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رمان: گمشده 
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سخنی از نویسنده 

سالم! 

من معصومه طباطبایی هستم نویسنده ی رمان گمشده که البته کسانی که در چنل من هستن من رو با نام 

مستعار شکوفه میشناسن 



 
رمان گمشده دومین رمانی بود که نوشتم ولی زودتر تموم شد نمیدونم چقدر تونستم خوب بنویسم چقدر 

تونستم قشنگ و پر مخاطب بنویسم ولی این رمان یکی از رمان های مورد عالقمه و خوشحالم که نوشتمش 

هرچند وقتی آنالین بود مخاطب زیادی نداشت 

من نهایت تالش و وقتم رو واسه این داستان گذاشتم  

امیدوارم از این رمان خوشتون بیاد 

و امیدوارم براتون رمانی جدید با موضوعی جدید باشه 
 
 
 

پیشنهاد میشود: 

1_شکست اعتماد(انالین) 

2_چرا من بی ارزشم(انالین) 
 
 

خالصه: 

ریکل روبان دختر سرسختی که با مادرش و ۵خواهرش در نیویورک زندگی میکنه 

شدیدا متعصب و حساس رو خونوادشه و بعد از مرگ پدرش یه قطره اشک هم نریخته و دختری سخت و تا 

حدودی بداخالقه  

با سفر خواهرش به ایران زندگیش به کل عوض میشه و برای اولین بار مردی فکرش رو درگیر میکنه 

که رو پرونده ی گمشدن خواهرش تحقیق میکنه... 
 

شروع رمان: 

"گمشده"

#1_خالصه
 

شاید برای هرکسی تو زندگیش پیش بیاد که با سخترین چالش زندگیش مواجه بشه

یا اینکه تو گذشته اتفاقی افتاده باشه که حاال اون با گذشته اش درگیر بشه

یا بدتر از اون اتفاقی واسه یکی از عزیزانش بیوفته و اون بخواد دلیل اون حادثه رو بفهمه

من! 

ریکل روالن دختری که بعد از مرگ پدرش هیچوقت گریه نکرده

دارم با بزرگترین مشکل  زندگیم روبه رو میشم

خواهرم دو سال پیش بعد از برگشتش از ایران که همراه با افسردگی شدیدی بود، ربوده شد

و من باید هرطور شده کسیو که اونو دزدیه پیدا کنم

نمیدونستم که کسی که ممکنه اونو دزدیده باشه سام باشه

ولی وقتی فهمیدم فقط مرگ اون مرتیکه رو میخواستم و میخوام

و یه روزی پیداش میکنم
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نگاهم رو در اطراف حرکت میدم و با استرس همه جا رو از نظر میگذرونم 

از درون اشفته ام ولی هیچ ردی از ترس تو صورتم وجود نداره

ناگهان صدایی اشنا اسمم رو صدا میکنه

-ریکل! کممممک! 

این صدای ویکیه خودشه ویکی

برمیگردم و به پشتم نگاه میکنم که نگاهم روی ویکی ثابت میمونه

نفس نفس میزنم با قلبی تند شده صدایی ضعیف از گلوم خارج میشه

-ویکی! 

و لبخند محوی رو لبم میاد که به سرعت از رو لبم پر میکشه و جاشو به یه اخم مالیم بین ابروهام میده که این 

اخم عالوه بر خشم ترس و وحشت بسیاری به همراه داره

نگاهمو به سام که ویکی رو بین دستاش اسیر کرده میدوزم و با خشم می غرم

-ولش کن! 

خنده ی چندش اوری میکنه و با چشمای به خون نشسته میگه

-تو نمیتونی به من دستور بدی خواهرت مال من شد..

خودت هم...

خنده از رو لبش میپره و با اخم و با لحن تهدید امیز میگه

-مال من میشی! 

و درحالی که ویکی رو در برگرفته، در تاریکی فرو میره و...
 

صدای جیغ بلند و گوش خراشی که تو گوشم میپیچه وحشتم رو دو چندان میکنه

بلند ویکی رو صدا میزنم و دنبالش میدوم، ولی دیگه هیچی نمیبینم
 

جیغی میکشم و ازجام میپرم 

نفس نفس میزنم ولی انگار هرچی نفس میکشم بدتر نفسم بند میاد

نگاهی به اطراف میندازم تو اتاقمم درواقع اتاق ویکی

دستمو روی پیشونیم میذارم خیس عرق شدم 

با عجز چشمامو میبندم و خودمو رو تخت میندازم

بازم یه خواب دیگه بازم کابوس، بازم ترس، بازم وحشت

من از هیچی نمیترسم جزء سام یه پسر درپیت هوس باز کثافت با اصل و نسب ایرانی

کسی که دوساله دارم دنبالش میگردم

چون میدونم هنوز تو نیویورکه 

میدونم هنوز سعی داره منو بگیره



میدونم که ویکی رو اون دزدیده

اهی عمیق و پر درد از سینم بیرون میدم

از جام بلند میشم و لباسای خیس از عرقم رو درمیارم و لخت وارد حموم میشم
....

زانوهامو خم میکنم و اروم تو وان میشینم و تا گردن زیر اب فرو میرم

تنها چیزی که بعد از این کابوس های شبانم میتونه ارومم کنه حموم اب گرمه

چشمامو میبندم و ذهنم رو خالی از هر فکری میکنم 

میخوام برای چند دقیقه هم که شده تو ارامش فرو برم

سرمو اروم زیر اب میبرم و تو وان دراز میکشم

با نفس حبس شده زیر اب چشمامو میبندم 

دستامو باال خارج از اب قرار میدم و دوبار دست میزنم که چراغ خاموش میشن

دستمو کنارم قرار میدم دیگه هیچ واکنشی نشون نمیدم

چند لحظه دیگه باید برم اداره و نمیخوام اشفته برم 

که البته هیچکی منو تاحاال اشفته ندیده حتی وقتی ویکی گم شد هم نذاشتم کسی از آشفتگی درونم باخبر بشه

تنها روزی که یادمه جلو همه گریه میکردم روز مرگ بابا بود

بابام قبل مرگش بهم گفت که هرطور شده مراقب مامانم و خواهرام باشم

ولی بعد از گم شدن ویکی که بعد از دوماه فکر کردیم مرده 

تا مدتها تو اتاق حبس بودم

ولی وقتی بیرون اومدم به اتاق ویکی رفتم با حقایقی روبه رو شدم که باعث شد تصمیم بگیرم یه کارگاه پلیس 

بشم و هرطور شده سام رو پیدا کنم 

االن دوسال گذشته و مادرم مرده و خواهرام هرکدوم به خونه ی بخت رفتن که البته ازدواج اونا مربوط به چند 

ماه پیشه
 

باصدای ساعتم که از تو اتاق،  پشت در میاد چشمام و باز میکنم با برخورد اب به چشمام سوزش چشمامو اذیت 

میکنه

تو اب میشینم و نفس عمیقی میکشم دستامو از تو اب میارم بیرون دست میزنم که چراغ روشن میشه

ازجام بلند میشم و به طرف دوش میرم

زیر اب قرار میگیرم و تنم رو میشورم

شیر اب رو میبندم و حوله رو دور تنم میپیچم

درو باز میکنم وارد اتاق میشم

پشت پرده ها کمی روشن شده به طرف پنجره میرم و پرده ها رو کنار میزنم

خورشید هنوز باال نیومده ولی هوا داره روشن میشه
 
 

"گمشده"
#3



جلوی اینه میرم و موهای قهوه ای رنگم رو جمع میکنم و با گیره میبندم

کیفم رو از روی میز برمیدارم و از پله ها پایین میرم
 

از جلوی اشپزخونه که میخوام رد شم لحظه ای وایمیستم نگاه پر حسرتم رو به میز غذاخوری میدوزم 

-هاااه دیگه مامان نیست که واسه صبحانه صدام کنه

نگاهمو از میز میگیرم و به راهم ادامه میدم
....

از پله ها باالمیرم و جلوی در اداره وایمیستم

درو باز میکنم و وارد میشم

-سالم

فی(fey) با دیدنم نگاه از کاغذهای جلوش میگیره و به طرفم میاد

-اوه سالم ریکل!

بیا یه نگاهی به اینا بنداز

لبخندی میزنم و از کنارش رد میشم و به طرف میزم میرم 

کیفم رو روی میز میذارم و مانتوم رو درمیارم و اونو با لباس دیگه عوض میکنم

-هی! باتو بودما

به طرفش برمیگردم و برگه هارو از دستش میگیرم

-بده ببینم

برگه ها رو نگاه کوتاهی میندازم و میگم

-خب؟!

-این گزارشی از پرونده ی قتل مهنا لیانه 

ابرویی باال میندازم و میگم

-اهان اون!...

این یه گزارش کامله؟ 

-بله

-خوبه!...تا االن چندتا مورد و نوشتی؟!

-10مورد شده 

خیره به تیتر گزارش میگم

-میتونی بدیش انتشارات عکس جلدش هم که میدونی باید چی باشه

سربلند میکنم و برگه ها رو دستش میذارم

-کارت عالیه

تا میخوام برم پشت میزم بشینم 

صدای دیوید رو پشت سرم میشنوم

-سالم خانوم کاراگاه! 

سر برمیگردونم و به چشمای شیشه ایش نگاه میکنم



دیوید! اون تنها مردیه که ازش خوشم میاد

با دیدنش لبخندی میزنم و میگم

-سالم دلقک کاراگاه! 

لبخند از رو لبش محو میشه و جاشو به اخم میده

حتی اخمش هم جذابه

-منظورت چیه؟ 

شونه ای باال میندازم و میگم

-تیکه انداختی منم متلک انداختم

و ابروهامو باال میدم و کج نگاش میکنم

که سرشو پایین میندازه و میخنده

سرشو باال میگیره و به طرفم میاد

-زبون باز کردی ریکی! 

و دماغمو میگیره و اروم میکشه

دستشو پس میزنم و معترض میگم

-ریکل! نه ریکی

مخفف صدام نکن

-هه..اخه ریکی بیشتر بهت میاد

اخمی میکنم و میگم

-من دوست ندارم

-وا ریکی که قشنگه 

و با فی باهم میزنن زیر خنده

ریکی ینی بی اعصاب و من رو این اسم خیلی حساسم هرچند میدونم بی اعصابم ولی دوست ندارم یکی هی به 

رخم بکشه

با اینحال نمیتونم هم با دیوید بد حرف بزنم بنابراین با لحن تقریبا شوخی میگم

-دیییییوید! میدونی االن خیلی دلم میخواد بزنم شل و پلت کنم پس رو اعصابم راه نرو خب امروز اصال اعصاب 

ندارم

-تو اصن کی اعصاب داری همش بی اعصابی

کمی حرصی میشم

-اره من هرروز رو بی اعصابم پس هیچوقت رو اعصابم راه نرو

و سرمو کج میکنم 

-هومم! 

سرشو پایین میندازه و میگه

-باشه خانوم بی اعصاب اروم باش

فی رفت سر میزش و دیوید برگشت و دو قدم که رفت صداش زدم



-دیوید؟!

برمیگرده و سوالی نگام میکنه

-کارم داشتی

طوری که چیزی یادش اومده باشه به طرفم برمیگرده

-آوه!..درسته میخواستم بگم میای شب بریم بیرون

میرم سراغ میزم و وسایلش رو جمع و جور میکنم

-اه نمیدونم امروز چطور میگذره اگه کار زیاد نداشتم و زود تموم شد...

به میز تکیه میزنه و بهش نگاه میکنم

-کل شب و میریم بیرون

لبخند جذابی میزنه و خوبه ای میگه و تا میخواد بره

جی(jey) سراسیمه وارد دفتر اداره میشه

متعجب بهش نگاه میکنم

-چیشده جی

نفس نفس میزنه و میگه

-خانوم..هه...روالن..هووووف...

-خیلی خب اروم باش

میرم و از آبسردکن براش اب میارم و به طرف میزم میرم

ابو یه نفس سرمیکشه و حالش که بهتر میشه میگه

-خانوم روالن...یه پرونده ی جدید داریم

-خب؟!

-یه نفر...یه نفر ربوده شده

یه تای ابروم باال میپره و با بهت میگم

-چی!؟!
 
 

"گمشده"
#4

-چی؟!

نفسی تازه میکنه و میگه

-آنا ژرمن دختر آلن ژرمن ربوده شده

به طرفش میرم و عصبی میپرسم

-کی؟!

-دوشب پیش! 

-مطمئنه فرار نکرده؟ 

-میگه هیچ لباس و کفشی نبرده



-کجا هست؟!

-خیابون پتی پوکس 

اروم اسم خیامون رو زمزمه میکنم که فی میاد کنارم وایمیسته و سوالی میگه

-پتی پوکس

نگاهمو از سرامیک ها میگیرم و میگم

-چهار خیابون از ما باالتره

-و یه خیابون از ما

نگاهمو به فی میدوزم این قضیه به نظرم غیر عادی میومد
 

-فی برو درمورد آلن ژرمن تحقیق کن ببین دقیقا کیه!

راجب همه چی فی! 

-میدونم بابا

سرمو تکون میدم و نگاهمو به دیوید میدوزم

-توهم با من بیا 

پشت میکنم و به طرف میزم میرم

کیفم رو برمیدارم و میگم

-باید بریم قضیه رو از زبون خانوم ژرمن بشنویم

طولی نمیکشه که صدای بم و مردونه ی دیوید رو میشنوم

-باشه
 

باهم از اداره خارج میشیم و سوار ماشین میشیم

پشت فرمون میشینم و ماشین رو روشن میکنم
....

از ماشین پیاده میشم دیوید هم همینطور

به طرف خونه میرم

نگاهی به پالک میندازم و زنگو فشار میدم

در باز میشه و زن تقریبا 50ساله ای تو قالب در نمایان میشه

لبخندی میزنم و خودمو معرفی میکنم

-سالم خانوم من ریکل روالن هستم کاراگاه پلیس نیویورک

و ایشون هم دیوید ویلر هستن دستیار من...

برای تحقیق درمورد آنا اومدیم

ابرویی باال میندازه و لبخند بیجونی میزنه و از جلوی در کنار میره

-بفرمایین

وارد میشم و پشت سرم دیوید وارد میشه

نگاهمو تو خونه میچرخونم و به طرف نشیمن میرم
 



کنار دیوید میشینم و منتظر به روبه رو نگاه میکنم

که خانوم ژرمن با سینیه قهوه رو مبل میشینه و سینی رو روی میز میذاره

-میشه راجب دوشب پیش بگید؟!
....
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از در خارج میشم و پشت سرم دیوید میاد

از خانوم ژرمن خدافظی میکنم و به طرف ماشین میرم

دست به سینه به در تکیه میدم و با توهم رفتن ابروهام ژست متفکری به خودم میگیرم

دیوید میاد و جلوم وایمیسته و شونه شو به ماشین تکیه میزنه

نگاه مستقیمش رو منه و من انگار دارم زیر نگاه سنگینش جون میدم

ولی همچنان ظاهر عادیی دارم

سعی میکنم سکوت رو بشکنم و میگم

-نظرت درمورد این موضوع چیه؟ 

خیلی خشک و جدی میگه

-نظرات و ممکن های زیادی هست

-به نظر من کسی که اونو دزدیده انا رو میشناسه

-ینی ممکنه نشناسه؟!

نفس عمیقی میکشم و یه دستمو میندازم

-نمیدونم ولی فکد میکنم کار یکی از دشمنای آنا باشه

متعجب میگه

-دشمناش؟!!

-اره دیگه! کسی که به زدش باشه کسی که نخواد آنا وجود داشته باشه...

دستشو باال میاره و گیج میگه

-وایسا! وایسا ببینم! یه دختر 16ساله چه دشمنی مثال داره!؟!!

با لحن طلبکاری اینو میگه

متعجب بهش نگاه میکنم به فکر فرو میرم

راست میگه دختر 16ساله رو چه دشمنی

نگاه ازش میگیرم و به روبه رو خیره میشم

-پس حتما کار یکی از رقیب های آلنه

دوباره با حرفش با نظر من مخالفت میکنه

-ولی خانوم ژرمن که رقیب نداره که حاال بیان دخترشو ببرن 

کالفه میشم و عصبانیتم رو سر دیوید خالی میکنم



-پس میگی کار کدوم یالغوزی بوده که االن مارو اینجا عالف کرده؟!!!

با ابروهایی باال رفته نگام میکنه و میگه

-ببخشید! 

با اخم رو ازش میگیرم که میگه

-من منظورم این بود که اگه خانوم ژرمن و دخترش رقیبی ندارن پس حتما کار یکی از رقبای ماست

با همون اخم بهش نگاه میکنم و میگم

-چی؟!

-میگم شاید کسی که اونو دزدیده خواسته مارو گمراه کنه ینی...

پوزخندی میزنم و حرفشو قطع میکنم

-امکان نداره! یه نفر با دزدیدن مردم بخواد مارو گمراه کنه تا از سر راهش بریم کنار!؟ 

خب مث ادم بیاد خودمون رو بدزده!

-خب شاید جزئی از نقششه! 

شاید میخواد افرادی رو بدزده و بعدش مارو به یه منطقه ای بکشونه و...چه میدونم! یه همچین نقشه ی کثیفی

شاید اصن قصد داره دزدیده شدن مردم رو گردن ما بندازه

نگاه ازش میگیرم و تو فکر میرم حرف اشتباهی نمیزد شاید واقعا یکی از رقبای خودمون باشه

-ینی که میتونه باشه؟!

-تو رقیب یا دشمن یا کسی که بخواد تو رو از سر راهش برداره، نداری!؟

هیچوقت راجبش نگفتی! 

سریع نگاهمو بهش میدوزم، به چشمای صادقش، چشمای براق و قشنگش 

-من؟! نه! ینی...

نگاه محبت امیزم جاشو به تنفر و کینه میده 

چشمامو با حرص میبندم تا رو اعصابم کنترل باشم

رومو اونطرف میکنم و پشت بهش وایمیستم

-اره! یه ادم عوضی هوسباز کثثافت

کسی که زندگیمو جهنم کرد منم یه روزی زندگیشو جهنم میکنم

پلکی میزنم و لبخند مصنوعی میزنم و با ظاهری که از این رو به اون رو شده برمیگردم و با لبخند نگاش میکنم

-البته اون بزدل االن تو نیویورک نیست اون اصن تو امریکا نیست

واسه همین کار اون نمیتونه باشه

-اره ولی...

خیلی مصمم میگم

-دیرشده باید بریم

در شاگرد رو باز میکنم و قبل از اینکه بشینم میگم

-میشه برونی؟!

بدون اینکه منتظر جوابی باشم میشینم و درو میبندم
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پشت میز میشینم و شروع میکنم به خوندن گزارش ها

گزارش کاملی که فی تهیه کرده خیلی بدرد بخوره

-تو این گزارش نشون میده خانوم ژرمن رقیب یا دشمنی نداشته

نگاهی به گزارش دیوید که تو اونیکی دستمه میندازم

-تو اینهم میگه هیچ کس از آنا متنفر نبوده اگرم بوده خیلی زود با آنا رفیق شده

قسمتی از گزارش رو میخونم

-به غیر از اون آنا یه دختر کامال معمولیه که تو مدرسه(...) درس میخونه و تاحاال نشده دشمن تراشی کنه

نگاهی دوباره به گزارش فی میندازم و میخونم

-آلن ژرمن یه زن که از ثروت زیادی برخوردار نیست و یه منوی لباس تو پتی پوکس داره و هیچ کس از اون 

متنفر نیست
 

برگه ها رو رومیز میذارم و خسته اهی میکشم و سرمو رو میز میندازم

چهار روزه آنا گمشده و ما هنوز چیزی پیدا نکردیم حتی یه سرنخ کوچیک

با صدای هول زده و نگران جی 

سرمو به سرعت نور از رو زمین بلند میکنم که موهای جلوی صورتم به عقب فرستاده میشه

با دو از میز فاصله میگیرم که جی وارد اداره میشه

با شوک و ترس میگم

-چیشده جی!؟ باز چیشده؟!!

-خانوم..خانوم روالن...دونفر...دونفر دیگه...

کالفه صدامو بلند میکنم

-دونفر چی؟!

-دونفر دیگه گمشدن!...

مبهوت بهش خیره میشم که چطور نفس نفس میزنه

با جیغ میگم

-چیییی!؟!!!!

روی صندلی وا میرم که فی نگران به طرفم میاد

-خدای من! ریکل!..
 

به سمتم میادو دستمو میگیره

چشمامو میبندم شاید اعصابم اروم بشه ولی سخته درک نمیکنم

ینی چی تو چهار روز سه نفر گمشدن؟!

گمشدن و من هیچکاری نمیتونم بکنم 



-ریکل اروم باش! خودتو کنترل کن

دیوید میاد باال سرمو دستمو میگیره و دست دیگش و رو سرم میذاره و موهامو کنار میفرسته

-ریکل! چیشدی؟

رو به فی میکنه و میگه

-برو یه آبقند بیار

فی بلند میشه و دیوید روبه روم رو زانوهاش میشینه

با اشارش جی به خارج اتاق میره

نفس نفس میزنم و چشمامو اروم میبندم

-ریکل!...صدامو میشنوی؟ 

چشمامو باز میکنم و تنها چیزی که میبینم چشمای براق و نگرانیه که روبه رومه 

با دستش محکم دستامو فشار میده و میگه

-درسته که االن تو شرایط بدی قرار داریم..ولی تو نباید خودتو ببازی...تو میتونی اونی که داره این کارای کثیف 

رو میکنه پیدا کنی...

بهت قل میدم

کمی بلند میشه و اروم بوسه ای به لبهام میزنه و منو مبهوت کاری که کرد میکنه

سرشو فاصله میده و خیره تو چشمای خمارم میگه

-خب!؟ الزم نیست نگران شی، بترسی، یا احساس شکست کنی..چون من همیشه باهاتم و کمکت میکنم..

فهمیدی؟!

نامحسوس سرمو تکون میدم که کمی ازم فاصله میگیره و فی با یه لیوان آبقند سرمیرسه
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با دقت به صفحه ی کامپیوتر خیره میشم

انگشتم رو باال میارم و رو صفحه ی کامپیوتر، رو نقشه و خونه هایی که ادم ربایی توش اتفاق افتاده حرکت 

میدم

نگاه از صفحه میگیرم و به دفترم میدوزم و یادداشت  میکنم

"اخرین گمشده از خیابون کروت"

مدادو رو دفتر پرت میکنم و با پوف کلتفه نگاهمو به فی میدوزم

-خب! 

-اخرین گمشده ار کروت بوده

متعجب میگه

-یه خیابون از آرال باالتره

سرمو پایین میندازم و خیره به دفتر میگم

-هاه درسته! 



-به نظرت این عجیل نیست؟!

سرمو باال میگیرم و با ابروهای باال پریده میگم

-چی! 

دستشو رو مانیتور حرکت میده

-اینکه اتفاقا از پتی پوکس شروع شده و رسیده به کروت 

شونه ای باال میندازم و میگم

-خوب! 

-چرا متوجه نیستی خیابونها انگار تو یه خط هستن که میرسن به آرال

نگاهشو بهم میدوزه و ادامه میده

-ینی خیابون شما

دست به کمرم میگیرم و میگم

-بعدش؟

-چرا متوجه نیستی! من فکر میکنم هدف اون ادم، 34دختر ربوده شده نیست! شاید...ینی منظورم...

خب..

خب ممکنه هدفش یکی از ماها باشیم

شاید...شاید...

-هدفش من باشم! 

سری تکون گیده و اره ی ارومی میگه

-فک کنم

با تشر میگم

-خب فکرت اشتباهه اگه طرف دنبال ما باشه میتونست یه شبه مارو تو خواب بکشه دیگه نیاز به این ادم ربایی 

ها نبود

-خب شاید قصدش مرگ ما نباشه

کسی هست که..

میپرم وسط حرفش

-سام اصال اینجا نیست که بخواد منو تهدید کنه

سوالی نگام میکنه و من بیخیال ادامه میدم

-من اصال این احتمالو درنظر نمیگیرم که کار اون باشه یا هدف اون شخص ما باشیم خب! 

-سام میخواد تورو بکشه؟!

با این سوال بیخودش دیگه واقعا از این بحث کالفه میشم

-نه! اون میخواد منو تصاحب کنه

لحظه ای تو سکوت میگذره که میگه

-پس نمیخواد تورو بکشه 

از کنارش رد میشم که میگه



-ریکل اگه کار اوک باشه چی! اگه..اگه بخواد گمراهت کنه بعد..بعد بالیی سرت بیاره چی! 

بهتره درست فکر کنی احتماال نفر بعدی که دزدیده میشه از خیابون آراله و ممکنه تو از این اتفاق خوشت نیاد

چنان با عصبانیت برمیگردم سمتش و با غیظ نگاش میکنم که ترس تو صورتش میدوه

قدمی به سمتش میرم و...

-خب! میگفتی

-من..فقط...

-نشنیدم

انقد عقب میره کا به میز کامپیوتر میچسبه دو قدمیش وایمیستم و با خشم و چشمای به خون نشسته بهش 

خیره میشم

-من...

با خشم از بین دندونای کلید شدم می غرم

-هیچکس!..هیچکس حق ندارا به خونواده ی من دست درازی کنه و بخواد اذیتشون کنه که اگه همچین غلطی 

بکنه روزگارشو سیاه میکنم

ازش فاصله میگیرم و برمیگردم که

-تو فقط حرفشو میزنی اگه واقعا برات مهمن چرا یکم عاقالنه فکر نمیکنی؟!

برمیگردم و با خشم تو کالمم میگم

-اتفاقا عاقالنه فکر میکنم!..کار سام نیست! 

-میدونی چیه تو اصال نگران اونا نیستی که اگه بودی انقد خودخواهانه فکر نمیکردی 

میدونی من فکر میکنم اونا اصال برات ارزشی ندار...

حرفش تموم نشده که سیلی محکمی تو گوشش میخوابونم که موهاش تو صورتش میریزن

-اینجا چه خبره؟!

بیتوجه به دیوید به طرفش میرم و با خشم صدامو بلند میکنم

-یبار دیگه همچین زر مفتی بزنی زندت نمیذارمممم!!!

دیوید محکم دستمو میگیره

-چیکار میکنی ریکل! 

با حرص بازومو از زیر دستش میکشم و پشت میکنم

کار میزدی خونم درنمیومد 

انقد جوشیدم و داغ کردم که حس میکنم میخوام منفجر شم

اصال تحمل اینکه کسی درمورد منو خونوادم بد حرف بزنه نداشتم

با اخم به موهام که باز شده بود چنگ میزنم و به عقب میفرستم

چندبار پشت سر هم نفس عمیق میکشم تا اروم شم

میچرخم و با دیدن فی انگار خفه میشم

-فی!..

صورتش قرمز شده بود و کمی لبش خونی شده بود



انگار از حالت داغ درمیام و اروم میشم

لبمو میگزم و بهش خیره میشم

دستمو محکم مشت میکنم که ناخونام تو دستم فرو میره

من با دوستم، همکارم، یکی از عزیزانم چیکار کردم

نگاهمو به سرامیک ها میدوزم و با حسی تنفری که به خودمه اروم میگم

-معذرت میخوام

پوزخندش اتیش به جونم میندازه

چشمامو میبندم و سرموکج میکنم

-معذرت میخوام یه لحظه داغ کردم

-تو همیشه داغی! 

بی طاقت چشم باز میکنم و به طرفش میرم و به آغوش میکشمش

-منو ببخش کنترلمو از دست دادم

سرشو از روی شونم برمیدارم و دستمو روی صورتش میذارم که از درد چشماشو میبنده

صورتشو نوازش میکنم و با انگشت شستم خون رو لبشو پاک میکنم

اشکی از گوشه ی چشمش پایین میاد که توسط دستم رد میشه

نگاهم رو گونش ثابت میمونه لبمو به داخل کیپ میکنم و ول میکنم

خم میشم و گونشو میبوسم
 

به چشماش خیره میشم گه داره با بهت نگاهم میکنه

لبخند محوی میزنم و میگم

-فکر کنم حاال خوب بشه

لبش به خنده باز میشه

خم میشم با رفتاری که برای خودم هم جدیده لباشو کوتاه میبوسم

که اینبار چشماش از کاسه میزمه بیرون

-دیگه با حرفات منو عصبانی نکن بخدا دارم بهت میگم وقتی داغ میکنم هیچی نمیفهمم...

خب؟!

حاال آشتی؟ 

میخنده و خودشو تو آغوشم رها میکنه 

موهاشو نواز میکنم که متوجه نگاه خیره ی دیوید میشم

اروم از آغوشم جداش میکنم 

و با لبخندی ازش فاصله میگیرم
 
 

"گمشده"
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برمیگردم و به سمت میزم میرم که جی طبق معمول



با هول و وال خودشو تو دفتر میندازه

بدون بهت و تعجب خیلی عادی میگم

-چیشده باز!

یکی دیگه رو دزدیدن!؟
 

با دیدنم انگار وحشت تماپ وجودشو میگیره با نگاه وحشت زده ای که رنگ به رخ نداره بهم خیره میشه

کمی ابروهام تو هم میره 

یه قدم به سمتش میرم و میگم

-چیشده؟!

لب از لب باز میکنه و با من من میگه

-من...خب...ی..ی..یکی دیگه...گ..گمشده...ان

سرمو کج میکنم 

-خب! 

-ا..از...خ..خیابون ا..ا..

عصبی کمی صدامو بلند میکنم

-بگو دیگه! 

-ا..آرال

ترس عجیبی تموم وجودم رو دربر میگیره ولی ظاهرمو حفظ میکنم

-ادامش؟ 

وحشتس بیشتر میشه و سفیدتر میشه

-چت شده بگو دیگه! 

-چ..چ..چار نفر...گ..گمشدن

وحشت و خشم هردو به وجودم چنگ میزنه

خون به چشمام هجوم میاره و با غضب به جی زل میزنم

به سمتش میرم و با نگاه به خون نشسته با خشم میگم

-کی هستن اونا!؟!!!

وقتی میبینم هبچی نمیگه 

طوری فریاد میزنم که بیچاره تو جاش میپره

-بنااااال!!!!!

