاش
 ....خشمش

 .....همه دار و ندارمهو  همه
 ........همه َکس و کارم شده
 .....صاحب قلبمه تک
 .دمیکش یقیجلو خم شدم و نفس عم به

 .نشستم و اهرم باز و بسته شدن چرخ ها رو گرفتم صاف
 . شدم و با سرعت به جلو رفتم مایباند هواپ وارد
و چرخ ها بسته شد و از  دمیرو به سمت خودم کش اهرم

 .شدم بلند نیرو زم
 .رو رها کردم نمیسنگ بازدم
 .من منتظرم باش یایماف کیگردم....... گر یم بر
 

 ساعت بعد " چند
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 .رفتم نییرو پا مایهواپ یها پله
 ی: خوش اومداگوید

 ممنون _
 .یباش دیتحد نیبزرگ تر یتون ی: تو ماگوید

 !؟دیتحد _
 . یدیتحد کیگر یهمکار ها ی: اره برااگوید

 چرا؟ _
 .میبر ای: باگوید

 
 ره؟یگیکجا معامله انجام م _
 جا نی: هماگوید

 .نمیب یرو نم داریخر _
 .رسونم ی. خودم به دستشون مدیکن ی: بار ها رو خالاگوید
 .دیبزار مایپول رو هم تو هواپ یساک ها_

 .زنگ خورد که به سمتم گرفت شیگوش
 با تو کار داره. کی: گراگوید

 
 .وصل کردم رو از دستش گرفتم و تماس رو تلفن

 الو سالم _
 .بده لیبار ها رو تحو +
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 کی، گر یاوک _
 جان +
 .... اگر بخوام برنگردم؟ تو _
 ؟یچرا برنگرد +
 .نمتیبب خوامیمدت نم هی _
 

 . یبرگرد دی، با یگرد ی: بر مدیکش نعره
 .تنها باشم و فکر کنم خوامیم _
 ؟ یفکر کن یبه چ +
 ی؟ که با تمام اتفاقات یبرام مهم شد نقدریچرا ا نکهیبه ا _

 که افتاد چرا
 کنه؟ یم ینیسنگ نمیقلبم چون ازت دور شده تو س بازم
 تو کجا و من کجا ؟ م؟یوسط زندگ یاومد یک

و  ریبگ لیبشنوم ، ساک ها رو تحو یزیخوام چ ینم +

 .برگرد
 ... من کیگر _
و تن  کشمتیبازم؟ م یمن تو رو به اون م یفکر کرد +

 مرده ات رو به
 کنم. ینم متیکشم اما به مهراب تقد یم رحصا
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 . گوش کن _
 یتک به تک خانواده ات رو م یاینه تو گوش کن اگر ن +

 یدون یکشم م
 .کنم یکار رو م نیا که
که به من و خانواده  ینه تو گوش کن تو به من قول داد _

 ینم بیام آس
؟ مهراب  یکش ی. چرا حرف مهراب رو وسط میرسون

 ستیبه تخمم هم ن
 .نییییتنها باشم، هم خوامیم

 :و پر بغض صداش زدم آروم
 کیگر _
باهم بر  ایمن ، تو ب دی....بغض نکن رز سف کیجان گر +

 .میگرد یم
 .تییایدر یسفر هم رنگ چشما میکه نرفته قرار بر ادتهی

 کنم. یمن نخوام هم قلبم مجبور به اومدن م _
 
 ت باشانتخاب رو کرده. مراقب خود نیقلبت درست تر +
 
 من یایماف _
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خالفکارم  هی نکهیبه ا یزنیصدام م ینجوریا یوقت +

 .کنم یافتخار م
با خودم سر جنگ افتادم. هم دوستت دارم هم بازم  _

 .دوستت دارم
 و برگرد. ریبگ لیساک ها رو تحو +
 
 باشه _
 .دهیانجام م اگویکار ها رو د هیبق +
 .بد رو گذروندم یبه عشق تو تمام مرز ها _
زنه..... فقط غرق تو شدم.  یهوا واسه تو پر م یدلم ب نم

 غرق سلطنت و
 ..... با تمام وجودم دوستت دارم یزیو خونر خون

 یرو به روم یوقت یول یشینم یوحش یشیازم دور که م +

 .یکشیپنجولم م
 .بودن من عادت کن یبه وحش _
 وقته که عادت کردم. یلیخ +
 
 .انجام بدم؟ من برم کارا رو  یندار یکار _
 .سوپراز برات دارم هی یبرگشت یببر وحش +
 .ستین ازین _
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رو به نحوه احسنت  شیپ ی.... قرار که روزا ازین +