-رو..رو..روال...

نمیذارم حرفو تموم کنه و با مشت تو صورتش میکوبم

که پرت میشه رو زمین

با خشم و صورت داغ کرده یقه شو میگیرم و میگم

-چیگفتی!؟ روالن ارههه! 

خواهرای من اررررههههه!!!



-م..من...

-تو گوه خوردی همچین خبر مزخرفی میاری فهمیدی نکبتتتت!!!!

فی به سمتم میاد و بازومو میگیره

دستشو پس میزنم و فریاد میزنم

-ولم کن! 

که اینبار دستام توسط زور مردونه ای از روی یه یقه ی جی برداشته میشه

و بلندم میکنه

پشتم وایساده و سفت دستامو گرفته

-ولم کککنننن!!!

با عصبانیت دست زیر پام میندازه و بلندم میکنه

ولی مقاومت میکنم و با جیغ و فریاد سعی میکنم

از بغلش بیام بیرون

وارد اتاق استراحت میشه و درو محکم میبنده

منو میذاره زمین و درو قفل میکنه

تا برمیگرده سمتم مشت محکمی به سینش میکوبم و با جیغ میگم

-بذاااار برم بیروووون! 

گمشوووو کناااااارررر!!!

با خشم دستامو تو مشتش قفل میکنه و منو هول میده

که رو تخت میوفتم و خم میشه روم

با اخم تو صورتم خم میشه و به چشمام زل میزنه

از دردی که توسط مشتش به دستم وارد میشه بغض تو گلوم چنبره میزنه

-تا زمانی که رو اعصابت کنترل نداشته باشی نه تو میری بیرون نه من گم میشم! 

ابدهنم رو قورت میدم و با صدای گرفته ای میگم

-ولم کن! 

-هروقت اروم شدی ولت میکنم

-ارومم ولم کن

-پس چرا چشات قرمزه؟!

سرشو میاره کنار گوشم و میگه

-میدونم چه اتفاقی واسه خواهرات افتاده اینم درک میکنم که چقد عصبیی ولی اینکه بقیه رو میزنی رو اصن 

درک نمیکنم

با چشمامو نگاهمو به سمت دیگه ای میکشونم

بوسه ای به زیر گوشم میزنه که لرز نامحسوسی به تنم میوفته و منو یاد اونروز نحسی که سام داشت...

سرشو باال میاره و کنار اونیکی گوشم میگه

-من دوست دارم عاشق اخالقتم همین عشق به خونواده رو..ولی نباید بخاطرشون بقیه رو بزنی



از اعترافش قلبم به تالتم میوفته

بوسه ی دیگه ای به زیر اون گوشم میزنه که حس خوبم میپره و جاشو به ترس وحشتناکی میده

بعد مدتها اشک گوشه ی چشمم جمع میشه

سرشو بلند میکنه و لبمو میبوسه و اروم گاز میگیره

دیگه بدنم تحمل نمیکنه به لرزه میوفته ولی هنوز اشکم درنیومده نباید بیاد

سربلند میکنه و میگه

-اینم برای این بود که هر حرفی از اون لبای قشنگت درنیاد

باز خم میشه و اینبار بوسه ای به گردنم میزنه که نفسم بند میاد و چشمام از اشک جمع شده تار میشه

سرشو بلند میکنه و با لبخند میگه

-تین برای این بود که بفهمی خیلی دوست دارم

اروم دستمو ول میکنه و از روم بلند میشه

-تا زمانی که اروم نشدی از اتاق بیرون نیا

درو باز میکنه و از اتاق خارج میشه و منو با حال خرابم تنها میذاره

تا میره چشمامو محکم میبندم و اشکام سرازیر میشه 

دستمو جلوی دهنم میگیرم و بیصدا گریه میکنم

تمام خاطرات اون روزا جلوی چشمم رژه میرن

وحشتناکترین روزایی که تو عمرم گذروندم 

روزی که سام سعی داشت مث ویکی به منم تجاوز کنه ولی از دستش فرار کردم
 

با هق هق پایین تخت میشینم و به حال زارم گریه میکنم
 

که گفته من خوشبختم بعد مرگ بابا فقط وانمود کردم که با گمشدن ویکی هزاربار شکستم و فقط بخاطر 

خواهرام مقاومت کردم

واقعا ادم بدبختیم که یه ادم نحس رو زندگیم سایه انداخته
 
 

"گمشده"
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... 

مث مرده ها سرمو رو زانوهام گذاشتم و خیره به نقطه ای نامعلوم هیچ حرکتی ندارم
 

حاال باید چیکار کنم ویکی و که از دست دادم واقعا تحمل از دست دادن بقیه رو ندارم

اصال نمیتونم بفهمم کی اونا رو دزدیده

یه ماهه که 34نفر گمشدن و من هیچکاری نتونستم بکنم و حاال شدن 38نفر

38نفر با اضافه شدن رنه (rene)،رونیکا، گیل(geyl)و کلر 

؛

-آه بابا نتونستم به قولم عمل کنم



صورتمو با زانوهام میپوشونم

و با بغض میگم

-حاال باید چیکار کنم

سرمو باال میگیرم و به تخت تکیه میدم

محکم چشمامو میبندم

تمام خاطرات مث فیلم جلوی چشمم میاد

ویکی اصرار داشت بره ایران و من موافقت کردم

ولی وقتی برگشت...

آآآه نمیخوام حتی بهش فکر کنم انقد دردناکه

یاد بابا میوفتم و اه عمیقی از سینم خارج میشه

لحظه ی مرگ بابا بخاطرم میاد

درست وقتی 16سالم بود

"محکم دستشو فشار میدم و با صورت خیس از اشک میگم

-جونم بابا قربونت برم! بگو! 

نفس های سنگینی میکشه و با سختی جگرسوزی میگه

-ریکل...ق..قل بده...قل بده مراقب مادرت و...خواهرات..ب..باشی..

لبی تر میکنم و با چونه ی لرزون میگم

-قول میدم..و..ولی

ا..اگه..اگه نتونستم و بدقلی کردم..چ..چطوری ازتون معذرت بخوام

لبخند پرمحبت و دردناکی میزنه و دستمو محکم میفشاره و با دست دیگش اشک صورتم رو پاک میکنه

با نفس تنگیه شدیدی که داره میگه

-عزیزم..حتی اگه...زیر قولت..ب..بزنی...هه..من ازت ناامید..نمیشم..

همیشه...دوس...ست د..دا..دارم....
 

هم..ییشه! 

چشماشو میبنده ودستش از تو دستم سر میخوره

با بهت و صورت خیس بهش خیره میشم

-بابا! 

سرمو به طرفین تکون میدم و با لرزش تو صدام میگم

-نه..نه بابا...بابا چشاتو باز کن...

باااابببااااا!!!

چشاتو باز کن

مامان با گریه میاد و زیر بازومو میگیره و بلندم و میکنه که نمیذارم و تقال میکنم

-ریکل بلندشو 

-نههههههه!!!! باباااااا



-اون مرده

-نه اون نمرده بابا! بابااااا! 

نهههه! نه! "
 

-نه!"صدای فریادام تو گوشم میپیچه

چشمامو با ترس باز میکنم

-بابا! 

اهی میکشم و اشکی از گوشه یچشمم جاری میشه

سرمو رو زانوم میذارم 

اخرین حرفای بابا تو گوشم میپیچه

-ا...اگه نتونستم و بدقلی کردم چطوری...ازتون معذرت بخوام

-عزیزم...حتی..اگه زیر...قولت بزنی...من...ازت ناامید...ن..نمیش..شم

همیشه...دوس..ست..د..دا..دارم..
 

هم...ییشه! 

با اخم و جدیت همیشگی سرمو باال میگیرم و همراه صدای بابا تو سرم تکرار میکنم

-همیشه! 

از رو زمین بلند میشم و به طرف درمیرم

نفس عمیقی میکشم و صورتمو کامل پاک میکنم و درو باز میکنم
 
 

#10
تا درو باز میکنم جی خودشو جمع و جور میکنه

بیچاره رو معلوم نییت چطور ترسوندم

سرمو پایین میندازم و میگم

-من...واقعا معذرت میخوام

منو ببخش جی! یه لحظه بدجور داغ کردم

درواقع اینجور مواقع همیشه داغ میکنم

ازت میخوام که منو ببخشی

سرمو باال میگیرم و به فی نگاه میکنم

-فی از تو هم معذرت میخوام

و رومو به دیوید میکنم

-توهم همینطور..معذرت میخوام

من...میدونم خیلی امروز بد از کوره در رفتم

ولی..

با نگاه ملتمس بهشون خیره میشم



-من باید خواهرام و اون افرادگمشده رو پیدا کنم...

به کمکتون نیاز دارم....

خواهش میکنم
 

همشون بهم لبخند میزنن که جی میگه

-خانوم روالن میشه سرمون اد بزنید؟!

لبخندی میزنم و ریز میخندم و باچشمای شیطون میگم

-میخوای داد بزنم؟!

همشون سر تکون میدم

باشهی پرذوقی میگم و پشتمو بهشون میکنم 

نفس عمیقی میکشم و ابروهامو توهم میکشم

برمیگردم و با لحن همیشه عصبانیم رو به جی طلبکارانه میگم

-تو چرا اینجا وایسادی؟!

سریع برو یه گزارش کامال دقیق از گمشده ها برام بیار

چشمی میگه و از دفتر خارج میشه

روبه فی میگم

-فی زود یه نقشه و یه اطالعات دقیق از زمانو مکان دقیق اتفاق برام تهیه کن

با خنده اخمی میکنه و با چشمی میگه و به طرف کامپیوتر میره

رو به دیوید میکنم و میگم

-دیوید میخوام یه لیست کامل از "با انگشتام میشمارم"خونه، کارخونه، شرکت، ساختمون، پاساژ و هرجای 

متروکه ای که داخل و خارج شهر هست برام تهیه کنی

-باشه ریکل

لبخندی میزنم و میگم

-ریکی! 

میخنده و میگه

-تو همیشه ریکل خودمی

و به طرف مانیتور میره

کیفم رو برمیدارم و درحالی که به طرف درمیرم میگم

-منم میرم با شوهرخواهرام صحبت کنم

و از در خارج میشم
 
 

"گمشده"
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....
با فکری مشغول و نگران در ماشین رو میبندم و به طرف درخونه میرم



 
زنگو که میزنم درباز میشه

و ریور (river)تو قالب در نمایان میشه

با دیدنش با بهت دستمو جلوی دهنم میذارم

زیر چشماش خیس شده و چهره ی خسته و عصبیی به خودش گرفته

مبهوت میگم

-ریور! این چه قیافه ایه؟! با خودت چیکار کردی؟!

سرشو پایین میندازه و لباشو بهم کیپ میکنه

از جلوی درکنار میره و با دستش به داخل اشاره میکنه

وارد میشم و نگاهم تو خونه میچرخه

منظم نبود خیلی بدنبود ولی کمی شلوغ شده بود

میرم و روی کاناپه میشینم

-میرم یه چیزی بیارم

-نه نمیخواد اومدم حرف بزنم
 

میاد و با اون حال زارش روبه روم میشینه

-بگو

-سریع میرم سر اصل مطلب

رنه گم شده

انگار حرفم تلنگری میشه تا اشکش جاری بشه

ابدهنم رو قورت میدم و نگاهمو میدزدم تا شکستن این مرد روبه روم رو نبینم

-ببین من میدونم ناراحتی منم ناراحتم..اون خواهرمه

سرمو باال میگیرم و ادامه میدم

-و من باید رنه رو پیداش کنم و تو..باید کمکم کنی

با صدای گرفته ای سرشو باال میگیره و میگه

-چطوری کمک کنم؟

-بگو!..هرچی که میدونی بگو

چند شب پیش بود؟ 

کی بود؟ 

ساعت چند بود؟ 

چند دقیقه بود که خوابیدید؟ 

تنهاش گذاشتی؟ 

چیز دیگه ای هم گمشده؟

-لطفا اروم

سکوت میکنم که میگه



-سوال اولت چی بود؟ 

خیلی جدی میگم

-چندشب پیش بود؟

-سه شب پیش

-ساعت چند بود؟ 

-3:30شب بود

-دقیقا سه و نیم؟ 

-سه و 33دقیقه

-شما کی خوابیدین؟ 

-فک کنم ساعت یک بود 

-تنهاش گذاشتی؟ 

با این حرفم سرشو میندازه پایین و چشماشو محکم فشار میده

بعد دقایقی سکوت میگه

-هاه..صدایی از طبقه ی پایین شنیدم و رفتم پایین ولی هیچ صدایی از طبقه ی باال نیومد

نه جیغی نه صدای شکستنی هیچی

وقتی رفتم باال پنجره باز بود و رنه رو تخت نبود 

کل اتاق رو گشتم کل خونه رو گشتم

اثری ازش نبود

سرمو پایین میندازم و بغضم و قورت میدم

اخم همیشگی رو بین ابروهام میندازم و سرمو باال میگیرم

-چیز دیگه ای هم جزء رنه گمشده؟!

خیلی سریع میگه

-نه!..یه لحظه وایسا

منتظر نگاش میکنم که ابرویی باال میندازه و میگه

-اره..اره اره گمشده

یه حلقه

اخمی میکنم و میپرسم

-یه حلقه؟!

-اره یه حلقه با حکاکی رز آبی

با این حرف گره ی اخمام کورتر میشه و با نگاه وحشتناکی به ریور خیره میشم

با خشم می غرم

-مطمئنی؟!

-اره! رنه هیچوقت اونو دستش نمیکرد ولی میگفت تو بهش دادیو مراقبش بود تو کشوی کنار تخت بود

هرروز صبح اون کشو رو چک میکنیم که حلقه توش باشه ولی وقتی رنه غیبش زد اون حلقه هم گمشد



از خشم عصبانیت قرمز شده بودم هجوم خون رو به چشمام حس میکنم

-چیزی شده؟!

به زور سعی میکنم نیوفتم به جونشو خفش نکنم

واقعا دست خودمم نیست عصبانی که باشم فقط میخوام بزنم

بلندم میشم و به طرف در میرم

-ریکل صبرکن..پیداش میکنی دیگه

برمیگردم و با نگاه غضب الودم میگم

-خونتو تمیز کن! خودتو از این وضع خالص کن! رنه به زودی میاد

میرم و محکم درو میبندم

بدجوری جوش اوردم

انگار خون رگام قل قل میکنه

سوار ماشین میشم و به طرف خونه ی سایمون میرم
....

عصبی ماشین رو به طرف اداره میرونم

سایمون و جانی و راد هم حرفای ریور رو زدن

شب حادثه حلقه ها هم گمشدن

حلقه ای با رز ابی، با رز قرمز، با رز صورتی، و رز سفید 

شکم به یقین تبدیل شد همه چی زیر سر اون سام کثافته 

-حیوون آشغال!

مشتی به فرمون میکوبم و بلند میگم

-حرومزاده ی هوس بااااززز! 

میکشمت بخدا میکشمت فقط بذار پیدات کنم

ریز ریزت میکنم
....

از پله ها باال میرم و با خشم درو باز میکنم که فی و دیوید متعجب بهم زل میزنن

به طرف روشویی میرم و ابی به صورتم میزنم 

نفس عمیقی میکشم به اینه نگاه میکنم

حالم کمی بهتر شده

برمیگردم که با دیوید روبه رو میشم که با یه لیوان اب وایساده

-اه..دیوید! میمیری یه اعالم حضور کنی؟!

-بیا

لیوانو به سمتم میگیره

-نمیخوام

-باشه خودن بهت میدم

-چی...



که یه دفعه لیوان با دهنم برخورد میکنه و اب رو وارد دهنم میکنه
 

نفس نفس میزنم که میگه

-نوش جون

و ریز میخنده

مشتی به بازوش میکوبم و زهرمار ی بهش میگم

-خب کاری که گفتم و کردی

پلکی میزگه و اره ی زیرلبی میگه

-پس راه بیوفت

متعجب نگاهم میکنه که به سمت در میرم

-منتظرم
 
 

#12
....

-ممنونم

لبخندی به روش میپاشم و خیره تو چشماش میگم

-خواهش میکنم

-زیاد بهش فکر نکن مطمئن باش فردا پیداش میکنیم
 

نگاه ازش میگیرم و به فکر فرو میرم

ما همه ی مکانهای متروکه رو گشتیم ولی هیچی نبود

هیچی 

سرمو به سمتش میچرخونم و میخوام چیزی بگم

که محکم لباشو به لبام میچسبونه و با دستش موهامو نوازش میکنه

میون آشفتگی غرق لذت میشم

دستمو الی موهای خوش حالتش میبرم و باهاش همراهی میکنم

دستشو رو کمرم میذاره و منو به خودش میچسبونه

دیگه نفس کم میارم

انگار متوجه میشه که اروم از لبام دل میکنه

به چشمای شیشه ایش خیره میشم

پیشونیشو به پیشونیم میچربونه و زمزمه میکنه

-نمیدونم سام کیه و چیکار کرده ولی امیدوارم بهم بگی

خواهش میکنم مراقب خودت باش

بوسه ی ریز به لبم میزنه و ازم فاصله میگیره

از ماشین پیاده میشه و من با ذوق به رفتنش نگاه میکنم
....



کلید میندازم و درو باز میکنم 

داخل میشم و پشت سرم درو میبندم و به در تکیه میزنم

خونه تو خاموشیه کامله..و هیچ صدایی ازش درنمیاد

دیگه شور حال گذشته رو نداره

با حسرت به اطراف نگاه میکنم و خسته به اتاقم میرم

از پنج تا اتاق این خونه همش خالیه و فقط اتاق منه که استفاده میشه

وقتی دخترا ازدواج کردن و رفتن منم تو این خونه تنها شدم

ولی وقتی سامو پیدا کنم با دیوید ازدواج میکنم

با این فکر مثبت لباسامو درمیارم و با لباس خوابم که یه نیمتنه و یه شرتک بود عوض میکنم

نگاهی به ساعت میندازم

12هه 

ینی انقد کارمون طول کشید! 

خسته خودمو رو تخت میندازم و با تن نیمه برهنه روی یه پتوی نرم گلبافت آرامش میکنم

بدون هیچ فکری پلکامو روهم میذارم و خوابم میبره
....

با احساس چیزی رو دهنم با یه واکنش سریع از تخت میپرم و به مرد سیاهپوش روبه روم خیره میشم

-تو کی هستی؟ 

ولی هیچی نمیگه

عصبی تر داد میزنم

-با توعم کره خر کی هستی؟ 

میزنم زیرخنده و با چشپای به خون نشسته میگم

-سام اره؟! اون کثافت حرومزاده تویی ارههههه!!

جوابی نمیده و به طرف در میدوه و از اتاق خارج میشه

دنبالش میرم و تو تاریکی هال دنبالش میگردم

-کجایی آشغال؟!

کثافت بزددددلللل!!!

وایمیستم و با خشم به روبه روم خیره میشم

میخوام حرکتی کنم که ضربه ی محکمی به سرم میخوره و با جیغی که با قرار گرفتن دستی رو دهنم خفه میشه

از حال میرم و همه جا سیاه میشه
 
 

"گمشده"
#13

....
از درد ابروهام توهم میره اهی میگم و الی چشمامو باز میکنم که خیلی زود همه چی یادم میاد

با عجله تو جام نیمخیز میشم و میشینم



با نگاه نگرانی به اتاقی که توش بودم میندازم

نفس نفس میزنم و سعی میکنم که اروم باشم که با صدای سام تمام وجودم از وحشت و نفرت پر میشه

-باالخره ریکل خانوم بیدار شد

نگاهمو بهش که دم در وایساده و به در تکیه زده میدوزم

تمام تالشمو میکنم که ترسی تو صورتم معلوم نباشه و میتونم

اخم غلیظی بین ابروهام قرار میدم

-چرا منو اوردی اینجا؟!

بر و بر منو نگاه میکنم عصبانی و با صورت سرخ شده از تخت پایین میام که موهام پشتم تکون میخوره و کمر 

لختم رو قلقلک میده

با خشم فریاد میزنم

-هو یابو! باتوعم! تو کثافت به چه جرعتی منو اوردی اینجا؟!

تکیه از در میگیره و با لبخند حرص دراری میگه

-دلم خواست! مشکلیه؟ 

با حرص و نگاه نفرتباری فقط بهش زل میزنم که لبخندش عمق میگیره و میگه

-بهت گفتم بودم مال من میشی

پوزخندی میزنم که ناگهان قهقهم به هوا میره

میخندم و وقتی خنده هام تموم میشه با چشای به خون نشسته ای با تمسخر میگم

-تو!؟ توی ریغو؟!! 

جدی میشم و خیره به چشای اتیشیش با نفرت میگم

-تو کی هستی؟ چی هستی؟ منو مال خودت کنی؟ تو یه کثافت نجسی که هیچ غلطی نمیتونه بکنه

تو هنوز منو مال خودت نکردی! 

اخمی میکنم و ادامه میدم

-و هیچوقتم نمیکنی! 

با اخم غلیظ بین ابروهام به طرف در میرم که میگه

-با اجازه ی کی میری!؟

کمی ازش جلوتر بودم سرمو میچرخونم که جوابشو بدم که دستم توسط زور مردونش کشیده میشه و رو تخت 

پرت میشم

صورتم از درد جمع میشه اهی میگم که به سمتم میاد و روم خیمه میزنه

دستامو از کنارم میگیره و منو به تخت میچسبونه

به چشماش که ازش اتیش میبارید خیره میشم و ترس همون روز تو وجودم پر میشه و لرزش خفیفی تموم بدنم 

رو فرا میگیره

-خیلی بلبل زبونی! فک کردی خیلی شجاعی؟!..ههه!...خواهرت که انقد جیغ کشید که بیچاره صداش گرفت فک 

کنم خیلی درد کشید

از حرفاش اشک تا پشت پلکام میدوه 



درونم غوغاییه که هیچوقت نبوده چقد این مرد وقیح و وحشی بود که اینطوری حرف میزد

نگاهی به به بدنم میندازه و با پوزخند گوشه ی لبش میگه

-میبینم که میلرزی..ترسیدی؟!

میخوای گریه کنی! 

امشب قراره تا سرحد مرگ گریه کنی و جیغ بزنی 

انقد که بمیری! 
 

از حرفاش وحشتم هزاران برابر میشه من از این مرد روانی روبه روم تاسرحد مرگ میترسم

میخوام مث دفعه ی قبل لگدی به بین پاش بزنم که به رون پام چنگ میندازه و سفت نگهم میداره

-بهتره دست و پا نزنی که کمتر درد داشته باشه

هیچ عکس العملی نشون نمیدم که سرشو جلو میاره و بوسه ای به گردنم میزنه 

به بوسه هاش ادامع میده و اروم پایین میاد که دستش از روی پام جدا میشه 

کمی صبر میکنم و با زجر میذارم که به بوسه هاش ادامه بده

همینکه دستش روی بند نیمتنه ام میره لگد محکمی به بین پاش میزنم که نعره ای میکشه و میخواد بزنتم که 

زودتر از اون یه مشت محکم و پر خشم تو صورتش خالی میکنم که از روم کنار میره

سریع گلدون کنار تخت رو برمیدارم و محکم تو سرش میکوبم

با ترس و صورتی که با چند قطره اشک تر شده گلدون شکسته رو میندازم و به سرعت از اتاق خارج میشم 
 

اشکام پشت سرهم جاری میشن و خودمو لعنت میکنم که چرا بدون لباس خوابیدم

درحالی که از پله ها پایین میام زیرلب با صدای لرزون میگم

-کاش دیوید اینجا بود
 

به پایین پله ها که میرسم صدای بازشدن در لرز وحشتناکی به تنم میندازه

سریع پشت یه دیوار قایم میشم و لبم میگزم که صدایی ازم در نیاد

دستمو رو قلبم میذارم که دستم با چیزی برخورد میکنه

سرمو پایین میارم که نگاهم به گردنبند ردیاب دوربین میخوره که تو گردنمه

این گردنبند مخصوص کارگاه های پلیس و همکاراشونه که توی مشکالت اطالع رسانی کنن

با امیدی که ته دلم روشن میشه سر گردنبند که شبیه یه دکمه ست رو دستم میگیرم
 
 

#14
سریع دکمه رو فشار میدم که مهره شبیه یه صفحه ی زنده که اندازه و هموزن یه کارته میشه

صفحه تاریک نشون میده و همون یه ذره امید روهم ته دلم نابود میکنه

با چونه ی لرزون لبمو میگزم تا صدام درنیاد با لبای کیپ شده سرمو به دیوار تکیه میزنم و اشکام جاری میشن 

که صدای دیوید رو درست جلوم میشنوم که با صدای خواب آلودی میگه

-آه کی اینو فعال کرده



سریع ردیاب رو تو دستم میگیرم و میگیرم و با صدای لرزون و خفه ای میگم

-دیوید...د..دیو...م..منم...

چهره ی دیوید با چشمای نیمه بازش تو صفحه نمایان میشه

-چیشده ریکل

خیلی خواب آلود و بیحال میگه ولی من چشمامو محکم میبندم و جلوش با صدای خفه گریه میکنم

-ریکل! چیشده؟! چرا گریه میکنی! 

درجواب صدای پر بهتش سریع و با وحشت میگم

-دیوید توروخدا کمکم کن..خواهش میکنم بیا...دیویهید..من میترسم..توروخدا زودباش..

-اروم باش ریکل کجایی؟!

سرمو تکون میدم و با صورت خیس میگم

-نمیدونم...نمیدونم...دیوید خواهش میکنم زود باش من میترسم سام!..س..سام...اون..اون 

اینجاست..میخواد..میخواد..به من...

-خیلی خب اروم باش االن ردیاب میام دنبالت! مراقب خودت باشیا

سرمو تکون میدم میگم

-زودباش

و ولش میکنم که به گردنم اویزون میشه 

از ترس و گریه تموم بدنم عرق کرده 

سرمو کمی به طرف سام که داشت دنبالم میگشت متمایل میکنم

-ریککککل! کجایی!؟ نمیتونی قایم شی! باالخره تو مال منی! نذار وحشیانه اینکارو بکنم

مث بچه ادم بیا بیرون قبل از اینه خودم پیدات کنم

نگاهمو با استرس به جلدم میدوزم که یه میز میبینم

اروم به طرفش میرم و زیر میز میخزم

-میدونی اگه وحشی بشم چی میشه که دردش بیشتره ها!!

میز به دیوار چشبیده بود

به دیوار تکیه میزنم و سعی میکنم اروم باشم نفسم و حبس میکنم و اروم چشمامو میبندم و اینبار صداشو 

نزدیکتر از قبل میشنوم

-هه ویکی وقتی دید بهش حمله کردیم جایی نداشت قایم شه

منم نداشتم دوستام زیاد اذیتش کنن..

خودم لذتشو بردم

با این حرف چونم به لرزه در میاد و حتی کیپ کردن لبام هم جلوی لرزشش رو نمیگیره

-ویکی واقعا خوشگل بود خیلی بدن جیگری داشت...خوبم لذت میداد

دلم برا جیغاش تنگ شده
 

صداش از قبل نزدیکتر میشه و لرز تن من بیشتر

 -ولی تو از اون خوشگلتری خیییلی خوشگلتر راستش بدنم نمیاد صدای جیغ های توروهم بشنوم



با صدای مهیبی که گوشم و کر میکنه و میزو به لرزه میندازه

با وحشت جیغ بلند و گوشخراشی میکشم و با دست و پای لرزون از زیر میز میام بیرون که سام رو کنار میز 

میبینم

سریع بلند میشم و میخوام بدوم که موهام  محکم کشیده میشه و درد وحشتناکی تو سرم میپیچه

جیغی میکشم و به عقب کشیده میشم 

سام درحالی که موهامو وحشیانه تو مشتش گرفته سرشو نزدیک صورتم میاره و میگه

-خودت خواستی وحشی شم

لباشو رو لبام میذاره و وحشیانه میبوسه گاز میگیره طوری که شوری خون رو تو دهنم حس میکنم

فاصله میگیره و سرشو تو گودی گردنم میبره و گاز سفتی از گردنم میگیره

با درد لبامو کیپ میکنم که جیغ نکشم

ناخودآگاه تموم وجودم رو خشم میگیره 

به موهاش چنگ میزنم و سفت میکشم که از فاصله میگیره و دادش به هوا میره دستش از روی موهام برداشته 

میشه و ازش فاصله میگیرم

و با دو از پله ها باال میرم

-دیوید!؟..دیوید کجاییی! توروخدا زودباش دیوید!!!

با جیغ اینو میگم که صدای دیوید از توی ردیاب میاد

-دارم میام نزدیکم

با گریه میگم

-توروخدا زود باش!

-باشه

خودمو تو یه اتاق میندازم و لحظه ای به اطراف خیره میشم که صدای پای سام به گوشم میرسه

سریع میخوام درو ببندم که با زور مردونه ای جلوم گرفته میشه

به در فشار وارد میکنم که ناگهان با فشار زیادی به جلو پرت میشم و به زور تعادلم رو حفظ میکنم که نیوفتم

برمیگردم و با وحشت بهش نگاه میکنم  که از چشماش خون میباره

با هرقدم که میاد نزدیکم من یه قدم عقب میرم

-بهت گفتم منو وحشی نکن

اونقد میاد نزدیکم که به دیوار نرسیده رو زمین میوفتم

به طرفم میاد که جیغی میکشم و درحالی خودمو رو زمین میکشم عقب میرم

که پاهامو میگیره و منو به طرف خودش میکشه

روم خیمه میزنه و بهم خیره میشه با نگاه وحشت زده و چشای تر شده به چشاش خیره میشم

-خیلی چموشی ولی ادمت میکنم...همین امشب! همین امشب نشونت میدم چقد وحشی ام

زانوهاشو روپاهام میذاره و دستامو باالی سرم سفت میگیره

-ولم کن

-نه تازه میخوام بهت بچسبم



انقد از حرفاش میترسم که از خدا ارزوی مرگمو میکنم

دستامو با یه دستش نگه میداره و با دست دیگش بند لباسمو پایین میاره و بوسه ای روی ترقوم میزنه و من با 

تمام وجود زجر میکشم حتی نمیتونم جیغ بزنم با درد چشمامو میبندم

بوسه ای به گردنم میزنه که ناگهان صدای شکسته شدن چیزی میاد که چشمامو باز میکنم که سام از روم کنار 

میره و رو زمین میوفته
 
 

#15
با تن و بدن لرزون خودمو به دستام تکیه میزنم و نیمخیز میشم

نگاه وحشتزده ام رو به جسم سنگین سام که بیهوش شده میدوزم

با صدای دیوید به خودم میام که میگه

-ریکل بیا اینور! 

نگاه گنگم رو بهش میدوزم و میخوام پامو بکشم و بلند شم که دست سام رو مچ پام قرار میگیره

جیغ فرا بنفشی میکشم و با قلبی تندشده سعی میکنم پامو از زیر دستش بکشم

اشکام دیدمو تار میکنه و ضجه میزنم 

که پای دیوید روی دست سام قرار میگیره و محکم فشار میده

دست سام که از دور پام ول میشه 

با استرس پاهامو توخودم جمع میکنم
 

دستی دور بازوم حلقه میشه و منو به اونطرف پرت میکنه

نگاهم به دیوید میوفته که میخواد بیاد سمتم ولی سام...
 

بدنم خیس عرق و صورتم خیس اشک شده

دستمو جلوی دهنم میگیرم تا صدام درنیاد

سام دیوید و زمین میندازه و رو سینه ش میشینه و دستاشو دور گردنش سفت میکنه
 

چشمام از گریهی زیاد تار شده چندبار پلک میزنم ولی نمیتونم درست ببینم

برای لحظه ای دیدم واضح میشه و چاقوی تیزی رو تو دست سام میبینم

دیگه کنترلم و از دست میدم و جیغ بلندی میکشم

-دیوییییید!!!

نفس نفس میزنم و نگاهمو تو اطراف میچرخونم که...
 

نگاهم قفل تفنگ بزرگی که رو زمین افتاده میشه

هول زده خم میشم و تفنگ به اون بزرگی رو تو دستم میگیرم

با دستای لرزونم جهت تیر رو طرف سام نگه میدارم

-ولش کن! 

با جیغ میگم



-ولششش ککککککننن!!!

تمام قدرتمو جمع میکنم و جلوی لرزشم رو میگیرم و با قدرت کمی که برام مونده ماشه و محکم فشار میدم که 

با صدای مهیبی تفنگ تو دستم تکون میخوره و رو زمین میوفتم ولی تفنگ رو ول نمیکنم
 

با ترس چشمامو باز میکنم و نگام روی سام که غرق خون شده قفل میمونه
 

لرزشم متوقف میشه و درونم پر از نفرت و کینه میشه

دیوید خودشو از زیر سام بیرون میکشه و 

جسم نیمه جونش رو زنین میوفته

اخمام دوباره غلیظ توهم میره

بلند میشم و تفنگ رو کنار دستم نگه میدارم

-تو گفتی ویکی خیلی جیغ زد و عذاب کشید..

گفتی من از ویکی خوشگل ترم..

گفتی نباید وحشی بشی..

بهش نزدیکتر میشم

-گفتی منو مال خودت میکنی

هه!..تو اشتباه میکردی

ویکی عذاب کشید ولی تا سرحد مرگ نه

من از ویکی خوشگل تر نیستم من درست شکل اونم

تو انقد ریغویی که وحشی نمیشی
 

تو حتی اینم اشتباه گفتی..
 

اخم وحشتناکی که هیچوقت بین ابروهام نبود بین ابروهام جا خشک میکنه

تفنگ رو درست روی پیشونیش میذارم

با چشمای به خون نشسته و نگاه کینه ای به قیافه ی نیمه جون چشمای نیمه بازش خیره میشم

با صدای خراشیده ای می غرم

-من هرگز مال تو نمیشم! 

ماشه رو محکم تکون میدم و تفنگ با صدای بلندی تو دستم میلرزه

حتی یه لحظه هم پلک نمیزنم

نگاهمو به سام که غرق خون شده میدوزم

باالخره انتقامم رو گرفتم
 

تفنگ و رو زمین میندازم و نفس نفس میزنم

دستی دور شونم حلقه میشه

خودمو تو آغوشش میندازم و دستم رو روی بازوهاش به حرکت درمیارم



شونم و نوازش میکنه و بوسه ای به موهام میزنه

-دیگه تموم شد

با چشمای اشکی سرمو از روی سینش برمیدارم و به جنازه ی سام میدوزم

-هنوز نه!
 
 

#16
قدمی به سمتش برمیدارم و خطاب به دیوید میگم

-هنوز دخترا رو پیدا نکردیم

-ولی...چطوری پیداشون کنیم

با نگاه جستجوگرانه جنازش رو کنکاش میکنم

-اونا اینجا نیستن 

برمیگردم و خیره به چشمای شیشه ای و آرامش بخشش میگم

-بریم تو ماشین!؟

لبخندی میزنه و بازوهاش دور شونم حلقه میشه

موهامو نوازش میکنه و سرمو به شونش فشار میده

-بریم

دستشو زیر پام میندازه و منو به آغوش میکشه

دستمو دور گردنش حلقه میکنم و سرمو رو شونش میذارم

چشمامو میبندم و عطرشو به مشام میکشم

-اگه تو نبودی معلوم نبود چه بالیی سرم میاد

-من همیشه پیشتم ریکل! نمیذارم هیچکس اذیتت کنه..

قل میدم
....

در ماشین رو باز میکنه و منو رو صندلی مینشونه
 

ماشینو دور میزنه و سوار میشه

چراغ ماشین رو روشن میکنه میگه

-خب! کجا دنبالشون بگردیم کاراگاه؟!

از پنجره به بیرون نگاه میکنم و بی حوصله میگم

-حوصله شوخی ندارم دیو! 

-شوخی نکردم کجا بریم؟!

سرمو پایین میندازم و با گردنبند ردیابم ور میرم

نگاهشو به پایین میدوزه و میگه

-ینی هیچ فکری به ذهنت نمیرسه؟ 



درحالی که دکمه ی ردیاب رو فشار میدم و صفحه ی دیجیتالی روتو دستم میگیرم نگاهمو به لیست ردیابی ها 

میدوزم که نگاهم روی اسم رنه

خشک میشه

اخم کوتاهی میکنم و با دستم روشو لمس میکنم که یه نقشه رو صفحه نمایان میشه

و نقطه ای از اون چراغ میزنم

-ردیاب بهشون دادی!؟

ناگهان طوری که چیزی یادم اومده باشه خیره به دیوید با ذوق میگم

-ردیاب خودشه! من بهشون ردیاب دادم میتونیم پیداشون کنیم!

لبخندی میزنه که چشماش برق میزنن و برقش تلنگری برای آرامش من میشه

دماغم رو میگیره و اروم فشار میده

-افرین خانوم کاراگاه! 

ماشین رو روشن میکنه و راه میوفته

تموم مدت با لبخند حرکاتشو زیرنظر میگیرم
 

باالخره سکوت ماشین رو میشکنه

-ریکل!؟

-هوم! 

-نمیخوای بگی اون کی بود؟!

آرامش از وجودم پر میکشه و با اینکه مرده دوباره پر نفرت میشم

-تو اصن درموردش حرفی نمیزنی نمیخوای به من بگی! 

به روبه رو خیره میشم

-میدونی که چقدر برام دردناکه

-اره ولی بهتر نیست برای یه بارم که شده خاطرات رو دوره کنی و همه رو فراموش کنی
 

از پنجره به بیرون که تو تاریکی فرو رفته نگاه میکنم

-خب...همه چیاز دوسالپیش شروع شد...
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دوسال قبل

***
دستمو زیر چونم میزنم و با دقت به حرفا و تعریفای ویکی گوش میدم

نمیفهمم این دختر از چیه ایران خوشش اومده

-خالصه کالرا که از ایران برگشت گفت خیییلی جای قشنگ و تاریخییه! 

گفت که هر شهرش یه مکان جالب داره!



عالوه بر اون خودم یه سری از جاهاشو تو اینترنت دیدم 

واقعا!..واقعا!...

بی حوصله وسط حرفش میپرم

-خب که چی؟ 

نگاه همه به سمت من میچرخه

-ینی چی؟!

دستی تو هوا تکون میدم جواب میدم

-خب االن ایناکه میگی ینی چی 

شونه ای باال میندازه و با ذوق میگه

-خب معلومه دیگه از این کشور خوشم اومده

ابرویی باال میندازم و میگم

-اهاااان که خوشت اومده

مامان وسط حرفمون سینی رو برمیداره و بلند میشه

-من برم قهوه و شکالت بیارم

و به طرف اشپزخونه میره

-هدفت از این حرفا چیه

ویکی-واا !!!

رونیکا-منظورت چیه؟ خب ادم از چیزی خوشش بیاد تعریف میکنه

همشون رو میکنن سمت ویکی و کلر میگه

-میگفتی! 

-اره میدونین...

دوباره حرفشو قطع میکنم

-نمیخوای بس کنی؟ به نظر من امریکا هم اینای رو داره

-نه همشو خب...

-میخوای ببرم بهت نشون بدم

-الزم نیست..

-پس تمومش کن

مامان- باز چتونه شما ها ویکی حاظر جوابی نکن

ریکل مامان جان اروم باش
 

سینی رو رو میز میذاره و میشینه

نفس عمیقی میکشم و میگم

-چرا اینارو میگی؟ نکنه میخوای بری! 

بااین حرفم لحظه ای نگاهش رنگ بهت میگیره چیزی مث اینکه چطور فهمیدی

نگاه ازم میگیره و رو به مامان میگه



-اجازه میدی مامان

 انگار دوباره اب جوش تو خونم ریختن 

بی اختیار بلند میشم و نه حکمی میگم

خیلی خونسرد و حرص درار بهم نگاه میکنه و میگه

-با مامان بودم نه با تو!

-تو هیچجا نمیری

اخمی میکنی و بلند میشه

-به توچه اخه! تو چیکاره ای چرا همش به ما گیر میدی

مامان-ویکی جان اجازه ی شما دست ریکله...همتون!

خودتم خوب میدونی 

با حرفی که مامان زد لبخند محوی رو لبم میشینه که سریع از بین میبرمش

-اره ولی وقتی 18سالم شد اختیارم دست خودمه نه این

26سالمه هنوز نمیتونم یه سفر برم

-کی گفت سفر نرو یه جا درست حسابی برو اخه ایران جای مسافرته

-اهان نکنه میخوای برم شیکاگو؟!

-مگه چشه

-بگو چیش نیست یه شهر مزخرف

عصبانی می غرم

-ببین تا زمانیکه تو این خونه ای اختیارت دست منه! 

بدون اجازه ی من جایی نمیری فهمیدی؟ 

پوزخندی میزنه و با تمسخر میگه

-نه بابا! دست تو!؟ ینی همه جا باید مراقبم باشی؟..مبگم چطوره و شب عروسیم هم بیای تو اتاقمون چطوره

لبخند حرص دراری میزنم و میگم

-نه..اونجا خودت میدونی باید چیکار کنی الزم نیست بیام راجب رابطه برات بگم
 

چشماشو با حرص میبنده 

نگاه ازش میگیرم و به طرف اتاق میرم

دم در که میرسم صداشو پایین پله ها میشنوم

-ریکل توروخدا انقد گیر نده..بابا من بچه نیستم 26سالمه میتونم از خودم مراقبت کنم

توهم 28سالته و عقلت میرسه 

اخه چرا انقد تیراد میگیری؟ 

صورتمو کمی متمایل میکنم و میگم

-الاقل بذار فک کنم

درو باز میکنم و وارد اتاق میشم
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در اتاق رو باز میکنم و از اتاق خارج میشم باالی پله ها وایمیستم و به دخترا و مامان که پایین جمع شدن خیره 

میشم

سکوت میکنم نگاهم روی ویکی زوم میشه

من دلم نمیاد خواهرمو تنها بفرستم به خاک غریبه دلم نمیاد تیکه ای از وجودم رو بدون محافظ تک و تنها 

بفرستم ایران

من ادمم حس دارم هنوز انقد بدجنس نشدم که تنهاشون بذارم

نگاهم روی لبخند از ته دلش مکث میکنه 

که چطور داره با امیدواری از رفتنش حرف میزنه

لبمو میگزم تا مخالفت نکنم

ینی..

با صدای ویکی به خودم میام

-ریکل!..اومدی

خیره خیره نگاش میکنم هنوز از تصمیمم مطمئن نیستم

ینی چند وقت قراره نبینمش

از دخترا جدا میشه و از پله ها باال میاد روبه روم وایمیسته و به چشمای بیروحم خیره میشه

دستشو رو دستم که رو نرده بود میذاره و با اون دستش اون یکی دستم رو میگیره

دستامو محکم میفشاره و با چشمای به رنگ شبش که رنگ التماس بهش اضافه شده به چشمام خیره میشه

-فک کردی؟!..اه میتونم برم؟!...

ریکل! 

با شنیدن اسمم به خودم میام و لب تر میکنم 

درحالی که دست همو گرفتیم دستشو میکشم و به داخل اتاق میبرم و درو میبندم

به در تکیه میزنم و نگاهمو ازش میگیرم

-چرا میخوای بری؟ 

-ریکککل! این فقط یه سفره..تو فک کن دارم به عنوان توریست میرم

نمیخوام برم دیگه برنگردم که

پلکی میزنم و با غیظ نگاش میکنم

-نه میخوای برنگرد! 

معترض و ملتمس اسممو صدا میزنه

ابرویی باال میندازم و سرمو کج میکنم

-تو چطور دلت میاد بری؟ تو بگو یه روز! من حتی یه روزم نمیتونم بیخبر ازت باشم

حتی یه روزم دلم نمیخواد از چشمم دور شی



عصبی اخم کمرنگی میکنم و یه قدم به سمتش میرم

-من دوست دارم چرا نمیفهمی؟ نمیخوام ازم دور باشی! 

نفهم نمیخوام اتفاقی برات بیوفته! 

ولی تو هی میخوای به بهونه ی بزرگ شدن بری سمت خطر! 

بابا بفهم تو 26 سالته ولی هنوز بزرگ نشدی هنوز زودباوری!هنوز بی تجربه ای! تاحاال به مشکلی برخوردی که 

بخوای حلش کنی؟

خب معلومه نه! 

اشک گوشه ی چشمشو پاک میکنه و با صدای لرزدنی میگه

-چون تو نذاشتی به مشکل بر بخورم..تو نذاشتی رو پای خودم وایسم..تو نذاشتی بزرگ شم! 

لحظه ای تو سکوت بهم نگاه میکنیم که پوزخندی رو لبم میشینه

نگاه ازش میگیرم و دستمو به کمرم میزنم 

نگاه بهش میکنم و با همون پوزخند گوشه ی لبم میگم

-من نذاشتم؟! واقعا نذاشتم! مطمئنی؟ 

ابدهنشو قورت میده و با تردید نگام میکنه که ادامه میدم

-وقتی 18سالت بود..دانشگاه میرفتی..نگفتم باید کارهم پیدا کنی و تو جامعه باشی؟

نگفتم باید توی یه سری کارها خالق باشی؟!..

ننگفتم برای ادمای زندگیت خودت باید تصمیم بگیری! 

تو نبودی که راجب همکارها و همکالسی هات میگفتی، گفتم باید خودت تصمیم بگیری! 

هه..خیلی نامردی! 

میخوای بگی من زندونیت کردم احمق من میگم باید مستقل باشی ولی نه اینکه تنها پا تو خطر بذاری

حتی منم تنها به یه کشور غریبه نمیرم

من کی وارد یه کشور ناشناس شدم؟!..

اگرمبشم کامل تحقیق میکنم پرس و جو میکنم از مسافراش میپرسم بعد میرم..از ادمای مطمئن هم میپرسم نه 

کسایی مث دوست و اشنا! 

حاالبازم میگی من نذاشتم؟!

-من..

-تو چی؟!

نگاهشو ازم میدزده و اروم میگه

-معذرت میخوام!..من فقط دلم یه مسافرت میخواد...تنهایی! 

با تشر میگم

-میخوای بری یه مسافرت تنهایی که بزرگیتو به رخ بکشی یا منو حرص بدی...شایدم میخوای منو نگران کنی 

از ترسوندن من خوشت میاد؟!

-نهههه! 

چنان بلند میگه که سکوت میکنم و با اخم چشمامو میبندم



-االن..جوابت چیه!..اره یا نه؟!
 

چشم بار میکنم و تا میتونم اروم نگاش میکنم

-اگه خواسته ی قلبیمو میخوای جوابم نه عه!...

به ثانیه نمیکشه که ناامیدی و ناراحتی تو چشماش میدوه

نیمچه لبخندی رو لبم میشینه و با ارامش میگم

-ولی به این نگاهه ملتمس و چشمای ستاره و خواهش کالم مگه میشه نه گفت؟ 

اول تو شک بهم خیره میشه و همینطور خیره نگام میکنه اروم لبخند رو لبش شکل میگیره و به طور ناگهانی که 

صدای قلبمو بلند میکنه جیغی میکشه و محکم میپره بغلم

سعی میکنم تعادلم رو حفظ کنم ولی انقدر محکم گردنم رو چسبیده که میخورم زمین و ویکی هم میوفته روم

کمرمو سفت میچسبه و سرشو رو سینم فشار میده 

-دوست دارم تا اخر دنیا دوست دارم

لبخندم عمیق میگیره

دستمو رو موهاش میذارم و نوازش میکنم و محکم سرشو به سینم فشار میدم

-من بیشتر دیوونه جون ابجی جون
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نگاهی به ویکی میندازم که با چشمای گرد شده و دهن کیپ شده به جایی زل زده 

چند دقیقه ای میشه اینطوری نشسته 

رد نگاهشو دنبال میکنم و به در ورودی هواپیما میرسم

نگاهی بهش میندازم که شونه هاش به لرزه افتاده

-ویکی!..ویکی خوبی!...ویکی!....ویکییی! 

با داد اخرم پلکی میزنه به خودش میاد سرشو میچرخونه و به چشمام خیره میشه

-خوبی! 

لبخند بیجونی میزنه و سرشو تکون میده

-خوبم...فقط دلم واستون تنگ میشه

لبخند دندون نمایی میزنم و سلقمه ای به پهلوش میزنم

با صدای شوخی میگم

-هی دختر فقط 6ماهه 6سال که نیست چشم بزنی تموم شده

تو داری برای کار هم میری این یه شروعه عالیه

لبخندش عمق میگیره و میگه

-اره فقط...

سرشو پایین میندازه و اه عمیقی میکشه



دستمو رو شونش میذارم و میگم

-میخوای بری صورتتو بشوری

سرشو باال میگیره و با ذوق میگه

-اره..خوبه فک کنم به همین نیاز دارم

از جاش بلند میشه و کیفشو تو بغلم رها میکنه و میره

به رفتنش نگاه میکنم و اروم میخندم

نگاهی به کیفش میندازم که یاد چیزی میوفتم

سریع کیسه ی کوچیکی که کنارم بود رو برمیدارم و تو کیفش میذارم
....

صدای خانومی که داره اعالم میکنه تو فرودگاه میپیچه

-مسافرای پرواز ایران به در(...) 
 

نگاهمو میچرخونم که ویکی رو شاد و خندون میبینم تا به طرفم میاد میگه

-خب وقت رفتنه پاشو

به طرف در میریم که ساک ها رو ازمون میگیرن

مامان و دخترا میرسن 

ویکی اشک تو چشاش جمع شده همه رو بغل میکنه و به منکه میرسه لحظه ای مکث میکنه و به چشمام خیره 

میشه

ناگهان تو آغوش گرم و خواهرانه ای فرو میرم

سرمو به شونش میچسبونم و دستمو رو کمرش میذارم اروم بغل گوشم میگه

-دلم برات تنگ میشه

-همیشه دوست دارم

از اغوشم جدا میشه و خیره به هممون وارد در ورودی هواپیما میشه
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با نگاهم راه رفتنشو دنبال میکنم لب میگزم شاید این بغضی که تو گلوم ایجاد شده نشکنه 

یه دیقه نشده که رفته ولی انگار به اندازه ی یه ساله که رفته که اینطوری دلم براش تنگ شده

میچرخم و نگاهم رو دخترا قفل میشه که چطور همدیگه رو بغل کردن و اشک میریزن

نگاهم رو مامان خشک میشه که چطور با انگشتش اشکشو پاک میکنه

قدمی برمیدارم و دستمو رو شونه هاش میذارم و به آغوش میکشمش

سرشو رو سینم میذاره و اروم گریه میکنه

موهای سفیدشو نوازش میکنم و بغل گوشش میگم

-مامان!..اون برمیگرده..باید برگرده..باید با لبخند همیشگی برگرده...قول داده که با خنده برگرده...پس نگران 

نباش



...
ویکی

 
با اظطراب سرجام میشینم و نگاهمو از پنجره به بیرون میدوزم

-ینی قراره چقد دلتنگشون بشم؟!

اه عمیقی از سینم خارج میشه نگاه از بیرون میگیرم و سرمو پایین میندازم

بغض بزرگ و کشنده ای داشت خفم میکرد

چشمامو محکم میبندم و لب میگزم که یه وقت صدای جیغم نره هوا

چونم به لرزه درمیاد و بیصدا گریه میکنم

هنوز یه ربع نگذشته دلم براشون تنگ شده چطور شیش ماهو تحمل کنم
...

نفس عمیقی میکشم و به بیرون زل میزنم تونستم کمی با گریه خودمو اروم کنم ولی نه خیلی
 

دستمو رو شکمم میذارم و با حس گرسنگی اه از نهادم بلند میشه

که یاد بسته ی شکالت توی کیفم میوفتم

کیفم رو از زیر دستم برمیدارم و رو پام میذارم
 

اروم تو کیفم رو میگردم که با دیدن یه کیسه ی قرمز جا میخورم

کیسه رو دستم میگیرم و داخلش و میبینم
 

وای..وای خدا...وای خدا باورم نمیشه..

این..این مال منه

با ذوق از تو کیسه درش میارم و با لبخند پهنی که تو صورتم قرار داره به جلد قرمز و قشنگش خیره میشم که با 

ابی روش نوشته

"سفر ویکی به ایران"

ورق میزنم و نگاهی به صفحه ی اولش میندازم

"ویکی عزیز امیدوارم هرگز مادرو خواهرات رو فراموش نکنی

ارزشمندترین چیز تو زندگی خونوادست 

مراقب این شیء ارزشمند باش و هرگز فراموشش نکن

همیشه بدون تو سختترین لحظات زندگی خونواده ای داری که ازت حمایت میکنه

ویکی!..

خواهر عزیزم! 

تو تیکه ای از وجودمی شادی تو خیلی برام مهمه همون قدر که وجود تو برام مهمه

تو ایران مراقب خودت باش

و..

و هدگز فراموش نکن حتی اگه وحشتناک ترین خطا رو بکنی من دوست دارم
 



همیشه❤
Rikel

"
اشکی از گوشه ی چشمم جاری میشه و رو قلب نقاشی شده تو برگه میچکه

با دستای لرزونم میزنم صفحه ی بعد که با یه نوشته ی دیگه روبه رو میشم

"ویکی جان این دفتر خاطرات رو دارم بهت میدم چون خیلی دلم میخواد بدونم تو ایران چه اتفاقایی برات 

میوفته 

این دفتر رو از خاطراتت تو ایران پر کن که وقتی برگشتی همه چیز یادت باشه خواهر الزایمری من! 

درضمن یه چیز دیگه

خیلی دوست دارم همیشه

بوس بوس بای بای! "

رو کلمه ی اخرش لبخندی رو لبام میشینه خدا میدونه چقد ریکل برام با ارزشه

-گفت براش بنویسم! 

نگاهی به داخل کیسه میندازم که متوجه یه بسته خودکار رنگی میشم

از این اتخاب سلیقش خندم میگیره

از تو بسته خودکار ابی روشن رو به رنگ اشک برمیدارم و مینویسم
 

"دفتر خاطرات عزیزم امروز روزیه که دارم به ایران کشور مورد عالقم میرم و االن در هواپیما نشستم و به 

لحظاتی پیش که..."
 
 

"گمشده"
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ریکل

 
بیحوصله رو تخت دراز کشیده بودم و بی هدف به سقف زل زده بودم 

دخترا و مامان طبقه ی پایین بودن و هیچ صدایی ازشون درنمیومد حتی یه عطسه
 

پوفففف کالفه ای سرمیدم و دوباره سکوت

از وقتی این ویکی رفته شورونشاط از این خونه رفته

ما هممون مث تیکه ایاز وجود همدیگه ایم یکیمون که نباشه احساس کمبود ایجاد میشه

سمانه دو روزه ی رفته ولی تو همین دو روز من کلی خودمو لعنت کردم که چرا گذاشتم بره

-آآآه...بگم چی بشی دختر 

تو اصن فکر ما هستی! 

غلتی رو تخت میزنم و میخوام بلندشم که صدای لپتاپم بلند میشه

مکث میکنم سرمو میچرخونم در لپتاپ بسته بود و داشت اروم چراغ میزد

خیلی بیحال و بیتفاوت بدون اینکه بدونم کی پشت خطه راه رفته رو برمیگردم و میچرخم جلوی لپتاپ



سرشو باال میدم و به صفحش خیره میشم

با نمایان شدن عکس ویکی رو صفحه لحظه ای تو شوک میرم

ویکی پشت خطه؟!

یه دفعه لبخند پرنشاطی میزنم و مث برق گرفته ها از رو تخت میپرم پایین

کودک درونم با تلفن ابجیم فعال شده از من یه بچه ی 8ساخته درست وقتیکه یه عروسک براش خریدن قلبش 

به تاپ تاپ افتاده

انقد ذوق کردم که حس پرواز بهم دست میده
 

دستمو رو نرده میذارم و با یهحرکت رو نرده میشینم و با صدای جیغ مانندم داد میزنم

-زنگ ززززززد...زنگ زد! زنگ زد! 

مامان زنگ زد! دخترا زنگ زد

با بهت همزمان میگن

-کیییی!!!؟؟؟

با جیغ میگم

-ویکیییییییی! 

و از رو نرده میپرم و به اتاقم میرم

به انی نمیکشه که هر پنج تاشون طوری وارد اتاق میشن که لحظه ای زیرپام میلرزه

تا بخوان با سر بیان تو لپتاپ دستمو جلوشون میگیرم و میگم

-اوهووووو!!..چخبره!؟..سراوردین؟..زمین و به لرزه دراوردین که شما زلزله ها..

با بهت نگام میکردن که گفتم

-حاالم ساکت باشین بیچاره بچه ی نداشتش میوفته

هیچکدوم نتونستن حرفی بزنن

رو به صفحش کردم و تماسو وصل کردم که چهره ی ویکی تو صفحه ی لپتاپ نمایان شد

هر شیشتایی باهم جیغ بلندی کشیدیم که بیچاره دستشو گذاشت رو قلبش

-یا خدا چیشده؟! چیشده؟!..

کسی سکته کرده؟ مرده؟ 

چرا جیغ میزنین شما سکتم دادین

با تشر و لحن شوخی که تو کالمم بود گفتم

-خووووب! باز گازشو گرفتی رفتی؟ 

حاال انگار چیشده! بعدشم سالمت کو؟ 

برگشتی قاشق داغ کنم بذارم رو دستت

با بهت و چشای قورباغه ای نگام کرد و ناگهان بلند زد زیر خنده توی خنده ی ویکی و دخترا غرق شدم

خنده ها که قطع شد گفتم

-خب چخبر...

که رونیکا وسط حرفم پرید و با اشتیاق گفت



-چیشد چیشد؟ رفتی چیا دیدی ..

کلر-با کیا مالقات کردی؟ 

که رنه کله ی اون دوتا رو از جلوی من پس زد و تقریبا رفت تو لپتاپ

-با کسی حرف زدیییی!؟!! اسمش چی بود! بگو دیگه

دستمو بردم وسط سراشون و کله هاشون رو باهم کنار زدم و رو به ویکی با اخم مصنوعی گفتم

-مث اینکه اینا خیلی بات حرف دارن..

بعدا حرف میزنیم

بلندشدم و از روتخت پایین اومدم ولی جفتشون محو حرف زدن با ویکی بودم

با نارضایتی از اتاق خارج شدم و از باالی نرده ها به پایین خیره شدم

این فضا رو دوست داشتم

نمیدونم چرا

منو به اوج میرسونه

حس پرواز بهم دست میده
 
 

#22
....

دست به سینه با یه من اخم و کالفگی توصورتم مشهود بود دم در وایساده بودم همه حرف زده بودن و مامان 

داشت با ویکی حرف میزد

-ویکی عزیزم خیلی دلم برات تنگ شده هیچوقت مارو از ذهنت بیرون نکنیا!

یادت باشه ویکی جان! هیچکی نمیتونه مث خونواده پشتت باشه

هر اتفاقی که افتاد یادت باشه ما دوست داریم..

تا همیشه..

خب دیگه با خواهرت حرف بزن حسابی دلتنگته

با چش غره بهش خیره میشم که توجهی نمیکنه 

از رو تخت بلند میشه و درحالی که از اتاق خارج میشه با مکث میگه

-با خواهرت حرف بزن و درددل کن تو این دوروز خیلی عصبی بودی! 

رفت و درو بست

نفسی کشیدم و با لبخند و ذوقی که دوباره به وجودم تزریق شده بود تقریبا خودمو رو تخت پرت میکنم و با 

لبخند پهن رو صورتم میگم

-خب ابجی چخبر! 

کالفه گفت

-اااااه ینی واسه همتون باید بگم؟ 

با تو هواپیما که بودم یه اقای که پشت سرم بود داشت درباره ی اجاره ی خونش حرف میزد منم از فرصت 

استفاده کردم و وقتی پیاده شدیم خونشو دنبال کردم..

خالصه که االن اینجام..



یهو با اشتیاق طوری که جیزی یادش اومده باشه میگه

-وای ریکل نمیدونی! یه پسر خیلی جذاب همسایمونه خیلی خوش قیافست و...