 .بشه یسپر
از اون  شتری، ب یبا ارزش یلیمن خ یگفتم تو برا بهت
 که فکرش رو یزیچ
 . یکن
 .شد ریتو قلبم سر آز یزیچ هی "

 " .و حس کردمر یادیز ینیریو ش دیپوستم دو ریز خون
 .ایب ماییبا دست بهم اشاره کرد که به سمت هوا اگوید

 
 .سمتش رفتم به
 یبار ها بهم ثابت شده، تو باب دلم _
 منتظرته ایقاتل دن نیبرگرد که قاتل تر +
ها ازم دست منه  یراحت نیکه به هم ی....کور خوندامیم _

 راحت یببر وحش
 .یبش
 برام دلچسب بیبودنت عج یوحش نیهم +
 .نمتیب ی، من برم م یاگر که اجازه بد _
 
 .پله گذاشتم نیاول یشدم و پام رو رو کیپله ها نزد به
 ؟یایو ب یپرواز کن یخوایم +
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 .گرفتم لیاره ، ساک ها رو تحو _
 .داد مهراب به عقب برگشتم با

 .ریفاصله بگ مای: ترودااااااآاااا ...... از هواپمهراب
 
 ..... ترودا ...ترودا +
 !! .... شوک بودم! مهراب تو
 اومدم. رانیمن به ا دیکجا فهم از
 

 .: تروداااااااااااااااااا...... فرار کنمهراب
 ....... گذاشتم که مایپله هواپ نیرو اول پام

 ........... خدااااااااا نیامام حس ای: مهراب
 .دیرو پرت کرد و به سمتم دو تفنگش
 نیامام حس ای: مهراب
 .از دستم افتاد یکه گوش دمیرو شن یزاندا ریت یصدا
 ........دمیسمت مهراب دو به

 ............قدم دور نشده بودم که ....... بومممممم چند
 .و با فشار به سمت جلو پرت شدم سوختم

 مهراب""
 
 ...مرکزسمی...ب میسیب +
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 .: مرکز به گوشممرکز
به سمت باند پرواز  نی. مسافردیبفرست یبانیپشت یروین +

 .رفتند
 .به گوش باش نی: شاهمرکز

 .از دستم افتاد میسیترودا ب دنید ای
 .ریفاصله بگ مایترودااااااا..... از هواپ +

 .ام شد و به سمتم برگشت متوجه
 .بهت ماند تو
ماند تا  قهیاز هم کارام داد زد: مهراب فقط چهار دق یکی

 امام ای..... 
 ....نیحس

 
 .دمیش دوام رو پرت کردم و به سمت اسلحه
 .....بوم
شدن خون رو  ریو سر آز دیکش ریانفجار سرم ت یصدا از
 پوست گردنم یرو
 .کردم حس
 .........نه....نه...نهنه
 " ساعت قبل کی"
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نفر ناشناس از باجه  هیچون  دیاحضار شد نجای:امساریت
 غرب تهران تماس

مسافر  یماهایاز هواپ یکیو گزارش منفجر شدن  گرفته
 رو نکستایتاج یبر
 .کنه یم یرو سرگرد مهراب فرمانده اتیعمل نی. اداده

کردن  یناجا وگروه خنث یبه بچه ها ازین مساری: تمهراب
 .میبمب هم دار

تا  خوامیرو دادم. فقط ازتون م زیهمه چ بی: ترتمساریت
 دیتون یکه م ییجا
 بشه. یاز مسافر ها هم زخم یکی یحت دی. نبادینش ریدرگ

 
 : اعطاعتمهراب

 .اومدم رونیب مساریو از اتاق ت دمیکوب پا
 "کیگر"

 ....ترودا ...ترودا +
 .دمیمهراب رو شن یپشت خط صدا از

 داره ؟ کاریاونجا چ نیمهرابه ؟ ا یصدا نی.... ا ترودا
 .....سکوت
 .: تروداااااااا.... فرار کنمهراب

 ترودا .... ترودااا..... الووووووو....ترودااااااا..... +



 
 

 

 مریم محمدی تبار ویسنده:ن                                                                        کوکائین حصاردر 

 

 
 ...... و دمیشن یبیمه یصدا
 ....هام کند شد نفس

 .....بودم دهیصدا رو من تو گذشته ام شن نیا
 " مواد مخدر حصارفصل اول در  انیپا"
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