بیهوا میپرسم

-توکه باهاش حرف نزدی؟ 

شونه ای باال انداخت و گفت

-نه هنوز!..

خب تو چخبر!؟

نگاهی به چهره ی شاد و خواستنیش نگاه کردم اروم گفتم

-مایک رو یادت میاد همونی که دربارش بهم گفتی

خیلی عادیو کمی متعجب نگام کردو گفت

-خب؟!

سرمو پایین میندازم و نفس عمیقی میکشم و اخمی میکنم و به خودم تشر میزنم

"تو چت شده ریکل چرا دست و پاتو گم کردی تو که انقد خجالتی نبودی!"

با کلی کلنجار رفتن با خودم باالخره سرمو باال میگیرم و میگم

-دیروز اومده بود دیدنم!

لبخند از رو لبش پر میکشه از نو همون صفحه هم میتونم عرق کردنشو ببینم 

-چ..چرا!؟

پوزخندی میزنم و ادامه میدم

-یادته میگفتی عشقت یه طرفست و اون حسی بهت نداره؟ 

نامحسوس سرشو تکون میده که بدون مقدمه چینی و چرت و پرت گویی میگم

-اونم دوست داره! 

هیچی نمیگفت و فقط تو چشام زل زدکم گم فهمیدم چشاش تر شده 

-دیروز اومد پیشم و گفت چقد دوست داره و چون واکنشت رو نمیدونسته به سمتت نیومده

ولی اونروز اومده بود که رسما خواستگاریت کنه

با این حرفم قطره اشکی از گوشه ی چشمش میچکه

-اون گفت خیلی دوست داره و هرکاری برات میکنه

با صدای تحلیل رفته ای میگه

-تو چیگفتی؟!

-بهش گفتم که من مشکلی ندارم ولی تو رفتی برای مدتی ایران و باید تا برگشتت صبر کنه ووقتی برگرده یه 

عروسیه خیلی بزرگ براتونن میگیریم

چشاش برقی زد و اروم لبخند رو لباش نقش بست

با تاکید میگم

-ویکی تو رفتی ایران ولی دلت هنوز اینجاست..ویکی! یوقت از یکی دیگه خوشت نیاد و مایکو رد کنی!..ویک 

دارم لهت میگم حواستو جمع کن...اگه با پسری گشتی حدتو بدون! تو دلت اینجاست ها! 



درحالی که اشکشو پاک میکرد سرتکون داد و گفت

-میدونم!..من خودم بدون مایک دنیا برام بی ارزش میشه

کمی که میگذره میگه

-نوشته هاتو خوندم..قول میدم مث همیشه برگردم..

لبخندی زد و ادامه داد

-خاطراتم هم برات میارم

میخندم و میگم

-همشو بیار!..دوست دارم همه ی ماجراهاتو بخونم

با اشتیاق گفت

-باشه
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یک ماه بعد
 

با ذوق و اشتیاق همیشگی تماس تصویری رو وصل میکنم 

که چهره شاد و بشاش ویکی تو صفحه نمایان میشه

-سالم! خوبی؟!

-سالم ریکی! چخبر

سرمو پایین میندازم و اروم میخندم

همیشه از اینکه ریکی صدام میکنه لذت میبرم

-خوشت اومد

سرمو باال میگیرم و با اخم مالیمی بین ابروهام میگم

-دیگه پررو نشو! 

میزنه زیر خنده و من لذت میبرم یه روز درمیون باهام تماس میگیره و من هردفعه طوری میشم انگار بعد سالها 

زنگ زده

-خب تعریف کن..چخبر از پسره!

با ابروهای باال رفته میگه

-سام و میگی؟

سری تکون میدم که میگه

-خبر خاصی نیست جدیدا باهم رفته بودیم بیرون

-احیانا که بهش دل نبستی

دلخور معترض میگه

-ینی چی ریکل!..ینی من انقد ساده ام..بفهم من دلم تو نیویورکه!...پس به کسی دل نمیبندم



-خیلی خب اروم باش خواستم گوشزد کنم

رو میگیره و با یه اخم مالیم میگه

-دیگه اینطوری نگو

-احیانا که اون دل نبسته؟!

رو میگیره تو فکر فرو میره

مشکوک میگم

-بسته؟!

سرشو باال میگیره و با بی میلی میگه

-اره!...باهم رفته بودیم بیرون که..

-واقعا!!!

اروم سرشو تکون میده و ادامه میده

-اره!..بردتم رستوران اونجا بهم گفت که دوسم داره و باهاش ازدواج کنم منم..

با اخم میگم

-چی بهش گفتی؟!

-خب من! 

-گفتی اره؟!!

با بهت میگه

-چی داری میگی تو! من دوسش ندارم اون برام فقط یه رفیقه..بهش گفتم باید فک کنم

طلبکار میگم

-اهاان! بهش فک کنی اگرم شرایطش خوب بود بله رو بگی!..

-ریکل!...تو منو اینطوری قضاوت کردی!..عقل کل!..کجای دنیا به کسی که تو مشکالت کمک کرده یه جواب 

ناراحت کننده و بدون فکر میدن؟..من بهش میگم نه ولی طوری که ناراحت نشه! 
 

با عصبانیت میگم

-ینی خیلی برات مهمه؟!

-به عنوان دوست اره!..برام مهمه! 

نمیخوام آزرده خاطرش کنم! 

سرمو پایین میندازم و با خشم چشمامو میبندم تا اروم بگیرم

-بفهم چی میگم عزیزم! منو بفهم من تو این دنیا فقط مایک برام باارزشه! نمیخوام ولش کنم و...نمیخوتم ولم 

کنه

کمی اروم گرفته خیلی عادی نگاش میکنم و میگم

-باشه! خودت تصمیم بگیر! ولی ویکی جان!..خواهشا مراقب خودت باش

لبخندی میزنه و میگه

-هستم..دوست دارم
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غلتی میزنم و چیزی که تو دستم هست رو محکم فشار میدم

صداهایی که تو سرم هست شدیدا عصاب خورد کنه

ناگهان صدای تق تقی تو اطراف میپیچه که مث مته رو مخمه
 

رو شکم میخوابم و بالش رو محکم رو سرم فشار میدم

از بیخوابی سردرد گرفتم سعی میکنم بخوابم ولی صدای تق تق قطع نمیشه

ناگهان با صدای رعب انگیزی از با حرص از جام پا میشم و رو تخت میشینم و بالش و رو با غضب بالش رو، 

روتخت میکوبم

-عه کثافت! معلوم نیست کی این وقت شب هوس مردم آزاری کردی..یه جوری گوش مالیش بدم از کردش 

پشیمون شه

با قیافه ی اخمالود از تخت پایین میام و به طرف اتاق رنه و رونیکا میرم

-چرا این صدا فقط رو مخ منه؟!

در اتاق رو باز میکنم با چیزی که میبینم ابرویی باال میندازم و با بهت میگم

-ینی واقعا که با هتفون خوابیدننن!!!

ااااه! 

به طرف اتاق اون دوتا میرم و با دیدنشون میخوام سکته کنم

-خسته نباشن واقعا! 

خانوما یکی با گوشگیر خوابیده و اونیکی که اصن تعطیل با بالش خودشو محاصره کرده
 

به طرف اتاق مامان میرم و با دیدنش که گوشگیر گذاشته و چشماشو پوشونده به در تکیه میزنم و میگم

-ینی خاک برسر من با این خونواده

ناگهان با صدای در نگاهم به پایین پله ها میوفته و دوباره اخم میکنم

در اتاق رو میبندم و با خشم از پله ها پایین میرم صدای تق تق در با صدای رعدوبرق قاطی شده و بد اعصاب 

منو خط خطی کرده
 

درحالی که به سمت در میرم میگم

-اومدم! اومدم! حاال اگه خفه شدی 

وای به حالت اگه ببینم کسی پشت در نیست...

و همزمان درو باز میکنم و با چیزی که میبینم ابرویی باال میندازم و با تعجب خیره میشم

-آه تو این وقت شب چیکار داری!...

با موهای خیس و حال نزاری زمزمه وار میگه

-ریکل!...



سکوت میکنم 

این کیه که منو میشناسه اینجا چیکار داره

-تو کی هستی؟!

اروم سرشو باال میگیره که تو تاریکی هیچی از چهرش نمیبینم

با رعدی که میزنه ثانیه ای اسمون روشن میشه و نور تو صورتش میزنه که...

نگرانی و بهت تو چهرم میدوه 

باورم نمیشه!

نمیتونم باور کنم

-ویکی!...
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همینکه اسمشو به زبون میارم چشماشو میبنده و با نفسهای کند شده بیجون روم ول میشه

که محکم میخورم زمین و ویکی هم توی اغوشم

نگران تکونش میدم

-ویکی!..ویکی حالت خوبه؟!...ویکی بیدار شو!

سعی میکنم از روم بلندش کنم و تا میخوام بلند شم محکم دستمو تو مشتش میگیره

-خواهش..خواهش میکنم تنهام...نذار

نگران رو زمین میشینم و سعی میکنم بلندش کنم ولی انقد بیروح و ضعیفه که فقط نفس نفس میزنه

-نگران من همینجام ویکی جان

اروم از زیرش بیرون میام و کنارش قرار میگیرم که خسته روی پارکت ها ولو میشه

دستمو زیر پاش میندازم لبمو میگزم و با یه حرکت بلندش میکنم

بدن خیسش که به تن بدون لباسم میخوره سردم میشه و یخ میکنم ولی به روی خودم نمیارم

دست خیسشو دور گردنم میندازه و سفت منو میچسبه

از پله ها باال میرم و در اتاقو باز میکنم
 

اروم رو تخت میذارمش که چشماشو میبنده و همچنان نفسهای پی در پی داره

کمی خیره نگاش میکنم و میخوام برم بیرون که

-ری..ریکل...ن..ن..نرو..

دستشو از دستم جدا میکنم و اروم دستشو نوازش میکنم

-من همینجام ویکی..یه دیقه برم درو ببندم و وسایلتو بیارم

نفسشو حبس میکنه و اروم دستمو ول میکنه
 

به طرف در میرم و چمدون هارو از زیر بارون که چه عرض کنم طوفان برمیدارم و داخل خونه میذارم

نگاهی به داخل کوچه میندازم و درو میبندم



 
ساک هارو از پله ها باال میبرم و وارد اتاق میشم

لبشو گزیده و با نفسهایی که به هق هق تبدیل شده دوشک رو تختو چنگ زده
 

ساک ها رو پایین تخت میذارم و میرم باال سرش

-ویکی!
 

ابدهنشو قورت میده و الی پلکهاشو باز میکنه

-خوبی؟!

بیحال سرشو نامحسوس تکون میده

دستم به سمت مانتوش میره و اروم از تنش درمیارم و میندازم پایین تخت

یه لباس استین بلند نخی تنشه که اون روهم از تنش درمیارم و اروم از دستاش خارج میکنم

حاال فقط لباس زیر تنشه

دستمو روی رون پاش میذارم شلوارش هم خیسه

اخم کمرنگی از نگرانی بین ابروهام جا خوش میکنه

زیپ شلوارشو پایین میکشم و اروم از پاش درمیارم
 

کفشاشو هم پایین تخت میندازم

دستمو رو جاهای مختلف بدنش میذارم خیلی سرده

پتو رو برمیدارم و اروم رو تن نیمه لختش میکشم 

موهای خیس و عرق کردشو از روی صورتش کنار میزنم که متوجه چشمای قرمزش میشم

ینی چی شده؟!

چه بالیی سرش اومده که اینطوری گریه کرده!

-من...االن...االن برمیگردم!
 

سریع از پله ها پایین میرم و وارد اشپزخونه میشم

یه ظرف برمیدارم و زیر اب داغ میگیرم
 

تو کابینت دنبال درجه میگردم و تو، یه سینی میذارم

از تو کشو یه دستمال تمیز برمیدارم و کنارش میذارم

به طرف ظرف اب میرم و شیر رو میبندم
..

وارد اتاق میشم و سینی رو روی عسلی میذارم

میخوام چراغ رو روشن کنم که صدای ملتمسش خیلی ضعیف از فرط بغض به گوش میرسه

-بذار خاموش باشه

بیخیال روشن کردن چراغ میشم

اتاق خیلی هم تاریک نبود



به طرف کشو میرم و یه حوله از توش برمیدارم

برمیگردم و میگم

-یه لحظه سرشو بلند کن

نیمخیز میشه و به دستاش تکیه میزنه 

موهاشو یه جا جمع میکنم و حوله رو که یه کاله بود سرش میکنم

دستمو رو سینش میذارم و اروم میخوابونمش

دماسنج رو زیر زبونش میذارم و بعد چند لحظه برش میدارم

درجش باال بود نگران نگاهمو بهش میدوزم 

سریع دماسنج رو توی سینی میذارم و پتو رو تا زیر گردنش باال میکشم

دستمال رو تو اب داغ خیس میکنم و رو پیشونیش میذارم

-ویکی!..اروم باش و نفسهای اروم بکش!
 

لباشو بهم کیپ میکنه و چشماشو میبنده و کمی منظم تر نفس میکشه

دستمال رو روی سرش تنظیم میکنم و با یه حوله ی خشک عرق صورتشو پاک میکنم

بین تمام اشفتگی های روحیی که توی حدود نیمساعت برام اتفاق افتاده سعی میکنم کمی خواهرم رو اروم کنم

-ویکی!..ویکی جان...

نفسی میکشم و ادامه میدم

-ابجی جون...

اروم چشماشو باز میکنه و سرشو کمی کج میکنه

نگاه مغموم و مظطبش رو به چشمام میدوزه

به سختی با صدایی که خودم هم به زور میشنوم میگم

-چیشده؟!

اشک پشت چشمهاش جمع میشه و چشمای سرخشو تر میکنه

چونش اروم میلرزه معلومه بغض بدی و تو گلوش نگه داشته

-میشه...میشه کمکم کنی...بشینم؟!

لحظه ای بدون هیچ عکس العملی فقط نگاش میکنم

باالخره دست پیش میبرم و شونه هاشو میگیرم اروم بلندش میکنم و یه بالشت دیگه پشتش میذارم

بهش تکیه میزنه و سرشو کج میکنه و چشماشو میبنده

اشکهاش پشت سرهم جاری میشن و هیچکاری نمیتونم بکنم

-ابجی..بگو چیشده؟!چرا امروز اومدی ما یه هفته پیش باهم حرف زدیم

تو یه ماه بود که رفته بودی ایران فک میکردم سه ماهی اونجا هستی

اخه چرا انقد یهویی؟!!!

سرشو کمی کج میکنه و بیروح و بیحس به چشمام خیره میشه

چشماش حرف داره

حرفهای خوبی هم نداره



اتفاق بدی براش افتاده که نمیخواد بگه
 

بهم خیره نگاه میکنه و پشت نفس میکشه بیشتر و بیشتر تا اینکه به هق هق تبدیل میشه

که به طور ناگهانی خودشو میندازه تو بغلم و دستشو دور گردم محکم میکنه

پتو از روش میوفته و دستمال هم از روی سرش

درحالی که شوکه شدم وانرژیی ندارم

باکمی انرژی دستمواروم رو کمرش میذارم 
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تو بغلم هق میزنه و نامفهوم صدام میزنه

اروم زیر گوشش زمزمه میکنم

-ویکی...چیشده خواهری!

-نمیخوام..نمیخوام..دیگه نمیخوام..

-چی نمیخوای؟!

با گریه بغل گوشم میگه

-دیگه نمیخوام برگردم! نمیخوام برگردم!

-کجا؟!

-دیگه نمیرم ایران! نمیخوام برگردم!

نمیخوام به ایران برگردم..

هیستیریک صداشو بلند میکنه

-نمیخواااام!!

سریع با مالیمت میگم

-خیلی خب!..خیلی خب...نگران نباش

اروم از بغلم بیرون میکشمش و شونه هاشو میگیرم

-تو اینجایی ویکی..تو نیویورکی..پیش منی!

و همیشه ام پیش من میمونی!..قرار نیست کسی بفرستت ایران!

تو همیشه اینجا پیش منی!

با ترسی که تو چشاشه با هق هق میگه

-خواهش...خواهش میکنم ریکل..ن..نذار بیاد اینجا..ن..نذار...

اون..اون..میاد...دنبالمه...من میدونم..نذا...نذار...

متعجب و کالفه میگم

-کیو میگی؟!

گیج و منگ نگام میکنه و هیچی نمیگه به چشمام خیره میشه انگار میخواد حرفشو با چشماش بهم بزنه



ولی هیچی نمیفهمم تو چشماش فقط ترسه اونم نه یه ترس عادی درست مث کسی که یه گرگ دیده و وحشت 

کرده

زیرلب میگم

-چی؟!

نگاهشو به پایین میندازه و چندبار هق میزنه

-من..من فقط...

انگشتم رو روی لبش میذارم و دلگرم کننده میگم

-ششش!...اروم باش..تو فقط ترسیدی..بخاطر ترست متوهم شدی!...

نگران نباش...

اروم بغلش میکنم و سرشو به سینم فشار میدم

-نترس..من پیشتم...تا ابد!!

کمی تو بغلم گریه میکنه و اروم میشه کمی از خودم فاصلش میدم و خیره تو چشماش میگم

-یه حموم خواهرانه میخوای؟!

لبخند محو و بیجونی میزنه و نگاهشو میدزده همچنان با شوخی برای عوض کردن حالش میگم

-سکوت نشانه ی رضایته...پاشو

از رو تخت میام پایین و با لبخند دستمو به سمتش دراز میکنم

سرشو باال میگیره و دستشو نرم تو دستم میذاره

دستمو رو شونش میذارم و کمکش میکنم حرکت کنه
 

چراغو روشن میکنم و درحالی که لباس خوابم رو درمیارم میگم

-اب و باز کن تا وان پر شه!

خیلی بیروح سرتکون میده و کاری که گفتم رو میکنه

موهامو باز میکنم و دستبندمو درمیارم و تو رختکن میذارم

به سمتش میرم که اروم دستشو تو میزنه

دستشو میگیرم و میگم

-اروم برو تو اب

پاشو بلند میکنه و اروم وارد اب میشه میرم پشتش میشینم و پاهامو باز میکنم تا بین پاهام بشینه

اب رو میبندم و درحالی که کمرش رو اروم نوازش میکنم میگم..
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اب رو میبندم دستم رو اروم رو کمرش میذارم که مث برق گرفته ها سرشو به سمتم میچرخونه و با صدای 

لرزون و وحشت تو کالمش میگه

-چیکار میکنی؟!

اروم میگم



-چیکار مثال باید بکنم؟

کمی نگام میکنه و سرشو میچرخونه 

کف دستم رو رو کمرش میذارم و درحالی که اروم نوازش میکنم میگم

-یادته بچه که بودیم باهم میرفتیم حموم همدیگه رو میشستیم؟!

زمزمه میکنه 

-اره

اون یکی دستمو روی رون پاش میذارم و نوازش وار حرکت میدم

که خودشو بهم نزدیکتر میکنه

لبخندی میزنم و ادامه میدم

-یادته چقدر همو اذیت میکردیم؟!

-اوهوم

نگاهم رو کبودیی که زیر بغلش بود زوم میشه درحالی که کمرش رو نوازش میکنم ادامه میدم

-پس حاال از چی میترسی؟!

جوابی نمیده دستم رو روی کبودی میذارم که نفسهاش تند میشه

اخم کمرنگی میکنم 

فشار ارومی میدم که جیغ خفه ای میکشه

-چرا جوابمو نمیدی؟!

باهم سکوت

فشار بیشتری میدم که جیغ تقریبا بلندی میکشه

-کی لمست کرده که از منم میترسی؟!

میخواد ازم فاصله بگیره که دستامو دور کمرش محکم میکنم و به خودم میچسبونمش

-چرا ویکی! 

با صدای جیغ مانندی میگه

-خواهش میکنم تمومش ککککن! 

سکوت میکنم و هیچی نمیگم 

اروم هق میزنه که سکوت حموم رومیشکنم

-کی بد لمست کرده که حتی از منم میترسی

لبشو میگزه و چونش به لرزه درمیاد

اشکی از گوشه ی چشمش جاری میشه

-کی؟!

بغضش با صدا میشکنه و با صدای ارومی گریه میکنه

گریش داشت عذابم میداد

شاید در ظاهر انگار ازش عصبی باشم

ولی از درون دارم میسوزم بدم میسوزم طوری که حس میکنم دارم سعی میکنم از اتیش بیام بیرون



-اروم باش ویک! 

با هق هق میون گریش میگه

-ریکل...م..من..از تو...نمیترسم..ا.از..لمس کردن..م..م...

وقتی ادامش رو نمیگه و فقط هق میزنه بیشتر به خودم میچسبونمش و سرشو به سینم فشارمیدم

دستمو دور شکمش محکم میکنم و اروم شکمش رو نوازش میکنم

دست دیگم رو دور گردنش محکم میکنم

-من نمیدونم کی تا این حد تورو ترسونده

ولی اینو بدون ویکی! 

تو هیچوقت نباید از من بترسی 

حتی اگه روزی از مامان هم ترسیدی نباید از من بترسی

چون بیشتر از هرکسی تو این دنیا دوست دارم

خب!؟

همیشه یادت باشه

من همیشه پشتتم! محرم اسرارتم! ارامش روحتم

پس هیچوقت بامن غریبه نباش

هیچوقت!

اروم سرشو تو سینم تکون میده

-خیلی دوست دارم ریکل

سرشو اروم باال میگیرم و بوسه ی محکمی به لباش میزنم و خیره به چشماش میگم

-من بیشتر!

خیره به چشمام مسخ شده میگه

-میشه دوباره بوسم کنی؟!

اگهاین بوسه ها اونو به ارامش میرسوند حاضر بودم هزار بار بوسش کنم

خم میشم و بوسه های پی در پیی روی لباش میزنم که باهام همراهی میکنه

با دستاش دستم که دور شکمش بود رو نوازش میکنه

موهای خیسش رو نرم نوازش میکنم و فقط میبوسمش
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دل از لباش میکنم و خیره به چشمای نم دارش میشم

اروم میگم

-بهتر شدی! 

پلکی میزنه و اروم سرشو تکون میده

لبخندی میزنم و میگم



-خب!...پس...

لحظه ای نگاهمو به بدن لختش که قسمتهاییش کبوده میدوزم

-بریم بیرون! 

با لحن مسخ شده ای میگه

-بریم! 

-پس بذار قبلش یه بار زیر اب بریم

-باشه

درحالی که کمرشو گرفتم اروم تو وان دراز میکشم و ویکی هم روم

نفسمو حبس میکنم و چشمامو میبندم

ویکی باید بهم بگه چیشده مجبوره! 

من باید بفهمم قضیه چیه تاکمکش کنم

باید یه جوری از زیر زبونش بکشم

با فشاری که به دستم وارد میشه چشمامو باز میکنم

اروم از زیر اب میام بیرون و که همراهم ویکی هم که روم بود میشینه

سرمو جلو میارم و کنار گوشش میبرم و تو گوشش زمزمه میکنم

-حاال بریم! 

قفل دستام از دور کمرش شل میشه

اروم از تو وان خارج میشه و زیر دوش قرار میگیره

بلند میشم و میرم پشت سرش

اروم دستمو روی قسمت کبودی میذارم که زیر دوش خشک میشه

دستمو زیر بغلش میفرستم و اروم نوازش میکنم

-نمیخوای بگی چرا بدنت کبوده؟ 

کسی زدتت! 

احساس میکنم پوزخند کمرنگی رو لبش میشینه

پس چرا این پوزخند انقد درد داره؟!

دستمو دور سینش حلقه میکنم و چونم رو روی شونش میذارم

-ویکی!...من نگرانتم! چرا منو درک نمیکنی؟ 

من دوست دارم! االن از اینکه نمیدونم چیشده دارم خودخوری میکنم

تو مگه چندتا خواهر هم سن و سال خودت داری؟ 

ویکی تو فقط میتونی به من اعتماد کنی! 

به من اعتماد نداری؟!

خیلی اروم طوری که اگه کنارش نبودم نمیشنیدم

-چرا دارم

اروم تخت سینشو نوازش میکنم و خیره به کبودیه باالی سینش میگم



-خب!...پس چرا قضیه رو نمیگی

عالوه بر اینکه خودتو خالی میکنی راه چاره ای هم میشنوی اگه بدونم میتونم کمکش کنم

نگاهم و به لبش میدوزم که زهرخندی گوشش میشینه

-هیچکی نمیتونه کمکم کنه...هیچکس!..حتی تو...پس بهتره ندونی...ازت خواهش میکنم انقد اصرار نکن و 

دربارش حرف نزن

لبمو مماس گوشش قرار میدم و زمزمه میکنم

-اگه ازت نخوام بگی قول میدی که دیگه گریه نکنی و حالت بهتر بشه!؟

سرشو میچرخونه که لبش با لبم برخورد میکنه

محکم میبوستم که باهاش همراهی میکنم

از لبام جدا میشه و به چشمام خیره میشه

با مکث میگه

-قول میدم

و پشت بندش لبخند دلنشینی میزنه که مشخصه مصنوعیه! 

لبخندی میزنم و به چشماش خیره میشم

شاید چیزی بفهمم ولی نه

انگار چشماش خالی از هر چیزیه

چرا نمیتونم بفهمم چیشده

چرا حتی نمیتونم حدسشو بزنم

دیگه ازش نمیپرسم چون قول دادم و قول داد

ولی امیدوارم روزی خودش بهم بگه

نگاه از چشماش میگیرم و اروم دستمو رو بدنش حرکت میدم

یادمه بچه بود وقتی از چیزی میترسید اینکار ارومش میکرد

اینم یادمه دوست داشت فقط من اینکارو بکنم

-خب دیگه بریم

ازش فاصله میگیرم و پشت پرده میرم

لباس زیر هامو درمیارم و حوله رو دور تنم میپیچم

-بیام

-بیا

از پشت پرده خارج میشم

ویکی هم حوله تنشه

از حموم خارج میشه و میره رو تخت میشینه

تا میخوام از در خارج شم یادچیزی میوفتم که مث المپ تو سرم جرقه میزنه

-راستی ویکی دفترخاطراته همراته؟ 

نگاهشو بهم میندازه و اروم سرشو تکون میده



لبخند محوی میزنم و میگم

-میشه بدیش بخونم

پوزخندی میزنه و میگه

-فک کردم قول دادی

لبخند از رو لبم پرمیکشه با بهت میگم

-چه ربطی داره

-من خیلی چیزا روتوی اون دفتر نوشتم پس نمیتونم بدمش 

-ولی...توقول دادی که برگشتی میدیش! 

نگاهشو ازم میگیره و میگه

-زیر قولم میزنم نمیتونم بدمش 

اگه میشه دیگه نخواه

با اینکه خیلی تو شوکم ولی میگم

-هرطور راحتی!
 
 

"گمشده"
#27

...
بی حال به طرف ساکش میره و بازش میکنه تا لباس برداره

-کمک میخوای

-نه ممنون

اهی میکشم و از چندتا لباس برمیدارم و وارد حموم میشم
...

حوله ای برمیدارم و درحالی که باهاش موهامو خشک میکنم از حموم خارج میشم

-لباس پوشیدی؟ 

-اوهم! 

حوله رو تو بغلش پرت میکنم و میگم

-موهاتو خشک کن

لبخند اروم دلنشینی میزنه و میگه

-ممنونم! 

به طرف میز میرم ک جلوی آینه وایمیستم

سشوار و به برق میزنم و شروع میکنم به خشک کردم
....

موهامو با کش میبندم و نگاهی تو آینه به خودم میندازم

میچرخم و با لبخند بهش میگم

-بیا بشین موهاتو درست کنم



لبخندی میزنه و تعارفی میگه

-آ نه خودم میتونم...

-میگم بیا بشین! 

با خنده میشینه رو صندلی پشتش وایمیستم و درحالی که با ذوق موهاشو سشوار میکشم میگم

-یه ماهه خواهرمو ندیدم نمیخوام از این لحظه ها بگذرم

با شوخی ادامه میدم

-ما که شانس نداریم یهو دیدی دلت هوای ایتالیا رو خواست

کوتاه و قشنگ میخنده و با شیطنت میگه

-تازه همین فردا میخوام برم اروپا! 

دوماه بعدشم کانادا! و...

شونه رو برمیدارم و اروم تو سرش میکوبم با خشم الکی میگم

-دختره ی پررو! حاال من یه چیزی گفتم بیجنبه بازی درآوردی؟!

تو هیچ جایی نمیری یه ماه دوریتو تحمل کردم دیگه طاقتشو ندارم

لبخند ملیح و دلگرم کننده ای میزنم و دستشو رو دستم میذاره

-ریکل!...من همیشه پیشتم..اینو یادت باشه..

دیگه هم قرار نیست جایی برم چون...

سرشو پایین میندازه و با بغض تو صداش میگه

-دیگه به هیچکی اعتماد ندارم

خنده از رو لبم پر میکشه

سشوار رو خاموش میکنم و رو میز میذارم

دستام و رو دستاش میذارم و نوازش میکنم

چونم رو روی موهاش میذارم و میگم

-ویکی...تو!...تنها کسی که باید بهش اعتماد کنی منم!...

مامان هم هست دخترا هم هستن ولی..!

من معتمد ترم چرا؟..

چونننن...

دستاشو میگیرم و جلوی شکمش قفل میکنم

-چون من بیشتر از هرکسی دوست دارم اگه مامان به اندازه ی یه دنیا دوست داره من به اندازه ی چهارتا دنیا 

دوست دارم

اگه مامان بعد خدا دوست داره..

من به اندازه ی خدا دوست دارم..پس...

هیچوقت یادت نره همیشه میتونی به من اعتماد کنی و رو کمک من حساب کنی! 

لبخندی میزنه و از تو اینه خیره ی چشمام میشه

تو چشماش غم خیییلی بزرگی وجود داره که وسطشون نور کوچیکی از امید برق میزنه



دستمو از رو شکمش میگیره و جلوی لباش میبره و بوسه ای رو پشت دستم میزنه

دستمو نوازش میکنه و بهشون خیره میشه

دیگه حرفی بینمون ردوبدل نمیشه و تو سکوت موهاشو شونه میکنم و بینش روی موهاش بوسه ای عاشقانه 

میکارم
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....
خسته از اینکه خوابم نمیبره غلتی رو تخت میزنم و به پهلو میخوابم

نگاهم زوم میشه رو چهره ی ارومش که تو خواب عمیق فرو رفته

دستمو دراز میکنم و روی موهای مواجش رو که روی بالش پخش شده رو نوازش میکنم

از بچگی همیشه دلم میخواست موهای اونو داشته باشم

موهای من قشنگه خوش رنگه مجعده ولی موهای اون...

براقه خییلی براق انگار تو شب چراغ راهته! انقد قشنگ و زیباس

به غیر از اون بویی میده که هیچ عطر و ادکلنی یه همچین بویی نداره

از وقتی که پنج سالم بود و اون دو سالش بود یبار که از تاریکی ترسیده بودم برق موهای ویکی چشمامو گرفت

رفتم بغلش کردم و با ارامش خوابیدم

یبارم وقتی میخواستم برم مدرسه دوست داشتم جلب توجه کنم بدون اینکه بفهمه کمی از موهاشو با قیچی 

بریدم و تو جیب لباسم گذاشتم

اون روز خیلی لباسم خوشبو شده بود
 

با یاد اون روزا لبخندی رو لبم میشینه

با موهاش اروم ور میرم و با اینکار بوی خوشی تو فضای اطراف تخت پخش میشه
 

خودمو بهش نزدیک میکنم و سرمو کنار سرش رو بالشت میذارم و اروم چشمامو میبندم

با ثانیه  نمیکشه که با حس نفس های تند شده ای چشمامو باز میکنم و نگاهمو به صورتش میدوزم

نفساش تند شده و با صورت عرق کرده ای بیقراری میکنه

دستمو رو صورتش میذارم

نه! 

تب نداره! 

پس چشه

احساس میکنم زیرلب چیزی زمزمه میکنه

چشم ریز میکنم و سعی میکنم بشنوم ولی نمیشه

اروم گوشم و نزدیک دهنش میبرم

-نه!..نه!...خواهش میکنم...سام...نه!...



نه عه اخر رو بلندتر میگه

سرمو فاصله میدم و متعجب به صورتش خیره میشم

سام کیه؟!

داره چه خوابی میبینه؟ 

با اخم ناشی از دقت به صورتش خیره میشم که مرتب پشت سرهم (نه!) میگه و صداش بلندتر از قبل میشه که 

به طور ناگهانی جیغ بلندی میکشه و شروع میکنه به دست و پا زدن

با بهت و نگرانی سریع دستاشو میگیرم و سعی میکنم نگش دارم ولی جیغ میکشه و جلومو میگیره

-ویکی بیدار شو!

با صدای محکم ولی لرزونم درحالی که جیغ میزنه چشماشو باز میکنه و با بهت منو نگاه میکنه

اتاق تو سکوت مطلقه و منو ریکل خیلی عمیق به چشمای هم خیره شدیم

سوالی سر تکون میدم

-چیشده؟!

نفسهای ارومش تند میشه و به هق هق تبدیل میشه

درحالی که چونش میلرزه چشماشو اروم میبنده و دستمو پس میزنه و با دو از اتاق خارج میشه

لحظه ای مبهوت کارش میشم

نگاهی به ساعت میندازم که یه ربع شیش رو نشون میده اون فقط بیست دیقه بود که خوابیده بود

به خودم میام و سریع از تخت پایین میام و از اتاق خارج میشم

-ویکی!...ویکی

صدای شیر اباز اشپزخونه توجهم رو جلب میکنه

از پله ها پایین میام و به طرف اشپزخونه میرم که درکمال ناباروری میبینم که ویکی داره پشت سرهم به 

صورتش اب میپاشه و اشک میریزه

به طرفش میرم و کنارش وایمیستم که داره هق میزنه و همچنان صورتشو خیس میکنه

-ویکی!...بس کن..

به کارش ادامه میده که دستمو روی دستش میذارم

دستمو پس میزنه که محکم با یه دست دوتا دستاشو میگیرم و اب رو میبندم سعی میکنه دستشو از تو دستم 

بکشه ولی نمیتونه

ملتمس میگه

-ولم کن ریکل...

ناگهان با شدت سعی میکنه دستشو بکشه و با فریاد میگه

-ریکل گفتم ولم کن..

صداش با سیلیی که به دهنش میخوره خفه میشه

دستشو اروم رو صورتش میذاره و هق میزنه 

قدمی به عقب میره که درحالی که دستشو گرفتم با یه حرکت محکم اونو به سمت خودم میکشم که سینه به 

سینم قرار میگیره و بهم میچسبه



-بردار دستتو! 

به پایین نگاه میکنه و هق میزنه با خشم می غرم

-ویکی با توام! 

هق محکمی میزنه و دستشو اروم میندازه

صورتش از شدت ضرب قرمز شده

چشمامو میبندم تا ارامشمو حفظ کنم 

با خشم تو صدام میگم

-وقتی میگم بگو قضیه چیه برا همینه!..

خب دختر بگو چه مرگته بگو تو اون خراب شده (ایران) چه اتفاقی افتاده؟ 

کدوم خری اذیتت کرده؟ 

چرا همش گریه میکنی چرا نمیگی چیشده؟...

همچنان جوابی نمیده که با یه حرکت عصبی بازوهاشو توچنگم میگیرم و تکونش میدم

-د المصب بگو کدوم کثافتی ترسوندتت بگو تا برم خفش کنم!..ویکی فقط کافیه بگی..بگو تاخیالتو راحت کنم 

که دیگه یه همچین ادمی وجود نداره!..

تو سه ساعته رسیدی خونه و مث کسایی رفتار میکنی که صد ساله افسرده ان و دارن با زجر زندگی 

میکنن...ویکی من خواهرتم تنها کستم! چرا نمیگی چیشده 

من میخوام کمکت کنم به کسی قرار نیست بگم...

بخاطر فشار عصبی و خشم صدام کمی میلرزه

-توروخدا بگو ویکی!..

ابدهنشو قورت میده و درحالی که بغض سنگینی تو گلوش گوله کرده اروم سرشو به طرفین تکون میده

-نمیتونم! 

-چرا؟ 

به زحمت میگه

-ن..نمیتونم

-چچچرا؟!

با هق هق میگه

-چ..چون..م..من خیلی...خ..خیلی دوست دارم...ن..نمیخوام که..ت..توهم...ع...
 

عذاب بکشی...

با صدای لرزونی که نمیدونم کی از بغض لرزون شده ملتمس میگم

-من قرار نیست عذاب بکشم ویکی! این تویی که داری عذاب میکشی؟ 

تو داری با این خودخوری خودتو به کشتن میدی متوجه نیستی! 

اروم با هق هق میگه

-فرصت میخوام..بذار...بذار کمی با خودم کنار بیام
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بعد دو روز که ویکی تو اتاق بود و خارج نمیشد

به مامان و دخترا گفتم که ویکی داره برمیگرده
..

تا وارد اتاق میشم ویکی سراسیمه به طرفم میاد هول زده میپرسه

-چیشد چیشد؟! چی گفتن؟ تعجب کردن! باید چیکار کنم..

دستمو میارم باال و میگم

-اروم باش..اروم باش دختر مگه سر اوردی؟!

یکی یکی! 

نفس عمیقی میکشه و با آرامش میپرسه

-چی گفتن؟ 

دستمو به کمرم میگیرم و پوف کالفه ای میکشم

-هوووووف..خب! 

گفتم دلت تنگ شده داری زودتر میای

اونا هم حسابی تعجب کردن بعد از خوشحالی با جیغ و داد رفتن خرید

لبخندی میزنه و میگه

-واقعا! 

لبخندی میزنم و سرمو تکون میدم

که با یادآوریه چیزی مث برق گرفته ها به طرفش میرم و شونه هاشو میگیرم 

-ویکی زودباش اونا زود میرسن باید اماده بشیم و بریم

هیچی نمیگه و متعجب مث بز زل میزنه تو چشام

وقتی نگاه خیرشو میبینم با عجله و صدای جیغ مانندم میگم

-د زود بااااااششش! 

با فریادم ده متر تو جاش میپره و بعد با هول سری تکون میده و به طرف لباساش میره
....

چمدون هارو برمیدارم و از در خارج میشیم و وارد یکی از کوچه ها میشیم که وقتی اومدن مارو نبینن

ساک ها رو روی زمین میذارم و رو به ویکی میگم

-همینجا باش

و پشت دیوار میرم و جلوی خونه رو همچین کشیک میدم
..

ویکی
 

نگاه مظطربم رو به اطراف میدوزم و منتظر میشم

نمیدونم چقد میگذره که خسته تکیم رو به دیوار میدم 



دستام رو پشتم بهم قفل میکنم و سرمو کج میکنم و نگاهمو به ریکل که داره کشیک میدوزم

دو روز از اومدنم به نیویورک میگذره و هنوز هیچ کس خبر نداره چه اتفاقی برام افتاده

حتی فک کردن بهش هم زجراوره 

به ریکل خیره میشم

چقد این خواهر برام عزیزه

چقد برام نگرانه

چقد دوسم داره

پس چرا نمیتونم بهش بگم

شاید اگه بفهمه دیگه مث قبل باهام برخورد نکنه

چقدر سخت بود تو این دو روز اعصابمو کنترل کنم و جلوی بغضم رو بگیرم و از بدبختی زار نزنم

میدونم مشکلم با هیچی حل نمیشه

ولی..

ااااااااه

ولی امیدوارم بتونم باهاش کنار بیام

هرچند خیلی سخته

-ویکی...خودتی؟!

با صدای مبهوت و اشنایی از افکارم خارج میشم و سرمو مث چی برمیگردونم که موهام یه طرف شونم میوفته

اون..اون...باورم...باورم نمیشه! 

اون خودشه اون...

خیره نگاش میکنم که قدمی بهم نزدیک میشه و با صدایی پر از دلتنگی میگه

-خو..خودتی اره؟!

فقط خیره نگاش میکنم توانایی هیچ کاری رو ندارم تمام قدرتم تحلیل رفته

وقتی نگاه خیرمو میبینه نگران میگه

-ویکی..منم! 

نفسهام تند میشه

تند میشه و قلبم هم تند میشه

با حسرت و دلتنگی خیره ی چشماش میشم

که با یادآوریه اتفاقاتی که برام افتاده

نگاه دلتنگم تبدیل به عذاب میشه و بغض وحشیانه به گلوم چنگ میزنه

انگار میخواد خفم کنه

اشک تا پشت چشمم میدوه و چشمامو تر میکنه

یعنی..یعنی...اون..اون...

یه دفعه بازومو تو دستش میگیره و منو دنبال خودش میکشه
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هیچی نمیتونم بگم حتی اعتراض هم نمیتونم بکنم بدون هیچ حرفی دنبالش توی کوچه ی پرت و خلوت کشیده 

میشم
 

یه دفعه وایمیسته و منو هم با خودش نگه میداره

قلبم رو ضربان تند رفته و نمیخواد اروم بشه نگاهش نمیکنم و خیره به نقطه ای رو زمین خیلی نامحسوس 

نفسهای تند میزنم

-منو ببین! 

هنوز اونقدر تو شوکم که نتونم کاری که میخوادو بکنم

-ویکی! 

وقتی جوابی ازم نمیگیره درحالی که بازوم تو چنگشه منو میچرخونه سمت خودش

-منو نگاه کن

نگاهم روی لباسش زوم شده که با صداش نگاهمو به طرف دیگه سوق میدم

که دستشو زیر چونم میگیره و وادارم میکنه نگاش کنم 

برای اولین بار نگاهم به چشماش میوفته چشمای کشیده و جذابی که غم عمیقی توش هست

مسخ شده به چشماش خیره میشم که با صداش منو صدبرابر بیشتر عاشق خودش میکنه

-تو کجا بودی؟ 

سعی میکنم خودمو کنترل کنم و اروم باشم 

چونم رو از حصار دستاش خارج میکنم و اروم میگم

-مگه کجا باید باشم؟!

 مغموم نگام میکنه و میگه

-خواهرت گفت رفتی ایران

همین کلمه کافی بود تا من دوباره یاد خاطرات نحسم بیوفتم

بغض به گلوم چنگ میزنه وحشیانه قصد خفه کردنم رو داره

خدایا چرا این مرد نمیتونه مال من باشه؟ 

چرا اخه چرا باید از عشقم بگذرم

با صدای گرفته و ارومی میگم

-اره ایران بودم!...حاال برگشتم! 

مکثی میکنه و میگه

-پس چرا نیومدی سراغم

نیومدم؟!

اره نیومدم 

واقعا متاسفم که نمیتونم بهت بگم! 



-ویکی! تو میدونی من چقد دوست دارم برای چی بدون هیچ خبری رفتی ایران حاال هم که اومدی هیچ خبری از 

من نمیگیری؟!

بازومو از زیر دستش بیرون میکشم و نگاهمو ازش میدزدم

-چون نتونستم! 

-چرا؟! چرا نتونستی؟!

پلکی میزنم و نگاهمو به چشمای گیرای ابیش میدوزم

-چوووننن...

نمیتونم ادامه بدم قدرتشو ندارم

توانایی تحمل اون جو سنگین رو ندارم

انتظار تو چشماش داره اتیشم میزنه 

به راهی که منو اورد نگاه میکنم و میگم

-من باید برم

ولی همینکه دو قدم میرم بازوهامو تو دستاش قفل میکنه و سعی میکنه جلومو بگیره

-نه ویکی!..نمیذارم بری! 

با صدای جیغ مانندی میگم

-بذار برم ولم کن!..

منو هول میده و به دیوار میچسبونه

نگاه ترسیدمو بهش میدوزم 

چرا نمیذاره برم

-ب..بذار برم! 

نگاهش پر از خواهش میشه

-خواهش میکنم بگو چیشده؟ 

ویکی!..تو انقد غمگین نبودی تو خیلی شادو سرزنده بودی! 

حاال چیشده که اینطوری از دستم فرار میکنی!؟ 

چیشده که چشمات پر از غصه شدن! 

با نفسای تند شده و چشای تر شده فقط خیره نگاش میکنم

-چیشده که از من دوری میکنی! ویکی چی...

با تمام توانم هیستریک داد میزنم

-تمومش کککککن! 

سکوت میکنه و متعجب بهم خیره میشه

درحالیکه دستامو محکم رو گوشم نگه داشتم با صورت خیس نفس نفس میزنم نه هق هق میکنم

کالفه چنگی به موهاش میزنه و اروم تر میگه

-بهم بگو چیشده ویکی! تو مگه منو نمیشناسی؟!

میدونم..میدونم! درسته تو هیچوقت با من اشنا نشدی! ولی...



دستامو از رو گوشم برمیداره و اروم نوازشش میکنه

نگاهم خیره ی دستامون میشه و آرامش کمی به وجودم تزریق میشه 

نفسهام کمی ارومتر میشه برای لحظه ای حس میکنم کسی پشتمه

-ولی من همونم من مایکم! همون مایک همیشگی همونی که تو همیشه دوسش داشتی 

همونی که به هیچکس نگاه نمیکرد و همش به من لبخند میزد! 

ویکی من همونم من هنوزم عاشقتم چرا به من اعتماد نداری؟!

اروم میگم

-اعتماد دارم! و..ولی..ولی...

به سختی ادامه میدم

-نمی..نمیتونم..اینو بهت بگم

شونه هامو میگیره و ملتمس میگه

-چرا؟!

-لطفا نپرس! 

مکثی میکنم و ادامه میدم

-مایک من..من دوست دارم خ..خییییلی..ولی واقعا 

ن..نمیتونم...نمیتونم اینو بهت بگم..چون...

با صدای خیلی ارومی میگم

-میترسم ازم متنفر شی! 

دستشو دو طرف صورتم میذاره و نگاهمو به نگاهش میدوزه

-ویکی حتی اگه تو بدترین ادم دنیا باشی من تا اخر دنیا دوست دارم

ویکی من عاشقتم چطور بهت ثابت کنم

لبخند تلخ و بیجونی میزنم و میگم

-ثابت کردی! اون روزی که یه پسر تو دانشگاه منو به زور بوسید..نشون دادی چقد برات مهمم..پس نیازی به 

ثابت کردن نیست

فقط...

اشکام بیشتر جاری میشن که به دستش از رو صورتم محو میشن

-فقط بدون منم خیلی دوست دارم...پس...

ادامه ی حرفم خیلی برام سخت و سنگینه و میدونم که اونم نمیتونه ولی با این حال با تمام سختیش به زبون 

میارم

-پس بهتره منو فراموش کنی..چون من نمیتونم با تو باشم...لیاقتتو ندارم...من...

با حس گرمی و داغیه لبام از تعجب چشمام گرد میشه ولی به ثانیه نمیکشه که سرشار از یه حس ناب میشم 

حسی که همیشه دلم میخواست با مایک تجربش کنم

چشمامو میبندم و باهاش همراهی میکنم 

کم کم بدنم سست میشه انگار متوجه میشه که سریع دستشو رو کمرم میذاره و نگهم میداره



دستمو الی موهای روشن و خوش حالتش میبرم و به همشون میریزم

خیلی عمیق لبامو میبوسه و مک میزنه 

کال فراموش میکنم این کیه و من کجام و چه بالیی سرم اومده

فارق از هر چیزی تو دنیای خودم غرق میشم و طعم لباشو حس میکنم

لبایی که شیرینیش برام حسرت شده بود
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از شونه نگاه گذرایی به پشت سرم میندازم و زود نگاهمو میگیرم

دستمو رو گونه هام میذارم و اشکامو با خشونت پاک میکنم



-نباید گریه کنی! اون مال تو نیست..مال تو نیییست! 

-چی مال تو نیست؟ 

با صدای ریکل ترسیده سرمو باال میگیرم و به چشمای نگرانش خیره میشم

با لحنی که نگرانی توش موج میزد میگه

-گریه کردی؟!

نگاهمو میدزدم و صورتمو پاک میکنم

-اره!..ولی مهم نیست

دستشو رو صورت خیسم میذاره و مغموم میگه

-ینی چی مهم نیست؟! معلومه مهمه! برای من مهمه

نگاهمو به چشماش که صداقت توش بود میدوزم حس آرامش بهم دست اروم لبخندو به لبام میاره

لبخند ارومی میزنم و زمزمه میکنم

-نگرانم شدی؟!

-اره چی فک کردی!..

-معذرت میخوام! 

متعجب میگه

-ها! 

پلکی میزنم و دوباره میگم

-معذرت میخوام..ببخشید نگرانت کردم

یدفعه رنگ نگاهش عوض میشه انگار خیالش راحت شده که حالم خوبه

-نه..منظورم..این نبود که عذرخواهی کنی...درواقع من...اه..

دستمو رو شونش میذارم و میگم

-میدونم..نگران نباش..خوبم! 

بوسه ی کوتاهی به لباش میزنم و با لبخند نگاهش میکنم

-خب!..مامان نیومد؟!

انگار تازه یادش اومده که نگاهی به پشت سرش میندازه و میگه

-عا..چرا اومدن..باید سریع بریم خونه

لبخندم پررنگ تر میشه

-خب پس بهتره بریم

دستشو میگیرم و باهم به طرف چمدون ها میریم و چند دیقه بعد جلوی در خونه وایسادیم و منتظریم که درو 

باز کنن
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یک ماه و سه هفته بعد
...



از خونه خارج میشم و درو پشت سرم میبندم

برمیگردم و در پیاده رو قدم میزنم

نزدیک دوماه از برگشتم میگذره

مایک دیگه پیداش نشده 

خبری هم از سام نیست

حال منم رو به بهبودیه

حاال هم که برگشتم سر کارم،  

ویراستاری!
..

در اداره رو باز میکنم و وارد میشم

هری با صدای در سرشو از تو برگه های جلوش بلند میکنه و با دیدن من لبخند عمیقی میزنه و با خوشرویی میگه

-اه ویکی تویی؟ خیلی خوشحالم که اومدی

با لبخند قدم برمیدارم و به طرف میزش میرم

-منم خوشحالم..اوه راستی..

از تو کیفم کتاب جدیدم رو درمیارم و روی میز میذارم

-ویرایش این کتاب تموم شد

با ذوق کتابو سمتش میکشه و ورق میزنه

-عه! تمومش کردی؟ 

-اهم! 

خیره به کتاب میگه

-جنی حتما خوشحال میشه خیلی دلش میخواد این کتاب چاپ شه

-راستش نویسندش خیلی با استعداده موضوع کتاب شدیدا نظرمو جلب کرد این دختر بار چندمه کتاب 

مینویسه؟!

خیلی ذهن خالقی داره

-اره اون خیلی کارش درسته قبل این کتاب نوشته ولی حوصله ی ویرایش و چاپو نداشته تا امروز

با اشاره ی چشم و ابرو به کتاب، میگم

-به هرحال من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم

حتما چاپش کنید

به چشمام خیره میشه و با لبخند میگه

-خسته نباشی! به هرحال تو بهترین ویراستاری هستی که تاحاال دیدم از وقتی اومدی نشریه ی ما خیلی موفقه

میخندمو سرمو پایین میندازم

-نظر لطفته! منم از اینکه شما موفقید خوشحالم

سرمو باال میگیرم و لحظه ای خیره به هم نگاه میکنیم که به خودش میاد و به صندلیش تکیه میده

-خب...من باید برم..فعال

-خدافظ



از اداره خارج میشم و وارد خیابون میشم

اولین قدم رو که برمیدارم وایمیستم! 

اروم سرمو میچرخونم که متوجه ماشین اشنایی میشم که جلوی در اداره (اونطرف خیابون) نگه داشته و یه نفر 

سرش روی فرمونه و خوابش برده

با دیدنش ترس و وحشت تموم وجودم رو فرا میگیره

نه! 

اون..اون کیه؟!

چرا یه ماهه که در تعقیبمه! 

سرش که تکون میخوره سریع سرمو میچرخونم و با تنی لرزون به قدم هام سرعت میبخشم
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..
سریع کلید میندازم و با هول به اطراف نگاه میکنم هیچکس نیست

سریع درو باز میکنم و خودمو تغریبا پرت میکنم داخل

از پله ها باال میرم و به صدا زدن های ریکل محل نمیدم

-ویکی! حالت خوبه؟..اتفاقی افتاده؟!..ویکی..

قبل از اینکه برسه داخل اتاق میشم و درو قفل میکنم 

به در تکیه میزنم و چشمامو میبندم

حالی که دارم وصف نشدنیه

احساس میکنم توی یه چاه گیر افتادم و همینکه میرسم به سر چاه کشیده میشم پایین

جلوی در سر میخورم و سرمو به در تکیه میدم

اشکام پشت سرهم از گوشه ی چشمم جاری میشن

-ویکی! عزیز دلم! بگو چیشده؟ 

چرا انقد بیقراری میکنی اتفاقی افتاده؟..ویکی!..

با صدای گرفته ای پر از التماس میگم

-ریکل! خواهش میکنم..میشه...میشه تنهام بذاری..من دروغ نمیگم حالم بده ولی...ازت خواااهش میکنم!..برو و 

تنهام  بذار

وقتی صدایی نمیاد راحت به گریه کردنم ادامه میدم و در نهایت با ذهن آشفته ای به حموم میرم
..

'یه هفته بعد' 
 

مایک:
 

دوماه از اخرین دیدارم با ویکی میگذره و من از بس دنبالش بودم حس دیوونه بودن بهم دست داده ولی...

من حتی اگه دیوونه ترین هم باشم بازم نمیتونم از ویکیم بگذرم



تو اون یه ماهی که ایران بود مردم و زنده شدم

هیچوقت انقد عاشقانه یه دخترو دوست نداشتم

ویکی اولین دختریه که من عاشقش شدم

وقتی برای اولین بار تو اون کوچه بوسیدمش..

دستی به لبام میکشم و با خاطره ی اون روز لبخند محو و دلتنگی رو لبم میشینه

الورش سخته ولی اون لحظه واقعا احساس کردم لباش مزه ی عسل میده اونقدر که فقط دلم میخواد لباشو مزه 

کنم

-اااههه! چقد دیگه باید صبر کنم ویکی!

با دیدنش که از اداره ی نشریه بیرون میاد سریع ماشینو روشن میکنم و راه میوفتم
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...
نگاهی به اطراف میندازم و نمیبینمش

چند بار اینکارو میکنم ولی هیچی نمیبینم

ینی چی؟ 

چطور غیبش زد؟!

مشتمو محکم رو فرمون میکوبم و (لعنتی) عصبیی میگم

-نه!..گمش کردم..

خسته و کالفه سرمو به فرمون تکیه میدم و چشمامو میبندم تا کمی تمرکز کنم و از اشوب درونم کم بشه

سرمو برمیدارم و ماشینو راه میندازم

ماتم زده درحال رانندگی بودم که...

ماشینو به عقب برمیگردونم و نگاه کنجکاومو به چند نفری که یه دخترو گرفتن میدوزم

دختره هرچی تقال میکرد اونا باهم گرفتنشو جلوی دهنشو گرفتن

اعصابم خورد بود اینم اضافه شد

از ماشین پیاده میشم و وارد کوچه میشم

-هووو یارو! چیکارش داری ولش کن! 

اونی که دهنشو گرفته بود نگاه چندشی بهم میندازه که حالمو بهم میزنه

-هه! نباید به اینجاهای خطرناک بیای جوجه!..بزن بچاک

-وقتی میرم که ولش کنی

-به تو هیچ ربطی نداره این دختر مال منه..گمشووو! 

از لحنش حالم بد شد و با لحن ترسناکی میگم

-ولش نمیکنی نه! 

پوزخندی میزنه و میگه

-مث اینکه تو حرف حساب حالیت نیست بچه! باید حالیت کنم



با اشاره به اون دوتا ادمی که بودن فهموند که به سمتم بیان

هنوز هیچ واکنشی نشون نداده بودن که مشتم صاف تو دهن اون ادم چندش فرود اومد

دستش از دختره ول شد که اون پرت میشه زمین گوشه ی دیوار با ترس تو خودش جمع میشه

با عصبانیتی که تاحاال از من سرنزده بود وحشیانه هرسه شون لتوپار میکنم 

درحالی که با ترس از کوچه خارج میشن با فریاد بلندی که تن خودم رو هم لرزوند میگم

-گم شییییییینننن! 

عصبی با صورتی که از خشم داغ شده برمیگردم و به طرف دختره میرم

موهای افشون و بلندش جلوی صوراش افتاده بود و تشخیص چهرش سخت بود

با چشمای گرد و صورت و موهای خیس از اشک داشت با ترس و وحشت نهانی تو چشماش به من نگاه میکرد

دست خودم نبود ولی اخمام شدید توهم رفتن

با هرقدم که به سمتش برمیدارم و خودشو میکشه و به عقب میره تا میچسبه به دیوار

میرم جلوش که دستشو سپر صورتش میکنه و با ترس میگه

-خواهش میکنم با من کاری نداشته باش! 

از ترس و گریه هق هق میکنه

جلوش زانو میزنم و با اخم بهش خیره میشم

-حالت خوبه؟!

-خوا..خواهش میکنم..من..اونا..منو...من..من کاری نکردم..او..اونا اومدن سراغم..بخدا...

عصبی و متعجب حرفشو قطع میکنم

-خیلی خب اروم باش..چرا از من میترسی؟!..خیلی ببخشید که جونتو نجات دادم

دستشو از جلوی چشماش پایین میاره

نگاهم که به چشماش میوفته کمی..فقط کمی اخمام باز میشه

رنگ چشاش درست مث ویکیه منه
 
 

#36
با ترسی که کمتر شده میگه

-پس..چرا اخم کردین؟!..

با این سوالش نگاهمو میدزدم و چهره ی ارومتری به خودم میگیرم

-ممنون که نجاتم دادین

نگاهمو به چشماش میدوزم

هیچی نمیگم

چیزی ندارم که بگم

بجاش زیر بازوشو میگیرم و اروم بلندش میکنم

با خجالت دستشو از زیر دستم بیرون میکشه و دستشو رو صورتش میذاره

موهاشو کنار میزنه و صورتشو پاک میکنم



به طرفم میچرخه و سرشو باال میگیره ولی همینکه منو میبینه خشک میشه الل میشه و از همه مهمتر چشماش 

پر حسرت میشه

نگاه مبهوت و متعجبم رو بهش میدوزم با بهت لب میزنم

-ویکی! 

-م..مایک! 

اخم کمرنگی از تعجب میکنم و میگم

-تو اینجا چیکار میکنی؟!

چندبار پشت سرهم پلک میزنه ولی هنوز هم تو شوکه

-ویکی..باتوهم

با صدای بلندم انگار از بهت خارج میشه سرشو پایین میندازه و دستشو رو گونه هاش میذاره

با صدای گرفته ای میگه

-نباید میومدی اینجا

و حرکت میکنه دستشو میگیرم که با شدت از دستم میکشه داد میزنه

-ولم کن! 

از کوچه خارج میشه و کنار خیابون یه تاکسی جلوش وایمیسته تا درو باز میکنه محکم بازوشو میگیرم که 

سرشو به طرفم میچرخونه

-وایسا! اونا کی بودن؟!..چرا اومده بودن دنبالت؟!

با لحنی که توش غیض و لرزش بود میگه

-به تو ربطی نداره

میخواد سوارشه که بازوشو فشار میدم و با تحکم میگم

-معلومه که ربط داره! میدونی چقد نگرانت بودم؟ 

لحظه ای مکث میکنه انگار چونش خیلی نامحسوس به لرزه درمیاد

لبشو میگزه و سرشو به طرفم میچرخونه و میگه

-من نیازی به نگرانیه تو ندارم! 

-ویکی!..

بهم خیره میشه که ادامه میدم

-تو فک میکنی من بیخیالت شدم؟! فک کردی ولت کردم؟! خیال کردی از ذهنم پاک شدی؟!...احمق من هنوزم 

دوست دارم هنوزم عاشقتم! اخه چرا با من اینکارو میکنی؟ چرا عذابم میدی؟...با دوریه تو من عذاب میکشم 

بفهم

نگاه پر حسرتشو ازم میدزده و اروم میگه

-ولم کن باید برم

-ویکی!..تو   تو خطری! ممکنه بالیی سرت بیاد

اخمی میکنه و نگاهش پراز خشم میشه با چشای قرمز میگه

-نگرانمی؟!



-اره

با خشم میگه

-خیلی غلط کردی! من نیازی به نگرانیه تو ندارم بفهم! 

با بهت میگم

-ویکی...من فقط نمیخوام بالیی سرت بیاد! 

با خشم تند میگه

-زندگیه من به تو ربطی نداره که برام غصه بخوری..من..حتی اگه مردم هم بدم میاد تو برام اشک بریزی! 

با این حرف دستم از دور بازوش شل میشه

دستشو به سرعت میکشه و سوار ماشین میشه و ماشین با صدای از جلوی دیدم خارج میشه و من همچنان 

خشکم زده و قدرت هیچ حرکتی رو ندارم

اونقدر درگیرش شده بودم که حتی یادم رفت سوالی که خیلی برام مهمه رو ازش بپرسم
 
 

"گمشده"
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ویکی

 
سرمو پایین میندازم و چشمامو محکم فشار میدم بغض بدی تو گلوم گیر کرده که...فقط..

با یه جیغ! یه فریاد! یه اعالم غصه..از بین میره..فقط اینجوری میشکنه

اشکام صورتمو خیس میکنن و هیچ تالشی برای پاک کردنشون نمیکنم

من قلبشو شکستم..دلشو شکستم..بخاطر تنهاییه خودم ناراحتش کردم..من..من!..

گفتم از اینکه برام ناراحت باشه بدم میاد

من چقد عوضی ام..اون دوسم داره..من میگم فراموشم کن...

چقد من پستم! چقد کثیفم

احساس میکنم یه چیز بدی..یه چیز سنگین رو سینمه و اونو به سوزش انداخته

احساس میکنم یکی داره با تبر به قلبم ضربه میزنه

حس میکنم تموم وجودمو یکی دربر گرفته و داره باهام بازی میکنم

که واقعا همینطوره

اون..اون کثافت!...اون حرومزاده!..اون بود که زندگیمو خراب کردو منو تبدیل به یه دختر افسرده کرد

اونقدررر گریه میکنم که چشام میسوزه

با صدای راننده سرمو باال میگیرم

پولو حساب میکنم و به طرف خونه میرم

درو با کلید باز میکنم که میبینم کسی نیست

نفس اسوده ای میکشم و به طرف اتاقم میرم

خودمو رو تخت پرت میکنم و با درد چشمامو میبندم



به زندگی لعنتیم فکر میکنم که چطور بهم ریخت

خدایا! مگه من چیکار کردم که این بال سرم اومد؟!

چه نفرینی بود که منو در بر گرفت؟!

اخه..اخه چرا نمیفهمم! 

با درد میگم

-چرااا!...چرا!...اخه(و بلند فریاد میکشم) چرااااااااااا!!!!!

لعنتی چراااا!...کثافت چرا زندگیمو بهم ریختی چراااا؟!...

با گریه ناله میکنم

-مگه چیکارت کرده بودم..چرا این بال رو سرم اوردی؟!

دوباره همون حس لعنتی سراغم میاد..حس کثیفی! انگار یکی منو توی گل فرو کرده و داره خفم میکنه

نگاهم که به حموم میوفته با عجله، با صورت خیس و اشکی بلند میشم و لباسامو درمیارم..
 

بند سوتینمو باز میکنم و کش موهامو برمیدارم

خودمو تو حموم میندازم و وان رو پر از اب سرد میکنم

کامل لباسمو درمیارمو خودمو تو وان میندازم

از سرمای اب حس میکنم تموم وجودم داره دماش پایین میاد

ولی سرمو اززیر اب بیرون نمیارم

چشمامو میبندم و خودمو به اب میسپرم

کم کم سرمای اب کمی حالمو بهتر میکنه کمی در آرامش غرق میشم
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..
ریکل

 
درو اروم هول میدم و با ذوق وارد خونه میشم

-ویکیییی!..ابجی خونه ای؟ 

درو میبندم و کیفم و روی اپن میذارم

-ویکییی! ویکی جااان! خواهری بیا اینجا ببین چی برات خریدم

با لبخند کیسه رو دستم میگیرم و از پله ها باال میرم

در اتاق رو باز میکنم 

-ویکی! 

وقتی نگاهم به لباساش که رو تخت افتاده میوفته

لبخند ارومی میزنم و کیسه ی دستمو زمین میذارم

وسط اتاق چرخی میزنم و نگاهمو روی در حموم که چراغش روشنه زوم میکنم



با خنده به طرفش میرم و اروم درو هول میدم

-ویکی کجایی تو چرا جواب نمیدی دختر بیا ببین چی...

با دیدن ویکی که تو وانه و چشماشو بسته لبخند از رو لبم پر میکشه

با ترس به طرفش میرم و

-خدای من...ویکی! ویکی حالت خوبه؟! ویکی بیدار شو (نزدیکش میشم و باال سرش وایمیستم) ویکی!...

با دیدن نفسای منظمی که میکشه ساکت میشم با دقت نگاش میکنم

نفس عمیق و اسوده ای میکشم 

-اه دیوونه! تو وان جای خوابیدنه اخه

نگاهمو به چهرش که تو خواب چقدر مظلومه میدوزم

لبخند محوی میزنم که نگاهم به وان میوفته

اخم کمرنگی بین ابروهام جا خوش میکنه

نمیتونم بذارم تو اب بخوابه

خم میشم و دستمو زیر کف ها میبرم و به پاش میرسونم شونه هاشو که بلند میکنم

با ندیدن بند سوتین متوجه میشم که لباس زیر نداره

دستمو سریع از پاش جدا میکنم و از اب خارج میکنم

نه نمیشه دوست ندارم بدون لباس نگاش کنم

نگاهمو به کفهای داخل وان میندازم

ابرویی باال میندازم و زیرلب میگم

-باز خوبه ابو کفی کرده بود

از حمام خارج میشم و داخل اتاقش میرم

رو تخت میشینم و به ساعت خیره میشم
 

اگه تا یه بیست دیقه دیگه بیدار نشد خودم دست به کار میشم
..

ویکی
 

اروم الی چشممو باز میکنم و سرمو بلند میکنم 

نگاه متعجبمو به فضای حموم میدوزم

-من کی اینجا خوابم برد؟!

با یادآوریه اتفاقات ظهر بغض دوباره تو گلوم چنبره میزنه و قطره اشک سمجی از گوشه ی چشمم سر میخوره و 

تو اب میچکه

با درد بلند میشم و به زیر دوش میرم

درحالیکه اب بدنمو میشوره به بدنم دستی میکشم کفاش بره

با حس عجیبی که تاحاال نداشتم با حرص دستمو رو ممنوعه هام میذارم و خشن میشورم

چرا این حس کثیفی دست از سرم برنمیداره؟!



چرا فراموشی نمیگیرم همه چی یادم بره؟!

-اااه خدایا! 

نمیدونم چقد میشورم که خسته میشم دستم درد میگیره

نگاهی به کبودی های دور سینم میندازم و با حرص و خشم فشارشون میدم

اونقد فشار میدم که از درد اشک تو چشمم جمع میشه ولی باید حرصمو یه صوری خالی کنم

با خستگی باالخره رضا میدمو شیر اب و میبندم

به طرف رختکن میرم و حوله رو برمیدارم و دور تنم میپیچم

احساس میکنم تنم میلرزه نه از سرما

از حسای مزخرف و بدی که تو کل تنمه

حسایی که داره با اعصاب و روانم بازی میکنه

در حمومو باز میکنم و درکمال تعجب ریکل و میبینم که رو تخت نشسته و خیره ی ساعته با ورود من نگاهشو 

بهم میدوزه و با لبخند به طرفم میاد

-عه بیدار شدی؟!

خسته ابرویی باال میندازم و میگم

-ها! 

-اخه تو حموم خوابت برده بود

-اهان! 

به طرف میز ارایشم میرم و شونه رو برمیدارم

-اخه چرا تو حموم میخوابی تو! 

بیحوصله میگم

-ول کن توروخدا ریکل خسته بودم دیگه اصن یادم نمیاد کی خوابیدم

-اهااان!...

چند دقیقه که میگذره با صدای جیغ مانندش یه متر تو جا میپرم

-هااا! وااااااااااااای!!!! ویکیی!..بیا ببین چی برات خریدم

نگاه متعجب و ترسیدمو بهش میدوزم

-چی خریدیی! 

با ذوق خیییلی عجیبی که تاحاال ازش ندیده بودم به طرف یه پاکت رفت و از توش یه لباس درآورد

با دیدن لباس لبخند رفته رفته رو لبام نمایان شد

با ذوق به طرفم میاد و لباسو سمتم نگه میداره

-قشنگه؟ دوسش داری؟! یادمه همیشه میگفتی یه لباس ترکیبی از صورتی و سفید میخوای؟ خودشه دیگه نه؟!!

با لبخند خاصی لباسو اروم ازش میگیرم و به مدل زیبا و دوست داشتنیش خیره میشم

نگین های روی لباس خیلی..خیییلی خوشگل و چشم گیره

دستمو روی رنگهای صورتیش میکشم که خیلی زیبا و ملیحه

خیره به لباس میگم



-چطور گیرش اوردی؟!.. (نگاهمو به چشمام میدوزم) اون فقط یه رویا بود! 

-رویاهای تو واقعی ان! من واقعیش میکنم..

حاال نگفتی! دوسش داری؟!

با عشق و حال وصف نشدنیی لباسو به تنم میچسبونم و با حس کامال واقعی پر از عشق میگم

-دوسش ندارم...عاشقشم...همونطور که عاشق توهم

نگاهش رنگ دیگه ای میگیره یه حسی که تاحاال تو چشماش ندیدم یه حسی که به آرامش خاصی میده

-فک کنم خیلی به چشمات بیاد! میدونی که..اونا رنگ قرمزن

-قرمز نیست ریک..یه قهوایه مایل به قرمزه...

-خب همون

-این چشمای توعه که قرمزه! 

نگاهمو خیره ی چشماش میکنم

قرمزن! واقعا قرمزن..

قرمزی که زشت! عصبی! با ترسناک نمیکنه! 

قرمزی که زیبا و خاص میکنه

قرمزی که رنگ عشق داره

-ممنونم

به خودش میاد و چشم از چشمام میگیره

-یه خبر خوب دیگه امشب باهم میریم رستوران بلون..

اماده باش 

میخوام امشب بین ما بدرخشی
 
 



لباسی که ویکی پوشید
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..

دستمو به پشت کمرم میرسونم و نگاه پر عشق و ذوقی به لباس تازم میندازم

لبخندی میزنم و بند سوتینمو باز میکنم

از روی میز سوتین دکلته ای که بار اوله میخوام بپوشم رو برمیدارم و تا میخوام ببندمش در اروم باز میشه و 

ریکل از الی در نمایان میشه

با دیدنش لبخند اسوده ای میزنم و میگم



-اه چه خوب شد اومدی بیا اینجا

با لبخند میاد داخل و پشتم وایمیسته

-رو چندمی؟ 

-اخری

وقتی میبنده نفس عمیقی میکشم و به طرف لباسم میرم دامنمو تنم میکنم و بعد لباس رویی شو 

تورهایی که روی شونه هامو پوشنده باعث میشه حس کنم شبیه فرشته ها شدم

-واقعا شدی!.نگاه متعجبمو بهش میدوزم

-چی؟ 

با لبخند تو چشام زل میزنه

-شبیه فرشته ها شدی

طلبکار میگم

-باز بی اجازه فکرمو خوندی

شونه ای باال میندازه و حرص درار میگه

-خودت بلند فک کردی

با حرص رومو ازش میگیرم و به طرف میز میرم

اروم میاد بغل گوشم میگه

-موهاتو بذار

ازم فاصله میگیره و با لبخند میگه

-تا ده دیگه پایین منتظریم...نیای رفتیم

و از اتاق خارج میشه

دستمو به سمت لوازم ارایش میبرم و شروع میکنم به ارایش مالیمی روی صورتم
...

از ماشین پیاده میشم و نگاهمو به ساختمون بزرگ روبه روم میدوزم به چراغ های زیاد و پر درخشش که توی این 

شب مهتابی مث ستاره ها میدرخشن

نگاهم روی اسمش زوم میشه که به التین نوشته

            "رستوران بلون"

سرمو پایین میندازم و با لبخند به مامان دخترا خیره میشم

ریکل جلو میاد و انگشتهای گرم و کشیده شو توی انگشتام قفل میکنه

نگاه پر از عشقمو به عمق چشای قرمزش میدوزم

-ممنونم واقعا اینجا قشنگه

فشار گرمی به دستم وارد میکنه و میگه

-سعی کن بهت خوش بگذره

بعد نگاه مغروری به خودش میگیره و میگه

-البته همه پیش من بهشون خوش میگذره

با خنده میگم



-از خود متشکر! 

همه با خنده به طرف رستوران میریم دخترا و مامان ریکل رو جلو میندازن و من عقب میمونم

با خنده دنبالشو راه میوفتم که دستی از پشت دور تنم حلقه میشه و دست دیگه ای جلوی دهنم

سعی میکنم از دستش خالص شم که منو محکم نگه میداره و وارد یه کوچه میشه

پشت اون دستای گرم سنگین سعی میکنم جیغ بکشم که صدای هول زده و اشنایی گوشم ازار میده

-اروم باش..اروم باش ویکی منم..ویکی! 

با حرص دستشو از دور دهنم میندازم و با جیغ میگم

-ععععععههه بسهههه!..

نگاه عصبیمو به چشماش میدوزم و خسته و ملتمس میگم

-چرا دست ازسرم برنمیداری؟ چرا همش دنبالم میای؟ چرا تعقیبم میکنی چرا مث سایه باهامی

بابا بفهم من نمیخوام ببینمت! 

خیره و ناراحت نگام میکنه که با درد چشمامو میبندم از کنارش رد میشم

-من باید برم

دستشو دور بازوم قفل میکنه

-چرا؟ 

سرمو با شتاب به سمتش میچرخونم

-چرا نمیخوای با من باشی چرا میخوای بری؟ چرا اصرار داری ازم دور باشی؟ 

-چون من مال تو نمیشم و نمیخوام با یه عشق الکی و نافرجام خودمو عذاب بدم

با درد میگه

-چرا؟ چرا مال من نمیشی؟ مه چته چه مشکلی داری؟ بابا من چندبار باید بگم بدون تو نمیتونم؟ 

چندبار باید بهت ثابت کنم دوست دارم

بغض سختی تو گلوم میشینه اخه تا کی باید عذاب بکشم

نگاهمو میدزدم و سخت میگم

-چون من هیچوقت نمیتونم مال تو بشم چون..چون....مال یکی دیگه ام
 
 

#40
با بهت خیره نگام میکنه و من دارم زیر نگاهش جون میکنم

دستش کمی از دور بازوم شل میشه

با ترس میگه

-منظورت..چ..چیه؟!

نگاهمو بهش میدوزم و با سنگدلیه تمام میگم

-منظورم واضحه! من مال یکی دیگه ام اسم یکی دیگه رو من حک شده!...بفهم من نمیتونم باهات باشم..

یه حسی بهم میگه نگاهش هنوز کمی گنگه

میخوام باز برم که..



-مهم نیست!

با اینحرف خشک میشم ینی..واقعا...انقد منو دوست داره؟!

-برام مهم نیست! ویکی من خودتو میخوام..من تو رو دوست دارم من تورو بخاطر خودت میخوام! میخوام 

پیشم باشی! خانوم خونم باشی! 

نفسم باشی زندگیم باشی دنیام باشی! 

اینو میفهمی؟!

سرمو میچرخونم و نگاهمو به چشمای پراز درد و دلتنگیش میدوزم قطره های بارون ذره ذره روی صورتشو 

خیس میکنه

صورت منم همینطور

با حرص، خشم، بغض، عصبانیت، و یه عشق عجیب میگم

-تو منو بخاطرخودم میخوای؟!

وکامل به طرفش میچرخم

-اره! خودت! 

و این بارون که اروم شدید میشه به خشمم دامن میزنه 

با درد و بغض تو گلوم داد میزنم

-تو منوبرای خودم میخوای؟!..باشه چراکه نه! ولی اقای مایک!..

تو تو زندگی رابطه نمیخوای؟! حسای مردونه نداری؟ عاشقانه نمیخوای؟!
 

تو میتونی با زنی باشی که با یکی دیگه بوده؟!

میتونی با کسی زندگی کنی که قبال یکی دیگه باهاش بوده؟!(با جیغ بلندتر میگم)

میتونی هرروز زنی رو جلوی چشمات ببینی که قبل تو با یکی دیگه خوابیدههههه!؟!!!؟؟!!!!
 

با بهت و غم بزرگی تو چشماش خیره نگام میکنه

وقتی میبینم سکوت کرده پوزخندی میزنم و باتمسخر میگم

-عااااا! نمیتونی دیگه!(دوباره جیغ میزنم) خب کثافت وقتی نمیتونی غلط میکنی که سراغ من میای

وقتی نمیتونی غلط میکنی که دنبالمی

غلط میکنی که به فکرمی(بلند فریاد میکشم)

غلط میکنی که عاشقمی! 

از حرص و درد تو سینم نفسم تند شده و نفس نفس میزنم

دقایقی خیره به چشماش نگاه میکنم بعد نگاهمو میدزدم دستمو رو گونه ی خیسم میذارم و برمیگردم

-دیگه دنبالم نیا! 

باز میخوام برم که صداش متوفقم میکنه

-اگه بتونم چی؟ 

سرمو برمیگردونم و متعجب میگم

-چیو بتونی؟ 



مصمم به چشمام خیره میشه و میگه

-اگه بتونم و باهات زندگی کنم چی؟!...میای پیشم؟ 

نگاهمو تو عمق چشماش غرق میکنم

نمیخوام..نه! نباید! نباید اون جور بدبختی های منو بکشه

ظاهر تقریبا خونسردی به خودم میگیرم و وحشیانه ذره ای امید تو چشماشو نابود میکنم

-خب من نمیخوام!..

سعی میکنم طوری که صدام نلرزه و ادامه میدم

-من نمیخوام باهات ازدواج کنم...خودم خواستم باهاش بخوابم! اره خودم خواستم..و حاال قراره باهاش ازدواج 

کنم

مبهوت با درد لب میزنه

-دروغ میگی

-نه راسته

عاشقانه نگام میکنه که بخاطر حرفیکه زدم خودمو لعنت میکنم

-ولی تو منو دوست داری!

با این حرف رسما تیر خالصو میزنم

-نه ندارم! و هیچوقت نداشتم

با غم بزرگ و دردناکی تو چشماش بهم خیره میشه

قطره اشکی که از چشمش میچکه تموم وجودمو میلرزونه

اون حرف تیری تو قلب اون نشو صاف رفت تو قلب خودم

نگاهمو ازش میگیرمو میگم

-دیگه هیچوقت نیا سراغم نمیخوام نامزدیم بهم بخوره

پشتمو میکنم و بی توجه بهش که زیر شالق بارون هنوز نگاهش دنبال منه

از کوچه خارج میشم

خارج شدنم همانا شکستن بغضم هم همانا

زیر قطرات بارون با صدا گریه میکنم

اونقد که نمیفهمم صورتم از بارون خیسه یا اشکام

-ویکیی! 

با صدای ریکل میچرخم که میبینم نگاش رو منه

اجباری لبخندی میزنم که به سمتم میاد و شونه های لخت و سردمو میگیره با نگرانی میگه

-دختر اینجا چیکار میکنی همه نگرانت شدن؟!

زیر بارون خب خیس میشی! 

لبخندی میزنم و میگم

-ببخشید! دلم میخواست کمی زیر بارون باشم

نگاهمو به اسمون میدوزم که قطرات بارون با شدن روصورتم فرود میاد



-ولی انگار خیلی شدید شده! 

شونه هامو فشاری میده که نگاهمو بهش میدوزم

-بدو بریم تو غذا سفارش دادم

لبخندی به روش میزنم و میگم

-تو برو من یه دستشویی برم به وضعم برسم

یه بهونه براشون بیار تا من برسم

-باشه دیر نکنیا
...

از سرویس خارج میشم و به طرف روشویی میرم

نگاهی به چهره ی وارفته و پف کردم تو اینه میندازم

-چقد شکسته شدی! 

پلکی میزنم و شیرو باز میکنم

صورتمو زیر اب میبرم و صورتمو میشورم

به طرف کیفم میرم حوله ای از توش برمیدارم و صورتمو خشک میکنم

دوباره جلوی اینه وایمیستم و شروع میکنم به ارایش صورتم
...

کارم که تموم میشه در کیفم میبندم

قدمی برمیدارم و تا میخوام برم حالت تهوع عجیبی بهم دست میده

طوری که حس میکنم انگار تو گلوم گیر کرده

به طرف روشویی میرم عوق میزنم

ولی چیزی جزء

زرداب نیست

اتقد برام عجیبه که اصن نمیتونم فک کنم

چندبار پشت سرهم عوق میزنم

شیرو باز میکنم و دور دهنم و میشورم

سرمو بلند میکنم و به چهرم خیره میشم

یه تغییری که نمیدونم چیه تو صورتم حس میکنم

با تصوری که به سرم میزنه

تموم دنیا انگار دور سرم میچرخه

انگار میخوام بمیرم انگار میخوام دیگه دیده نشم

انگار میخوام زمین شکاف برداره و من داخل اون شکاف گم بشم

اشکی از گوشه ی چشمم روگونم سر میخوره با درد لب میزنم

-نه! ام..امکان نداره..من..من..نمی..نمیتونم...نمیتونم حامله باشم...

پاهام سست میشه احساس ضعف میکنم

فقط میخوام بمیرم! بمیرمو خالص شم بمیرمو دیگه  کسیو نبینم



بمیرم شاید دیگه سامی تو ذهنم نباشه

جسمم اونقد بیجون میشه که پلکام روی هم میوفته که...
 
 

"گمشده"
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دستمو محکم به دیوار میگیرم و خودمو نگه میدارم

نه!

نه!  حاال نه! 

حاال نه! 

نباید! نباید از هوش برم

وگرنه همه میفهمن

با درد چشمامو میبندم و نفسهای عمیق میکشم

ولی این حال منکه با تنفس خوب نمیشه

انقد حالم بده..که فقط مرگو میطلبم

فقط مرگ! 

چرا اخه! چرا باید این بال سرم بیاد! 

چشمامو با درد میبندم که قطره اشکی از گوشه ی چشمم سرازیر میشه

بغض تو گلوم لونه میکنه و چونم به لرزه درمیاد

نفس نفس میزنم قلبم تیر میکشه و احساس درد میکنم 

درد عمیقی که هیچوقت تمومی نداره

من! ویکی روالن! بدون اینکه ازدواج کرده باشم...حاال دارم بچه ای رو تو وجودم بزرگ میکنم

چقد درد داره باور این حقیقت خیلی درد داره

چطوری بی پدر بزرگش کنم چطوری؟ 

با فکر اینکه پدرش سامه! میخوام

خودمو حلق اویز کنم

هه چه پدری؟ 

چه پدر مهربون و خوبی! 

به سختی به پاهام قدرت میبخشم و کمرمو صاف میکنم

باید برم اگه باشم نگرانم میشن

به سختی دستمو از دیوار جدا میکنم

دستی به سرو روم میکشم و از سرویس خارج میشم

فضای بیرون رستوران رو طی میکنم و وارد میشم

با دیدن دخترا که دور میزی نشستن لبخند تلخ و زورکیی میزنم و به طرفشون میرم
 
 



"گمشده"
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ریکل با دیدنم سریع از جاش بلند میشه و به طرفم میاد

-اومدی باالخره! 

سرمو اروم تکون میدم و باهم به طرف میزمون میریم

میشینم که رونیکا میگه

-حالت خوبه؟!

متعجب میگم

-چطور! 

کلر با چشم به ریکل اشاره میکنه و میگه

-اخه ریکل گفت رفتی دستشوئی! 

-دستشوئی رفتن جرمه؟!

رنه با خنده میگه

-نه بابا! ریکل گفت که یه ذره دلدرد داشتی واسه همین نگران شدیم

نگاهمو به ریکل میدوزم که با لبخند بهم چشمک میزنه

با دیدن چشمکش لبخندی میزنم که مامان میگه

-االن خوبی عزیزم!؟

نگاهمو با عشق به همشون میدوزم

با لذت میگم

-نگرانم شدین؟!

گیل دلخور میگه

-پس چی فک کردی! 

نیشخند تلخی میزنم و اروم میگم

-ممنونم حاال که همتونو میبینم خوبم! 

همشون رو بهم لبخند میزنن

که ریکل میگه

-اون غذا اومد

غذا هارو میچینن جلومون

با دیدن ماهی و بوقلمون و اسپاگتی! 

دلم زیرورو میشه و حالت تهوع بهم دست میده

ولی نه! نباید

به سختی ابدهنمو قورت میدمو و نفسهای عمیق میکشم

نباید حالم بدشه

اسپاگتی رو که جلوم میذاره

دستمو نامحسوس جلوی بینی و دهنم میگیرم



همه غرق خوردن و صحبت میشن که ریکل با دیدنم اروم میگه

-خوبی ویک؟ پاستا دوست نداری؟!

از اینهمه فشار چشمام به سوزش افتاده و اشک توش جمع میشه

دستمو پایین میارم و چندبار پلک میزنم

-نه داشت عطسم میگرفت

-اهان! 

مشغول خوردن میشه و منم به غذام خیره نگاه میکنم

چطوری بخورم که دل و رودم بهم نریزه؟!

ریکل که نگاه خیرمو میبینه میگه

-چرا نمیخوری؟ دوست نداری؟ 

نگاهمو با خنده بهش میدوزم و میگم

-نه غذای مورد عالقمه! فقط..

نگاهمو به غذا میدوزم و با رودرواسی میگم

-فقط یکم دلدرد دارم نمیخوام حالم بدشه

لبخندی میزنه و میگه

-تو بخور حالت بهترم میشه! جون میگیری! 

لبخندی میزنم و مشغول خوردن میشم

وسطش که نفسم میگیره نفسهای عمیق میکشم

ولی به هرحال میخورم
..

فقط چند قاشق دیگه مونده و من دیگه تحمل ندارم

همینجوریش هم حس میکنم میخوام همه جارو به گند بکشم

قاشقو تو ظرف میذارم و خطاب به ریکل میگم

-مچرکم! خیلی خوشمزه بود..

نگاهی به ظرفم میندازه و میگه

-همشو بخور دیگه

نگاهمو به ظرف میدوزم و  با خنده میگم

-نه دیگه کافیه سیر شدم!

مشکوک نگام میکنه که زیر نگاه سنگینش انگار دارم خفه میشم با این حس تهوع

-نگا کن منو! 

نگاهمو به چشماش میدوزم

خیره تو چشمام میگه

-خوبی؟!

-اهم! چطور؟!

-مطمئنی! 



-اره خوبم! 

ابرویی باال میندازه و اهان غلیظی میگه

احساس میکنم یه چیزایی فهمیده

خودشو مشغول غذاش میکنه و اروم میگه

-برو بیرون یه هوایی بخور حالت جا میاد! 

لبخندی میزنم و با ذوق میگم

-حق باتوعه! 

از جام بلند میشم و میگم

-زود برمیگردم
 

از در رستوران خارج میشم
 
 

#43
هوای تازه که وارد ریه هام میشه انگار جون میگیرم

نفسهای عمیقی میکشم و هوارو میبلعم

خداروشکر اون تو داشتم خفه میشدم

وارد فضای باز میشم و زیر بارون نم نم قرار میگیرم

نگاهمو به اسمون ابری میدوزم که تو شب انگار ابرا کمی قرمزن

دستامو روی بازوهام میذارم و خودمو بغل میکنم

نگاهمو به اطراف میدوزم که متوجه سنگینیه مگاه خیره ای میشم

سرمو به سمت نگاه میچرخونم که نگاه مایکو روی خودم میبینم

قلبم دیوانه وار خودشو به دیوار سینم میکوبه و نفسم کمی میگیره

با حالی که دست خودم نیست خیلی غیر ارادی

دستمو روی شکمم به حرکت درمیارم

برق غمی تو نگاهش میشینه

نگاهشو میدزده و از دیدرس چشماش دور میشه

وقتی میره غم عالم به سراغم میاد

با بغض سنگینی رو زانو هام میشینم و با درد به جای خالیش خیره میشم

اشکام تو بارون گم میشه ولی راحت میتونم بفهمم که صورتم از اشک خیسه

چشمامو میبندم و سرمو رو زانوهام میذارم

-چی میشد مال من میشدی؟!
 
 

"گمشده"
#44



با دستی که روی شونم میشینه سرمو از رو زانوهام برمیدارم و با نگاه مغمومی که به سختی سعی در نباریدن 

داره

سرمو برمیگردونم و باال میگیرم 

با نگاه پردردی چشمامو تو چشماش قفل میکنم

خداییش اون تنها کسیه که منو درک میکنه و عاشقانه نگرانمه

با چشمایی که توش تشویش و غم بود لبخندی به تلخیه زهر رو لبش مینشونه و نگاه پر از دلخوری و غصه شو 

بهم میدوزه

-خوبی؟!

لبخند محو، بیجون و پر زهری میزنم و همراه با ضربه های شالق بارون اروم سرمو تکون میدم

دستمو بلند میکنم و به طرفش میگیرم

شلیک نگاهشو با خیرگی به دستم میندازه

دستشو از رو شونم ُسر میده و دستمو تو دستش میگیره

نوازش وار روی دستمو نوازش میکنم

اروم به دستش تکیه میکنم و بلند میشم

روبه روش قرار میگیرم و هردو دستشو تو دستم میگیرم

-خیلی ممنون بابت امشب..واقعا حال و حوام عوض شد

به عمق چشام خیره میشه

انگار میتونه غم تو چشمامو ببینه

-مطمئنی؟!

نگاهمو میدزدم و سرمو میچرخونم

وقتی جای خالیشو میبینم که نیست لبخند محو و تلخی میزنم و متحکم میگم

-مطمئنم! کامال!!

به طرفش برمیگردم و با لبخند عمق گرفته ای میگم

-خب..کی برمیگردیم خواهری؟!

لبخند گرمی به روم میپاشه

-میخوای زودتر برگردیم؟!

لبامو کمی جمع میکنم و خودمو لوس میکنم

اروم سرمو تکون میدم و مظلوم میگم

-اوهوم!..ولی ترجیحا این بارونو از دست ندیم پیاده برگردیم

با لبخند با دستاش صورتمو قاب میکنه و سرشو جلو میاره

نوک دماغشو با شیطنت به نوک دماغم میماله و با خنده میگه

-تو هم مث خودمی انگشتان در فقل هم...پیاده  روی زیر باران...گفتن حرفهای عاشقانه...نگاه های عاشقانه...

با خنده تو چشام زل میزنه و شرور میگه

-بوسه های عاشقانه!



باهم ریز میخندیم و همدیگه رو به اغوش میکشیم
..

ازم فاصله میگیره و دستشو روی شونه ی لختم میذاره

-میرم مامان و دخترا رو بیارم عشق باروِن من!
 

ازم فاصله میگیره و به طرف رستوران میره

داخل که میره دوباره غم به چهرم هجوم میاره

من چطور تونستم راز های زندگیمو ازش مخفی کنم من چطوری با نگفتن به خواهریمون پشت پا زدم

چرا انقد سخته گفتن

التهاب درونم باز داره بزرگتر میشه

به سختی قورتش میدم و پشت هم پلک میزنم که نبارم

نباید ببارم

با یاداوری بچه ی تو شکمم

تمام غم های عالم رو قلبم سنگینی میکنه

دستمو اروم رو شکمم که بخاطر لباسم که کمی کوتاه بود لخت بود میذارم

سرمو خم میکنم و با لرزش تو صدام میگم

-من باتو چیکار کنم...

اه سخت و غم انگیزی از گلوم خارج میشه سرمو باال میگیرم و نگاهمو به اسمون تاریک و ابری میدوزم

بارون وحشیانه به صورتم شالق میزنه

-چیکار کنم؟!...چیکار کنم؟...من باید چیکار کنم؟!....

با تشویش نگاهی به در میندازم

کمی اونورتر از پنجره مشخصه که دارن پا میشن

دستمو رو گونم میذارم و سریع اشکامو پاک میکنم

که البته بارون باز صورتمو خیس میکنه

نفسهای عمیق و پی در پیی میکشم که ارامشم حفظ شه

با اومدنشون لبخندی روی لبام مینشونم و به سمتشون میرم

که..
 
 

#45
با دردی که زیر دلم میپیچه و تیر میکشه

لبخندم محو میشه و صورتم از درد جمع میشه 

پشت هم نفس میکشم تا دردم کم شه ولی لعنتی خیلی عذاب اوره

اخم ریزی از درد بین ابروهام میشینه و نیمه ی راه متوقف میشه

همونطوری بهشون خیره میشم که ریکل با دیدنم

نگرانی تو صورتش میدوئه و با استرس به سمتم میاد



همونطوری نگاش میکنم که درد زیر دلم اروم اروم کم میشه

-ویک!...چیشدی قربونت برم؟!..ویکی جان..ویکی!!!

چشمامو میبندم و نفس عمیقی میکشم و با ولع هوارو می بلعم

اروم چشمامو باز میکنم

همشون داشتن با ترس و نگرانی و کمی تعجب نگام میکردن

دستمو اروم روی دسِت ریک که روی شونم بود میذارم

دستشو از روی شونم پایین میارم و ول میکنم

نگاهمو به چشماش میدوزم و خشک میگم

-سردمه...بهتره بریم!

میچرخم و جلوتر از اونا راه میوفتم

ریکل پشت سرم میاد و اروم میگه

-حالت خوبه؟!

خیره به روبه رو بدون هیچ حسی میگم

-عالَیم!

-ولی..

-ششش!..

انگشتمو بین انگشتاش قفل میکنم و با یک کلمه نگرانیشو تموم میکنم

-میخوام تو سکوت زیر بارون باشم

دیگه حرفی بینمون زده نمیشه

من و ریکل دست تو دست هم

پشت سرمون

رنه و رونیکا، و دوقلوهامون کلر و ِگیل!
 

این وسط..

مامانه که بین ماست ولی تنهاست..

جای بابا واقعا خالیه
**

لبه ی مانتومو روی اون یکی لبه میندازم و یه دونه دکمه ای که خیلی قشنگش میکرد و میبندم

تو اینه نگاهی به چهره ی پر تشویش و رنگ پریدم میندازم

کش رو برمیدارم و موهامو از پشت میبندم

موهای تو صورتمو کنار میزنم و یه گیره بهشون میزنم

کفشای مشکی رنگمو که پاشنه ی بلندی نداشت رو پام میکنم

کیف کوچیکم و دستم میگیرم و از اتاق خارج میشم

به در که میرسم دستم که به دستگیره میرسه صدای ریکل و لحن سوالیش به گوشم میرسه

-کجا اینوقت روز؟!



برمیگردم و با لبخند تصنعی میگم

-وا مگه ساعت ۱۱ صبح، اسمون صاف و خورشید پشت ابر و هوای به این دلپذیری چشه؟!

یه تای ابروشو باال میندازه و با نیمچه لبخندی میگه

-قانع شدم...حاال کجا؟!لبخندی میزنم و بی میل میگم

-بیرون!

-هه..بیمزه!...کجای بیرون؟!

با لبخند میگم

-جایی کار دارم...میبینمت

اجازه ی حرف دیگه ای رو بهش نمیدم و سریع از خونه بیرون میزنم

کمی استرس به جونم میوفته

ولی نه!

نباید خودمو ببازم

هنوز چیزی نشده شاید واقعا اتفاقی نیوفتاده باشه
...

 
 

#46
وارد مطب میشم

نگاهمو در اطراف میچرخونم و با دیدن پذیرش و منشِی پشت میزش

تمام تشویش های درونمو کنار میزنم و بی وقفه به طرفش میرم

-سالم ببخشید من اومدم ازمایش برای بارداری بدم

نگاهی بهم میندازه و با لبخند محوی میگه

-سال...شما نوبت گرفته بودین؟!

-متاسفانه نه!

-اسمتون و بگین...
..

بعد از چند دقیقه که منتظر نوبتم موندم

باالخره منشی صدام میکنه

بلند میشم و با یه اظطراب وحشتناک که مث خوره به جونم افتاده به طرف اتاق دکتر میرم

تقی به در میزنم

با شنیدن (بفرمایین) درو اروم باز میکنم و وارد میشم

با چهره ی اروم زیبایی درونی و واقعیش لبخند گرمی به روم میپاشه و شاد میگه

-به به! چه خانوم زیبا رو و دوست داشتنیی! چه کمکی میتونم بکنم؟!
 

با دیدن لبخندش دلم کمی گرم میشه و لبخند رو لبام پدیدار میشه

اروم به طرف میزش میرم و میگم



-سالم..من..ویکی روالن هستم..ِعه..اومدم ازمایش بارداری بدم

لبخندش کمی محو میشه خیره تو چشمام میگه

-دختری؟!

از سوالش قلبم فشرده میشه 

چشمامو از نگاهش میدزدم

لبمو بهم میسابم با حالی که سعی در کنترلش دارم با غم عجیبی تو صدام میگم

-راستش..من..نمیدونم...

بلند میشه و درحالی که به سمت کمد توی اتاق میره میگه

-برو پشت لباساتو درار معاینت کنم

با غم به پشت پرده میرم

جلوی تخت وایمیستم

لباسمو درمیارم و اروم رو تخت میخوابم
..

معاینش که تموم میشه و عقب گرد میکنه و با یه غم عجیب تو چشماش و لبخند عجیب رو لباش خیره به 

چشمام میگه

-بکارتتو از دست دادی ولی اینکه حامله باشی رو نمیدونم

بهتره ازمایش سونو بدی

اروم بلند میشم و به دستام تکیه میکنم

-میتونم االن بدم؟!

اروم سر تکون میده و به دنبالش میگه

-نگران پولشم نباش!

با کمی تعجب از رو تخت بلند میشم و لباسمو میپوشم

دکمه ی شلوارمو میبندم و به دنبال دکتر از پشت پرده بیرون میام و باهم وارد دری که تو اتاق بود میشیم

-برو رو تخت!

به طرف تخت میرم و روش میخوابم

-لباستو بزن باال

میشینم

مانتومو درمیارم و دوباره میخوابمو لباسمو کمی باال میزنم

به طرفم میاد

مایعی رو روی شکمم میریزه که از سردیش لرز عجیب و نامحسوسی به تنم میوفته و ضربان قلبم از اظطراب رو 

هزار میشه

با دستش کمی ماساژ میده که با ارامش چشمامو میبندم و اروم نفس میکشم

با اخمای ریز و نامحسوسی بین ابروهاش به طرف دستگاه میره و چیزی رو روی شکمم میذاره

پشت صندلیه مانیتور میشینه

با دقت نگاه میکنه



نگاه پر استرس و وحشتمو به دستگاه میدوزم

روی تصویر زوم میکنه که..
 
 

#47
صندلی چرخ دار و رو زمین حرکت درمیاره و نشسته به طرفم میاد و جلوی تخت متوقف میکنه

مغموم نگام میکنه و با مکث لبخند بیجون مصنوعیی رو لبهاش میاره و بی میل میگه

-تبریک میگم..بارداری! 

مث فشنگ تو جام بلند میشم و با چشای گرد شده از ترس بهش خیره میشم

همونطوری خیره نگام میکنه فقط لبخندش محو میشه

نفس نفس میزنم و با التماس نگاش میکنم

تا بگه که دروغه

لبخندی به طعم زهر رو لباش جا خوش میکنه و سرشو به معنیه متاسفم به طرفین تکون میده

برای لحظه ای، ثانیه ای، دقیقه ای...انگار..

انگار قلبم بی حرکت میشه

بی حرکت میشم

خشک میشم

نفسم بند میاد

خون تو رگام در ثانیه ای یخ میبنده و تموم تنم منجمد میشه

انگار اتاق دور سرم میچرخه

این بال کی سرم اومد؟ 

چرا اومد؟!

تاوان چه گناهی رو دارم میدم من؟!

لبمو میگزم و دستمو جلوی دهنم میگیرم

اشک تو چشام حلقه میزنه و اولیش سرکشانه رو گونم رد میندازه

یاد تموم اتفاقایی که مث بالی اسمونی به سرم افتاد میوفتم

رفتنم به ایران

رفاقت با سام

اون روز وحشت اور خواستگاری

اون شب کزایی نحس

چهره های شرور و هوس آلود اطرافم

پرت شدنم مث آشغال رو تخت

(با درد پنجمو روی قلبم مشت میکنم و با درد برای ذره ای نفس ذره ای التماس میکنم)

هق هقمو پشت دستم خفه میکنم و با عجز چشممو میبندم و محکم فشار میدم

قلبم درد داره



حسم درد داره

غرورم صدمه دیده

تموم وجودم از حقارت زخم خورده

با آغوشی که درش فرو میرم

خودمو بهش میسپرم و گریه میکنم و فریادمو توی پیرهنش خفه میکنم

اروم کمرمو نوازش میکنه و بغل گوشم با صدای ارومی میگه

-ششش..اروم باش! نباید خودتو ببازی! نباید شکست بخوری! 

باید بجنگی..باید برای زندگی بجنگی..

-چطوری؟!...چطور زندگی کنم؟!..

-ششش باید بتونی 

اروم که میشم با هق هق های خفیفی از اغوشش جدا میشم

-باید..باید از بین ببرمش..باید از شرش خالص شم..باید..

هق میزنم و چشمامو میبندم

-یه وقت اینکارو نکنیا! 

باید نگهش داری..این بچته باید ازش مراقبت کنی

تلخندی میزنم و چشمای گریونم رو تو چشماش میدوزم

-این بچه ی منه..ولی باباش کو؟!

باباش کیه؟! یه ادم کثیف

من نمیخوام از یه ادم کثیف بچه داشته باشم

با غم تو چشماش اروم سرشو تکون میده

-اره درسته..حق باتوعه ولی..

موهای ریخته شده رو شونم و پشت شونم میندازه و میگه

-بچه ی توعه..از وجودته..از روح توعه..تو بدنت رشد میکنه..تو مادرشی...نباید بچه ای که هنوز حتی زنده هم 

نشد بکشی..میفهمی؟!..باید نگهش داری

سرمو به طرفین تکون میدمو میخوابم

-نمیتونم..خونوادم نمیدونن

ا..اگه بفهمن...من نمیتونم بهشون بگم چیشده..میفهمی نمیتونم

اگه این بچه رو نگه دارم اونا..اونا میفهمن..بعد منو...منو..

-از خونوادت جدا شو یه زندگیه مجردی بساز

پوزخندی میزنم و با درد میگم

-مگه به این اسونیاست؟!..به فرض اینطور شد...بعدش..

-میگی بچه از پرورشگاه گرفتی

با لبخند میگم



-عجب دل خجسته ای کاش منم میتونستم مث تو فک کنم...ولی نه..نه جای من نیستی که بفهمی درد 

منو..اشوب درونمو..غرور شکستمو..بدن..از بین رفتمو..

سریع میگه

-میفهمم..خوبم میفهمم..تو دوسش داشتی؟!

پوزخندی به تلخیه زهرمار میزنم و میگم

-نه! حتی ذره ای...به زور بهم تجاوز کرد..

زهرخندی میزنه و نگاهشو میگیره

-خوش بحال تو..حداقل از عشقت ضربه نخوردی!

ناباور بهش خیره میشم که ادامه میده
 
 

#48
-من یه دختر جوون و پر شور بودم که از قضا عاشق توماس بودم

از ته قلبم دوسش داشتم

یه جورایی اونو میپرستیدم

انقد دوسش داشتم

هروقت بهم میگفت الیه (eli) من بیشتر از قبل عاشقش میشدم

انقد دوسش داشتم

تا اینکه..

چشمای تر شدشو به چشمام میدوزه و لحظه ای لب زیرینشو به دندون میگیره

-با چشمای خودم دیدم خیانت کرد..

سرشو پایین میندازه و قطره اشکی از چشمش میچکه و رو دستش میوفته

-بهش گفتم نمیخوام باهاش باشم..گفتم خیلی پست و عوضیه...و اون..

اه عمیقی از اعماق سینش خارج میشه

-هیچوقت رابطه های وحشیانه ی شب اخر یادم نمیره..هنوزم دردش تو تنمه...هنوزم بعضی شبها کابوسشو 

میبینم

اون شب از اون خونه فرار کردم و برای همیشه رفتم

بی خونواده بودم و توماس بد اونو تو صورتم کوبید

یه خونه ی متروکه پیدا کردم و شبو توش سر کردم

چند روزی اونجا بودم ولی کسی به اون خونه سر نزد منم با پولهایی که برداشته بودم به سرووضع اون خونه 

رسیدگی کردم..

و زندگیمو شروع کردم..

دکتر شدم..حامله شدم..و نگهش داشتم..و باهاش زندگی کردم و میکنم..

نگاهشو بهم میدوزه و با لبخند میگه

-و میبینی که حاال خوشبختم..درسته کابوس میبینم ولی مهم نیست..مهم الیزس که پیشمه و مونس و همدممه



با شنیدن داستانش به فکر فرو میرم

حاال باید چیکار کنم

اون بی خونواده بود ولی من چی؟!

ریکل چی؟! اون با این کار من نابود میشه..و حاال اگه با بچه منو ببینه..نه نه نه

فکرشم وحشتناکه..نباید این اتفاق بیوفته

و..این بچه هم نباید سقط بشه

اون گناهی نداره باید دنیا روببینه و همه چیز داشته باشه و تجربش کنه
 
 

#49
-بچه رو..بچمو نگه میدارم

با لبخند و برق تحسین امیز تو چشماش نگام میکنه

-ولی باید نگران خونوادم هم باشم

-باش..ولی با بچت! 

لبخندی به روش میپاشم 

چه نگاه گرم و دوستانه ای داره واقعا

البته چهرش واقعا زیباس چشمای درشت و پر مژه با رنگ سبز زیبایی که جلوه شون میدن

بینی ریز نقش و لبهای نازک و قرمزش و پوست سفیدش شدیدا باهم هماهنگی دارن

که البته رنگ طالییه موهاش زیباییشو صدبرابر میکنه

بلند میشم و لباسمو درست میکنم و مانتومو تنم میکنم

-ممنونم بابت همدردیتون! 

دستشو دور گردنم حلقه میکنه و خیره به چشمام میگه

-الی صدام کن..من از االن فقط دکترت نیستم دوستتم

یادت باشه هروقت دلت گرفت و خواستی گریه کنیو به دوست نیاز داشتی...

برگه ای رو سمتم میگیره و ادامه میده

-بیا پیش من..منم بعضی وقتا به درددل نیاز دارم

با ذوق و شادیه عجیبی کاغذ رو تو دستم میگیرم

با لبخند و چشای اشکی به چشاش نگاه میکنم

نفس نفسی میزنم و بی وقفه خودمو تو اغوشش میندازم

لحظه ای شوکه میشه و بعد دستشو رو کمرم میذاره و نوازش میکنه
...

با شادی عجیب و لبخند و اروم و از ته دلی فاصله ی کوچه تاخونه رو طی میکنم

جلوی در قرار میگیرم و کلید میندازم

درو باز میکنم و با لبخند وارد میشم 

-ویک!..کجا بودی؟!

با ابروهای باال رفته نگاهمو بهش میدوزم



-چیشده؟!

-چیز خاصی نشده فقط یکم زیاد طولش دادی نگران شدم

-اهان! 

با عجله به طرفم میاد و طوری که انگار چیزی یادش اومده باشه میگه

-عه راستی یادم اومد..یه نامه برات اومده..

متعجب میگم

-نامه!؟

به طرفم میاد و پاکت نامه ای رو جلوم میگیره

-اره بیا بگیر..

از دستش میگیرم و پاکتو باز میکنم و نامه رو درمیارم

-راستش من نخوندم صبر کردم خودت بیای برام بخونی! 

با اولین کلمه ای که میخونم وحشت و ترس تموم وجودمو دربر میگیرم

رنگم میپره و اشکارا دستام میلرزه

با مردمکهای گرد شده از وحشت به همون یه کلمه چشم دوختم

-ویک..خوبی؟!..چی نوشته؟!

همینکه به طرفم میاد که تو برگه سرک بکشه و کاغذو پایین میارم و با سرعت از پله هاباال میرمو خودمو تو اتاق 

پرت میکنم و درو قفل میکنم
 

با دستای لرزون نامه رو باز میکنم و با وحشت میخونم
 
 

"گمشده"
#50

"سالم عزیزم!

خوبی؟!

میدونم که هنوز کسیو به اسم سام یادته فقط خواستم بدونی من بیخیالت نشدم 

بهتره خودتو از من قایم نکنی که عواقب بدی برات داره

یادت باشه هنوزم مزت زیر زبونمه و بدم نمیاد دوباره حسش کنم

راستی!...

اگه بالیی سر بچم بیاری زندت نمیذارم

ازش مراقبت کن و یادت باشه اگه اون بچه بمیره بد بالیی سرت میارم
 

از طرف سام"
 

با به پایان رسیدن نامه برگه از تو دستای عرق کردم ول میشه و رو زمین میوفته
 

خدای من خدای من...اون چطور من باردارم



چطور میدونه..

ینی...اون...ممکنه اون مرده باشه؟!

چندبار پشت سرهم پلک میزنم و به اشکام اجازه ی ریزش میدم

خدایا این چه بالیی بود سرم اوردی

چرا این بچه نباید از مایک باشه؟!

خدایا چرا؟!

خودمو رو تخت میندازم و تا میتونم جیغ و داد میکنم و گریه میکنم
...

نگاه خیرمو از دیوار میگیرم و به ساعت میدوزم

تازه کمی از شب گذشته

بعد کلی فک کردن

طی یه تصمیم انی از رو تخت پایین میام و به طرف سرویس میرم ک صورتمو میشورم

لباس ساده ای میپوشم و کیفم و برمیدارم و از اتاق خارج میشم

ریکل با دیدن نگران و هول زده به طرفم میاد

بدون اینکه به سواالش جواب بدم یا محل بذارم

به سرعت از در خارج میشم و درو میکوبم

با دو از کوچه خارج میشم و کنار خیابون وایمیستم

اولین تاکسیی که کنارم ترمز میکنه میشینم 

باید با الی حرف بزنم

-برید خیابون پتی پوکس...

با دیدن قیافه ی اشنا و مرموز داخل اینه

وحشت تمام وجودمو پر میکنه و با ترس بهش خیره میشم

-ت..تو..
 
 

"گمشده"

#انچه_گذشت
 

ویکی به مسافرتی به ایران به رفته بود و در انجا با ضربه ای که از زندگی و بهترین دوستش خورد با افسردگی 

به ایران بازگشت

ریکل خواهر او با دیدن وضعیت او خیلی دلش میخواست که قضیه را بفهمد و به پاره ی تنش کمک کند

از سویی ویکی هنوز اتفاقات را فراموش نکرده بود و از سویی دیگر وجود مایک معشوقه اش او را ازار میداد که 

اخر در یک شب که به یه رستوران رفته بود با دیدن مایک که اصرار دارد با اون ازدواج کند با گفتن اینکه با کس 

دیگری رابطه داشته تیر اخر را به قلب مایک زد
 



در همان شب متوجه عالئم عجیبی از خودش و روز بعد در ازمایشگاه فهمید که حامله است و این اعصابش را 

بیشتر بهم ریخت

در خانه متوجه نامه ی سام از ایران شد و وحشت با جانش رخنه کرد

او اماده شد تا به خانه ی دکترش که حاال دوستش بود، ِالی برود
 

ولی همینکه سوار تاکسی میشود...
 
 

در ادامه با ما باشید..
 

#51
ویکی:

 
-ت..تو..

پوزخندی که به روم میزنه وحشت و استرسم و دو برابر میکنه

سریع میخوام درو باز کنم که قفل مرکزی رو میزنه

با لکنتی که وحشت باعثش شده میگم

-درو..ب..باز کن....میخوام برم..

با لحن چندشی که دوباره منو یاد اون روز انداخت میگه

-نه دیگه نشد!...شما با من میای پیش رئیس حتما از دیدنت خوشحال میشه

و بعد ماشین و راه میندازه

از استرس دلم پیچ میخوره و باعث لرزش چونم میشه به سختی صدامو بلند میکنم

-من نمیخوام بیام...درو باز کن...ب..بذار برم!

-کمتر جیغ بزن حوصله ی صدا ندارم!

از ترس با تمام وجود جیغ میزنم و سعی میکنم درو باز کنم حاال دیگه صدام نمیلرزه

تموم بدنم میلرزه!

صورتم از اشک خیس میشه

-بذار برم!...درو باز کن...من نمیخوام باهات بیام...نمیخوام کثافت و ببینم...بذار برم...

که یهو ماشین با ترمز بی وایساد و تا بخوام حرکتی بکنم سیلِی محکمی بود که با صدای مهیبی به صورتم خورد

اروم دستمو رو صورتم میذارم

انگار نمیتونم صورتمو حس کنم

گوشم هنوز از ضربه ای که زد گزگز میکنه

پایین دستم گرمایی رو حس میکنم و پشت بندش صدای غرش اون عوضی رو

-فقط دلم میخواد یبار دیگه صداتو بشنوم

عین سگ میزنمت تا دیگه صدات درنیاد

فک کردی کشتن تو برای من کاری داره؟!



هه! ولی نه نمیشه

سام تو رو زنده و سالم میخواد

کافیه بفهمه زدمت اونموقع بیچارم میکنه!

دیگه ام عر نزن...هرزه ی بی ارزش!

از این همه تحقیر بغض داشت خفم میکرد

انقد گلومو فشار میده که حس میکنم اگه نشکنم نفسم میُبره

دوباره ماشین راه میوفته و من اجازه ی هیچ حرکتی رو ندارم

اروم دستمو پایین میارم که نگاهم به خون باالی مچم میوفته

اشکی از چشمم رو رنگ قرمز میچکه و من دلم میخواد فقط فریاد بزنم

که چراااااا؟!!!!

اخه چرا انقد عذابم میده؟!

حرفایی که اونشب زد تو گوشم میپیچه

-بهت میفهمونم با احساسات سام بازی کردن ینی چی!...اینکه چیزی نیست...قراره عذاب واقعی رو بچشی!
 

چونم از بغض جمع میشه و باز اشک میریزم

خاطره ی اون شب هیچوقت از سرم بیرون نمیره

کابوس هر شبمه

همش احساس میکنم سام یهو با ۴نفر وارد اتاقم میشه و سراغم میاد

فقط وانمود میکردم که فراموش کردم

وگرنه تو این دوماه من اصن نخوابیدم

لبمو کیپ میکنم تا هق نزنم

تاحاال نشده اینطور گریه مو خفه کنم

نگاهمو از پنجره به بیرون میدوزم که نور امیدی تو دلم روشن میشه

اینجا پتی پوکسه

همون خیابونِی که الی ادرسشو داد!

یه ان متوجه گوشیه تو دستم میشم

سرمو پایین میندازم و چشامو نیمه باز میذارم

خیلی نامحسوس گوشی رو روشن میکنم و تو پیامها میرم و سریع برای الی با التماس مینویسم

-الی!

توروخدا نجاتم بده 

التماست میکنم کمکم کن!
 

همون موقع جوابش میاد

-خدا مرگم بده ویکی چیشده؟!

ابدهنمو قورت میدمو چشمامو بیشتر میبندم تا نفهمه حاال به سختی مینویسم



-تاکسیی که سوار شدم میخواد منو بدزده من االن اوایل پتی پوکسم

خونه ی شما اخرای خیابونه!

الی توروخدا خودتو برسون کمکم کن
 

پیامو میفرستم و منتظر نگاش میکنم تا بره که باصداش تکون خفیفی میخورم و سرمو باال میگیرم

-داری چه غلطی میکنی؟!

-چ...چی؟!

-گوشیتو بده من!

سیع گوشی رو خاموش میکنم

-گوشیه خودمه نمیخوام بدم

که صداش خشن تر میشه

-اون روی سگ منو باال نیار کره خر

یا گوشیو میدی یا بالیی سرت میارم که نتونی دووم بیاری

انقد میترسم فقط با ترس از اینه نگاش میکنم

که با فریادش از ترس غالب تهی میکنم

-ِد یاالاااا!!!...گوشیو بده میگمممم!!

گوشیو پوشتم میبرم و با ترس لب میزنم

-نم..ن..نمیخوام...

که یهو با فریاد فرمون و ول میکنه و با خشم سعی میکنه گوشیو ازم بگیره 

جیغ میکشم و اون دو بار تو دهنم میزنه

انقد میترسم که فقط جیغ میکشم

که باالخره گوشیو ازم میگیره

ولی ناگهان با صدایی جیغی هول زده ماشینو نگه میداره
 
 

#52
که سرم اروم به شیشه میخوره

کمی ناله میکنم و سرمو بلند میکنم که با دیدن الی تموم غصم پر میکشه

با غر غر به طرف ماشین میاد

-این چه طرز رانندگی کردنه اقا؟!

-شما چه مرگتونه خانوم؟!....مگه مرض داری میپری جلو ماشین

-مرتیکه ی کور نزدیک بود سگ بیچاره رو زیر بگیری!

و سگی رو دستش میگیره و من به این استعدادش تو نقش بازی کردن افرین میگم

-میدونی اگه بالیی سرش میومد چی میشد!

-گمشو بینم حوصله تو ندارم

خواست ماشینو راه بندازه که با نگاه الی به خودم میام



طلبکار میگم

-ممنون من همینجا پیاده میشم

-تو بتمرگ سرجات

اخم میکنم و با تشر میگم

-این چه طرز حرف زدنه بوزینه!

شانس اوردی ازت شکایت نکردم با این رانندگیت!

درو باز کن میخوام پیاده شم

سرشو به طرفم میچرخونه و با نگاه تهدیدوارش میگه

-گوش کن اون روی سگ منو باال نیار..

الی-تو اصن چیکارشی؟!...

پیادش کن ببینم!

شاید نمیخواد باتو بیاد

-بتوچه زنیکه!!

الی که صورتش از خشم سرخ شده بود با حرص میگه

-هووو..با من درست حرف بزنا من اعصاب درست حسابی ندارم

االنم یا این خانوم پیاده میشه یا به پلیس زنگ میزنم

و گوشیشو روشن میکنه و به ظاهر شماره ای رو میگیره

-هووو...داری چه غلطی میکنی کارای من به توچه!

طلبکار میگه

-به من همه چه!..

اه الو..سالم..اداره ی پلیس؟!...بله میخواستم یه مورد مشکوک رو گزارش کنم...

یهو استرس به نگاهش حجوم میاره

-هوو قطعش کن...بت میگم قطعش کن...بابا بیا درو باز کردم

و بعد قفل و باز میکنه

سریع از ماشین پیاده میشم که الی گوشیو قطع میکنه

-افرین!

خواست سریع بره که یهو داد میزنم

-هی!...کجا گوشیمو بده دزد!

با حرص گوشیو کف دستم میذاره و می غره

-باالخره که گیرت میارم...اخر سر باید به دست سام جرواجر شی؟!

با ترس سریع از ماشین فاصله میگیرم که با یه حرکت و صدای جیغ الستیک هاش از جلوی چشمم محو میشه!

همینکه رفت نگاهمو  به الی میدوزم و به اشکام اجازه ی باریدن میدم

شونه هامو محکم میگیره و با دلهره میگه

-خدای من ویکی...تو چت شد یهو؟!



اون کی بود باهات چیکار داشت؟!

به سختی لب میزنم

برات میگم

دستمو تو دستش قفل میکنه و کمکم میکنه که راه برم

-بیا بریم عزیزم...نترس من باهاتم
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..

درحالیکه اطراف و کنکاش میکنم سینِی قهوه ای جلوم گذاشته میشه

-خب نگفتی قضیه چی بوده..

-خونه ی قشنگی داری!

لبخند تلخی میزنه و میگه

-اره به سختی به دستش اوردم

نگاه کنجکاومو به صورتش میدوزم

-پسرت کجاست؟!

-خوابیده!

اهانی میگم و سرمو پایین میندازم که دستش دوستانه و پر ارامش رو شونم میشینه

-نمیخوای بگی چیشده؟!

به ثانیه نکشیده چشام تر میشه

نگاه اشکیمو بهش میدوزم و با درد میگم

-الی!..اگه..اگه تو نبودی...االن حتما...حتما...!!

و میزنم زیر گریه و هق هق امونمو میبره

کمی خیره نگام میکنه بعد با چشای براق از اشک منو به اغوش گرم خودش راه میده

-ویکی جان...مطمئن باش!..هر اتفاقی بیوفته من همیشه باهاتم

و همیشه کمکت میکنم...پس هیچوقت اگه و اما رو به ذهنت نیار..کافیه منو خبر کنی!

سریع به کمکت میام
 

اروم منو از اغوشش خارج میکنه و یه دستشو رو شونم میذاره

-خب...حاال بگو!

اون کی بود!

صورت خیس از اشکمو باال میگیرم و به چشماش خیه میشم

کمی تار میبینمش ولی اهمیت نمیدم

با صدایی که از فرط بغض دورگه شده میگم

-اون...خودش بود!...خوب یادمه!

مطمئنم خودش بود!



گنگ نگام میکنه که ادامه میدم

-چند وقت پیش که از نشریه برمیگشتم...سه نفر خواستن منو بدزدن

یکیشون همین بود!

اگه مایک نبود االن زنده نبودم!

دوباره اومد...دوباره خواست منو بگیره...میخواست...میخواست...منو...ببره پیش...س..سام
..

-پس حواست به اون کوچولو باشه خب؟!

مشکلی هم داشتی فقط کافیه منو خبر کنی!

لبخند بیجونی به روش میزنم و..

-حتما!..

-فقط حواست باشه...این جوجو فقط ۲ماهشه!

اتاشغال نخوری سقت شه!

-نه حواسم هست

-پس هر غذایی که خواهرت جلوت گذاشت و نخور

با لبخند سرتکون میدم و از هم خدافظی میکنیم

به طرف در خونه میرم زنگو فشار میدم و منتظر میشم
 

دیشب کلی با الی باهم حرف زدیم..

نمیدونم چرا ولی احساس میکنم مادر شدنو دارم حس میکنم

انگار دلم میخواد این بچه باشه

امیدوارم این بچه بتونه سپر بالم باشه!

لبخندی رو لبم ایجاد میشه

اگه دخور باشه اسمشو میذارم کاری

اگه پسر بود کالرک

مطمئنا هرچی که باشه زندگی روبه من هدیه میده

مطمئنم!
 

با باز شدن در از افکارم خارج میشم به نگاه نگران ریکل لبخند بزرگ و با نشاطی میزنم و ناگهانی بدون اینکه 

اجازه ی حرفی رو بهش بدم

به اغوش میکشمش

کاش میدونستی چیشده!

کاش میدونستی

-چطوری ابجیه گلم!

منو از خودش جدا میکنه و میگه

-تو چه مرگته از دیروز کجا بودی؟!



شونه ای باال میندازم و میگم

-خونه ی دوستم بودم

و به طرف بقیه که تو پذیرایی نشستن میرم

همه رو به اغوش میکشم و ابراز دلتنگی میکنم

دلم میخواد تو این مدت فقط شاد باشم
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یک ماه بعد

..
یک ماه از اون شب میگذره

یک ماه از اون اتفاق ها میگذره و من از تمام لحظه ها برای شاد بودن استفاده کردم

تو این مدت همش وقتم و با دخترا و مامان میگذروندم

یا وقتایی که بیرون میرفتم الی همش منو میبرد براش شده بودم عین یه خواهر

که همه کار براش میکنه

منو میبرد بیرون کمک میکرد کارامو انجام بدم

انقدم واسه ی بچم ذوق داشت که هروقت میرفتیم بیرون کلی چیز براش میخرید

از لباس گرفته تا کفش حتی کیف هم میخرید

چه پسرونه چه دخترونه همه چی میخرید

احساس میکنم تنها چیزی که تو این دنیا ارامشمو بهم برمیگردونه این بچه ست

که با حالت تهوع هایی که برام اورده دردسر شده

تو این مدت چندبار سرغذا حالم بد شد که به زور قانعشون کردم

حدود یه هفته پیش الی گفت که میتونم بفهمم بچم چیه

واسه همین منو برد تا ازمایش سونوگرافی ازم بگیره

هه!..اون کوچولو که تو شکمم وول وول میخوره دختره!

الی وقتی فهمید از ذوق هرچی اسباب بازی و لباس بود براش میخرید

هرچی میگفتم حاال نیومده که

اصن گوش نمیکرد!

همون روز قضیه ی خونه ی جدا رو به ریکل گفتم و درکمال ناباوری خیلی استقبال کرد

میگفت که دارم مستقل میشم

و من فقط تلخ میخندیدم

کی میدونست که چرا من میخوام برم

وگرنه من صدسال سیاه حاظر نیستم از خونه دور بمونم

اه..کاش میدونستی!

کاش میدونستی ریکل

اگه میدونستی که وضع من این نبود



ولی...بازم نباید بدونی خواهرت چه گندی زده به زندگیش

تو این مدت دیگه مایک سراغم نیومد

حتی چندبار موقع بیرون رفتن اطراف و نگاه میکردم تا شاید ببینمش ولی نبود

ازم متنفر بود

ازم...

حتی فکرش هم عذاب اوره

اخه چرا؟!

نمیفهمم

این سوال و هرشب از خودم میپرسم چرا سام اون بال رو سرم اورد چرا زندگیمو نابود کرد؟!

حرفایی که اون شب زد تو سرم اکو میشه

-با من بازی میکنی هان؟!...هیچکی تاحاال نتونسته منو بازیچه ی احساسات کنه!

اینکه چیزی نیست تازه قراره عذاب واقعی رو بفهمی...

حتی از یاداوریش سرم درد میگیره

ولی واقعا من کی با احساسات اون بازی کردم؟!

نه واقعا کی؟!

من نخواستم که اون عاشقم بشه

اخه یه ادم چقد میتونه عقده ای باشه!
 

غلتی میزنم و سرمو تو بالش فرو میکنم

قطره اشکی از گوشه ی چشمم رو بالش میچکه

اخه تا کی؟!

تا کی باید این خاطرات نحس یادم باشه؟!

دلم فقط مرگ و میخواد!

فقط مرگ!

با شنیدن صدای بازشدن در کالفه و بیخیال پتو رو، رو سرم میکشم

که ناگهان پتو از رو سرم کشیده میشه...
..

ریکل:

یک ماه دیگه هم گذشت و من هنوز نفهمیدم قضیه چیه؟!

نه فهمیدم! نه ویکی گفته!

سالی هم که حق ندارم بپرسم

اصال رفتاراشو درک نمیکنم

تا دوماه پیش همش افسرده تو این یه ماه از این رو به اون رو شده

من خوشحالم که بهتره ولی عجیبه

خیلی هم عجیبه!



یهو چی انقد حالشو خوب کرد؟!

مدام همش بیرون میرفت

میپرسیدم کجا میری

میگفت با دوستم میرم بیرون!

کارش شده بود وقت گذرونی با دخترا و بیرون رفتن

قضیه ی مایک و که اصن نفهمیدم چیشد؟!

مایک که میگفت ویکی اومد عروسی میخواد ولی حاال غیبش زده

نه سراغی از ویکی میگیره نه خونمون میاد

انگار قضیه تموم شدست

ولی برام مهمه که چرا؟!

مثال همین غذا!

چرا ویکی باید سر غذا حالش بد بشه

یا بعضی وقتا بی اشتها بشه؟!

واقعا برام عجیبه

خدایا کی قراره بفهمم؟!

کی قراره که بهم بگه؟!

کالفه بالشو تو بغلم فشار میدم و عصبی مدام این چرا رو با خودم تکرار میکنم

یهو با صدای شکستنی که از بیرون میاد مث چی رو تخت میپرم

کمی خیره ی در میمونم و بعد...
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سریع از جام بلند میشم و به طرف در میرم

با یه حرکت بازش میکنم و نگاه ترسیده ای به راهرو میندازم

که با حس بد و شکی که بهم دست میده به طرف اتاق ویکی میرم و محکم درو باز میکنم

وحشت نگاهم چند برابر میشه و چشمام گردتر

احساس میکنم قلبی که از ترس از صدم ثانیه تندتر میزد حاال اصال نمیزنه
 

نگاهم بین پنجره ی باز و تخت خالی و بهم ریخته در گردشه

که یهو انگار برق دویست واتی بهم وصل کردن

با تمام توان فریاد میزنم

-ویکییییییی!!!!!

با فریادی که میزنم به ثانیه نکشیده همه ی دخترا از اتاق میپرن بیرون

-چیشده ریک...

-چرا جیغ میزنی

-ریکل چی شده؟!



ولی من هیچی نمیفهمم با تمام توانم تخت و زیرورو میکنم

که نگاهم به پنجره میرفته

سرمو داخل کوچه میندازم

-ویکییییییییه!!

که دستی رو شونم میشینه و منو به طرف خودش میچرخونه

-ریکل چیشده!؟ ویکی کجاست!

کمی خیره به قیافه ی نگران ِرنه نگاه میکنم و با آشفتگی بدون اینکه اهمیتی بهشون بدم از اتاق خارج میشم
..

همه صدام میزنن ولی من هیچی نمیشنوم 

تنها فکرم شده ویکی

خواهرم

عزیزم!

همه کسم

پاره ی وجودم

نیمی از قلبم

تو کوچه میدوئم و فقط خودشو صدا میزنم

ولی کو جواب؟!

تمام تالشم بی فایدس

با فرود اومدن قطرات بارون رو صورتم

نگاه ناامیدی به آسمون ابری و سیاه میندازم

سرمو با غصه و ناباوری به طرفین تکون میدم و یه دفعه جیغ بلند و گوش خراشی میندازم که حس میکنم 

گلویم از بلندیش میسوزه 

دلم میخواد بسوزه

میخوام بسوزم

دارم آتیش میگیرم خدایا

خدایا ویکی و ازم نگیر

خدایا مدار بالیی سرش بیاد

-خدایااااااااااا!!!!...

کمکم کن....خدایا دارم میسوزم نجاتم بده 

رو زمین کنار دیوار میوفتم و نگاه زارم و به خیابون میدوزم 

که پلکام آروم سنگین میشه و فقط یه کلمه از دهنم خارج میشه

-ویکی!

صدا های نامفهوم و نگرانی و اطرافم میشنوم ولی نمیتونم کاری بکنم

بدنم امید بی حسه که دلم میخواد بمیرم

یه دفعه چشمام بسته میشه و دیگه هیچ صدایی نمیشنوم
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...
با شنیدن صدا های مبهم اطرافم اروم الی پلکمو باز میکنم و اولین چیزی که میبینم نگاه اشک الود مامانه

چشمامو اروم میبندم و اتفاقات رو انالیز میکنم

من!..ویکی...خیابون..کوچه..افتادنم رو اسفالت!

دوباره چشمامو باز میکنم و به سختی لب میزنم

-ویکی! 

مامان نگاهشو میدزده که سمجانه میپرسم

-چیشده؟!..چرا بیمارستانم

-حالت بد شد بیهوش شدی

سرمو به طرف صدا میچرخونم و نگاهم تو نگاه رنه قفل میشه

-چند وقته اینجام؟!

-یه دو شبی هست! 

نفسی میکشم و سوال تکراری

-ویکی!

رونیکا با غصه میگه

-هنوز پیداش نشده! 

مالفه رو چنگ میزنم و اروم خودمو بلند میکنم و میشینم

با نفس نفس میگم

-پلیس..خبر کردین؟!

گیل-اره...ولی هنوز خبری نیست! 

دستمو مشت میکنم 

-لعنتی!

مامان-مادر اعصاب خودتو خورد نکن پیداش میکنن

-اگه پیدا نشه چی؟!

کلر-این حرفو نزن...اون پیداش میشه 

و بلند میشه و از اتاق خارج میشه

حال هممون خرابه و فک نکنم حاال حاال ها درست شه

چرا باید ویکی رو بدزدن؟!

مگه اون چیکار کرده؟!

خدایا!!!

چه بالیی تو ایران سرش اومده

که از وقتی برگشته یه روز از ته دل نخندیده؟!



کالفه سرمو بین دستام میگیرم که رونیکا دستشو نوازشوار روی بازوم میکشه

-اروم باش خواهری بهت قول میدم پیداش میکنن...تو فقط سعی کن حالت خوب شه

رنه-اره!...زودتر خوب شو بهت نیاز داریم!
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خدایاا...فقط همینو ازت میخوام

ویکی رو...کمک کن پیدا کنم

من بدون اون نمیتونم...نمیتونم دوباره یه عزیزم رو از دست بدم

کمک کن پیداش کنم

خدایا راهی جلوم بذار تا پیداش کنم

فقط پیداش کنم

-ریکل..ریکل! 

با صدای رنه پلکی میزنم و به خودم میام

-هم! 

-حالت خوبه

و کنارم میشینه نگاه خیره و گیجم و بهش میدوزم و به سختی لب میزنم

-ویکی...دلم براش تنگ شده..

غم به نگاهش هجوم میاره با اینحال با لحن ارومی میگه

-ریکل...جان من...انقد غصه نخور! 

بابا پلیسا پیداش میکنن

بیجون زمزمه میکنم

-8روز گذشته! 

-میدونم ولی پیداش میکنن..

-اگه پیدا نشد...

-این حرفو نزن! 

با دادی که میزنه نگاه بی رمقمو بهش میدوزم

با یه لبخند محو میگم

-میدونم...اون پیدا میشه...هرطوری شده! 

کمی تو چشام خیره نگاه میکنه و باالخره میگه

-ریک..تو..تو میدونی چرا ویکی حالش بد بود! 

حاال باید چی بگم

اهی میکشم و نگاهمو میگیرم که رونیکا و گیل میان کنارم میشینن

-ریکل!؟



نگاهمو بهشون میدوزم که رونیکا میگه

-چرا ویکی دوماه زودتر برگشت؟!

نفسم حبس میشه و خاطرات دوباره به مغزم هجوم میارن

بغض میکنم ولی...اشک نه

نفسم بند میاد ولی اشک نمیریزم...

چشام تر میشه ولی...نمیباره! 

-ریکل...بهمون بگو..

و همزمان کلر و مامان هم میان

نفس عمیق و سختی میکشم و میگم

-نمیدونم چطور بگم...

-ریکل...عزیزم بگو!...ما باید بدونیم...شاید اینطوری پیدا شه

نگاهمو به چهره ی مهربون مامان میدوزم و با نفسی تنگ شده میگم

-وقتی...وقتی برگشت...نصفه شب بارون با صدای تقه هایی که به در میخورد بیدار شدم..وقتی درو باز کردم 

ویکی باحال زاری روم افتاد

حالش خیلی بد بود تب و لرز داشت

اصال نمیذاشت ازش دور شم

همش از یه چیزی میترسید

تو حموم...بدنش کمی کبود بود

ولی هیچی بهم نگفت فقط گریه میکرد

چون خواهش کرد قول دادم دیگه چیزی ازش نپرسم

دو روز بعد با یه برنامه شما رو بیرون کردیم و طوری وانمود کردیم که ویکی تازه اومده

رنه هینی میکشه و دستشو رو دهنش میذاره

کلر با بهت میگه

-چرا حاال داری بهمون میگی

-به غیر از اینکه نگران میشدید...ویکی نمیخواست که چیزی بدونین

رنه-اخه این حرفه؟!...ریکل باید به ماهم میگفتی...مگه ما ادم نیستیم ما نباید بدونیم؟!..

یه دفعه با اعصاب خرابی صدامو بلند میکنم

-نفهم من هنوز چیزی نمیدونستم که بخوام بهتون بگم...

اخه چی باید میگفتم؟ 

چرا یه ذره عقل نداری تو؟ 

همشون کالفه نگاهشون و میگیرن

که مامان میزنه زیر گریه

-ویکی...دخترم...دختر عزیزم...چرا این بال سرش اومد چرا دزدیده شد

کلر-مامان اروم باش...



گیل-دخترا؟!

همه ی نگاه ها به طرفش میچرخه جز نگاه مات و افسرده ی من

-این عجیب نیست!؟

رونیکا-چی؟!

گیل نگاه متعجبشو به دخترا میدوزه

-رفتاراش...اون تو ماه اولی که اومد همش تو اتاقش بود...تو ماه دوم زیاد بیرون میرفت...تو ماه سوم همش با 

ما بود...عالوه بر اون یجوری رفتار میکرد انگار دیگه قرار نیست مارو ببینه..

-چون بهم گفت میخواد واسش خونه بگیرم

گیل نگاهی بهم میندازه و میگه

-خب این از علت این...علت بی اشتهایی یا...حالت تهوع هاش چی بود!؟

همه با این سوال رفتن تو فکر 

چشمامو میبندم و خسته اهی میکشم

این سوالیه که هرشب دارم از خودم میپرسم

انقد پرسیدم که حس میکنم خل شدم

کلر-ها...

نگاها همه به طرفش میچرخه

-نکنه...

رنه-نکنه چی؟!

کلر با ناباوری میگه

-نکنه اون حامله بوده؟ 

با این حرف چشمای همه گرد میشه و نگاه من به سرعت به صورت کلر کوبیده میشه

-میشه دهنتو ببندی! 

-نه اخه مگه این عالیم یه زن حامله نیست..

با حرص میگم

-میشه خفه شی...اون با کسی رابطه نداشته

رنه-تو از کجا میدونی؟!

-اون عاشق مایک بود که اونم بعد ازرفتن ویک به ایران غیبش زد! 

پس دیگه همچین حرف مزخرفی رو نزن

رونیکا-ولی چطوری بفهمیم قضیه چی بوده؟!

سکوت طوالنی و قویی تو پذیرایی حکم فرما میشه و همه تو افکار خودشون غرق میشن

یهو با یادواریه چیزی سریع چشام برق  میزنه
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-یادم اومد..



همشون منتظر نگام میکنن

مامان-چیشد؟!

با یه لبخند محو میگم

-فهمیدم چطور قضیه رو بفهمیم! 

رنه کمی به جلو خم میشه و منتظر نگام میکنه

-چطوری؟ 

-وقتی که ویکی خواست بره ایران یه دفتر خاطرات بهش دادم که گفتم توش همه چی رو بنویسه و برگشت بده 

بخونم

ولی وقتی برگشت نخواست که بدتش..مطمئنم همه چی تو اون دفتره

باید هرطور شده پیداش کرد شاید بفهمیم کی دزدیدتش..

کلر با ذوق میگه

-اینکه عالیه! 

رونیکا متعجب میگه

-ولی...چطور پیداش کنیم

-باید تو اتاقش باشه من هرطور شده پیداش میکنم! 

رنه با نگرانی میگه

-قول میدی پیداش کنی! 

با اطمینان سرمو تکون میدم

-قول میدم..هم اونو و..هم ویکی و
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دو هفته بعد..

-پیدا شو دیگه!...پیدا شو لعنتی! 

با اعصاب خرابی تموم جاهایی که روزی هزار بار میگردم و باز زیرورو میکنم

کثافت چرا پیدا نمیشه

تاحاال انقد کالفه نبودم

دو هفته ست همینطور یه سره دارم اتاق ویکی رو میگردم

بابا یه دفتر کوچیک چرا جاش باید انقد مخفی باشه

عصبی الی وسایلی که جلوی کشو ریختم و میگردم

-خدایا!..چرا پیدا نمیشه!...

وقتی چیزی پیدا نمیکنم عصبی کف اتاق میشینم و پاهامو باز میکنم

نفس کالفه ای میکشم و نفسمو مث یه جیغ خفیف بیرون میدم

دندون رو هم میسابم و دوباره اتاقو از نظر میگذرونم



-ینی کجا رو نگشتم!

من حتی روی کمد و هم دیدم! 

حتی کمد داخل حموم

اخه چرا نیست!؟

خسته چشمامو میبندمو با انگشت فشار میدم

احساس میکنم دوساله که نخوابیدم

خودمو رو تخت میندازم و با خستگی چشمامو میبندم

احساس میکنم خیلی بی فایده ام

حس میکنم بخاطر منه که اون نیستش

اگه نمیذاشتم بره ایران! 

االن داشتیم براش عروسی میگرفتیم

دوباره بغض به بیخ گلوم میچسبه و راه نفسمو بند میاره

پی در پی نفس میکشم 

من نباید گریه کنم

هیچوقت! 

هرگز هرگز! 

اونقد احساس خستگی میکنم که دیگه از فکر کردن هم خسته شدم

دلم یه خواب طوالنی میخواد..
 

ولی نه! 

نباید...نباید بخوابم

به سرعت نیمخیز میشم و با چشمای سرخ و ملتهب که از بیخوابی به سوزش افتاده و از غصه کمی تار میبینه

اتاق و نگاه میکنم

از جا میپرم و بیتوجه به ساعت که سه ی صبح و نشون میده دوباره گشتن اتاق و از سر میگیرم
...

چشمام اروم بسته میشه و سرم سنگین

همینکه میخوام بیوفتم سریع چشامو باز میکنم و سرمو تکون میدم

دوباره دیواره های کمد رو دست میکشم که در اروم باز میشه و رنه تو غالب در نمایان میشه

اروم چشماشو میماله و با صدای خواب الودی میگه

-نخوابیدی؟!

درحالیکه میگردم با صدای خسته ای میگم

-نه! 

کالفه اهی میکشه و میگه

-بس کن توروخدا ریک...انقد شبانه روز دنبالش نگرد..داری به خودت اسیب میزنی

تو اینه خودتو دیدی



چشات شده یه قابلمه خون! 

چندین شبه همش بیداری

درسته نگرانی...ولی بدنیست کمی نگران خودتم باشی..

باالخره...اگه میخوای پیداش کنی...باید سالم باشی! 

قوی باشی

تو با این وضعیت زود سقوط میکنی...

ریکل...همیشه این تو بودی که به ما نصیحت میکردی

حاال بذار من نصیحتت کنم...اگه میخوای واقعا پیداش کنی

تمام قدرتتو جمع کن و برای جمع اون قدرت کامل به غذا و خوابت برس

و اال به یه جایی که میرسی وسط راه وا میدی...خسته میشی عصبی میشی

تو االن نمیتونی فک کنی

واسه همین پیدا نشده

اگه کامل بخوابی و وقتی بیدار شدی تمرکز کنی...مطمئن باش پیدا میشه
 

از اتاق خارج میشه و درو میبنده

شدیدا غرق حرفاش میشم

درسته که درست میگه ولی...انقد استرس دارم که با تموم خستگی خواب به چشام نمیاد

بیخیال به کارم ادامه میدم و افکار ازار دهنده رو از ذهنم خارج میکنم
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نمیدونم چقدر میگذره ولی هنوز دست از سر اتاق برنداشتم

نگاهی به ساعت میندازم

-اه..اااااه...واااییی! 

ساعت 8..

دیگه نمیتونم....دیگه نمیتونم

با باز شدن در نگاه از ساعت میگیرم و به مامان میدوزم

-ریکل...خوبی مامان! 

بیحال سرمو تکون میدم

-اره..نگران نباش! 

-امیدوارم

تلفن رو سمتم میگیره که منتظر و سوالی نگاش میکنم

-کارآگاهه!...کارت داره! 

دست دراز میکنم و گوشی رو ازش میگیرم و اروم بغل گوشم میذارم

-بفرمایین! 

-سالم خانوم روالن..من دیوید هستم!



-اه بله بفرمایین...تونستین ردی ازش پیدا کنین...

-راستش من زنگ زدم که ازتون بخوام بیاین اینجا تا دراین مورد باهاتون صحبت کنم..

پوف کالفه ای میکشم و حرصی میگم

-ینی تا االن هیچی پیدا نکردین؟ 

شما دارین تو اون اداره چه غلطی میکنین؟

فقط بلدین بگین نتونستیم چیزی پیدا کنیم

-خانوم روالن لطفا اروم باشین...درسته ما چیزی پیدا نکردیم ولی توضیحات شما هم راجب اتفاقا کامل نبوده

ازتون میخوام که در یک مالقات که فقط خودم و خودتون هستین توضیحات کامل رو به من بدین..

نفس عصبیی میکشم و دستمو به پیشونیم فشار میدم و به جای خالیه مامان خیره میشم که صدای پر 

خواهشش تو گوشم میپیچه

-لطفا..

نفس کالفمو مث اه از گلو خارج میکنم

-کجا؟ 

-کافه ی(...)

-چه ساعتی؟!

-اگه میتونین ساعت10

-میبینمتون

و گوشی رو قطع میکنم

حاال باید چیکار کنم؟ 

خدایا دارم دیوونه میشم

از جام بلند میشم که احساس میکنم بدنم کمی میلرزه

انقد بیخواب شدم که لرز گرفته بدنم

با پاهای سست شده از اتاق خارج میشم و  بیتوجه به ظاهر اشفتم از پله ها پایین میرم و وارد اشپزخونه میشم

دخترا همه به جز رنه با تعجب نگام میکنن

کلر هم که اصن نگاه نمیکنه

وقتی سکوت بچه هارو میبینه سرشو باال میگیره 

-چیشده؟ 

سرشو میچرخونه و نگاهش باهام تلقی میکنه 

یهو با دیدنم هین خفه ای میکشه و با هول میگه

-خاک عالم تو چرا این ریختی شدی؟ 

بهش حق میدم موهام پریشون شده و لباسام هم که...

مهمتر از همه چشامه که خیلی وضعش خیته

به توجه پشت میز میشینم و با چشای خواب الود مشغول خوردن صبحونه میشم
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با دستای لرزون که از بیخوابی تعادلی ندارن

بند سوتینم و باز میکنم و تو سبد پرت میکنم

پامو تو اب میذارم و اروم تو وان میشینم

گرمای اب به بدن خسته و کوفته م ارامش وصف نشدنیی میده

اروم پلکامو رو هم میذارم و لبخند محو و بیجونی میزنم

احساس خیلی بهتری دارم

ولی خب هیچ چیزی نمیتونه از اشوب درونم کم کنه

نفس های عمیقی میکشم و خودمو به اب میسپرم
...

نگاهی به چشمای قرمزم تو اینه میندازم و حوله رو از دور تنم ازاد میکنم

لباسامو که میپوشم با کش موهامو از پشت میبندم و کمی صورتمو ارایش میکنم تا خیلی خسته به نظر نرسم

ولی بازم قرمزیه چشمام تو ذوق میزنه

مث کسایی شدم که خون گریه کردن

کیفم و از روی عسلی برمیدارم و از اتاق خارج میشم
 

به دم در که میرسم میگم

-من میرم کاراگاه و ببینم..تا دوازده میرسم

از در خارج میشم و درو میبندم

نگاهی به ماشین میندازم و با دوتا دیدنش سرمو به اطراف تکون میدم و سریع پشت فرمون میشم و با سرعت 

ارومی تا کافه میرونم
..

نگاهی از پشت شیشه به داخل کافه میندازم و با دیدن کاراگاه که پشت میز نشسته و تو فکره مطمئن در ماشینو 

باز میکنم و با برداشتن کیفم از رو صندلی از ماشین پیاده میشم

قفل ماشینو میزنم و به طرف کافه میرم

درو باز میکنم و اروم به طرف میز میرم

کاراگاه که ظاهرا حضورمو حس میکنه سرشو بلند میکنه و با دیدنم چشاش گرد میشه و کپ کرده نگام میکنه

بیخیال و خسته به چشماش که بهت و نگرانی توش موج میزنه خیره میشم

دقیقه ها میگذرن ولی اون انگار قصد نداره نگاهشو بگیره

کالفه یه تای ابرومو باال میدم

-میتونم بشینم! 

انگار با حرفم به خودش میاد که هول زده پلکی میزنه و اروم از جاش بلند میشه

باناباوری سالم میکنه که با یه لبخند محو و خسته جوابشو میدم

-حالتون خوبه؟!

پلکامو رو هم میذارم و سرمو تکون میدم



-بله!...شما چطورین؟ 

-چرا چشمات قرمزه؟ 

با این سوال نگاهمو به چشماش میدوزم

نگرانیه عجیبی تو چشماشه که نمیتونم دلیلشو بفهمم

هه!...چه مزخرف! 

اصن برا چی باید نگران باشه

-چقد گریه کردی که انقد قرمز شدن! 

با این حرفش با تموم بیحالیم ابروهامو توهم میکشم و با اخم تنها یه کلمه میگم

-من گریه نمیکنم

-پس..

-از بیخوابیه! 

و پشت صندلی میشینم

-لطفا بشینین! 

اون هم به تبعیت از من روبه روم میشینه

-بیخوابی؟!

کالفه به صندلی تکیه میدم و میگم

-نمیخوام راجب این حرفی بزنم...دلیل اینکه خواستین منو ببینین چی بوده؟!

با دستش به منوی روبه روم اشاره میکنه

-اول چیزی سفارش بدین! 

با تردید نگاهم و بین دستش و منو میچرخونم و در اخر میگم

-قهوه میخورم! 

سری تکون میده و با دست به گارسون اشاره میکنه که بیاد

بعد از دادن سفارش ها گارسون که میره ارنج هامو به میز تکیه میدم و با دستام چشمامو میمالم

-اگه خیلی خسته این میتونیم قرارو واسه یه روز دیگه...

با همون سوزشی که چشممو اذیت میکنه حرفشو قطع میکنم

-لطفا حرفتون و بزنین! 

و نگاهمو بهش میدوزم

نفس عمیقی میکشه و کمی خودشو به طرف میز خم میکنه

-راستش من میخواستم راجب خانوم ویکی برام بگین! 

شونه ای باال میندازم و سوالی میگم

-مثال چی بگم!؟

-اتفاقاتی که قبل از گمشدنشون افتاد تا اونجا که من میدونم شما چیزی نگفتین

ابرویی باال میندازم و میگم

-نیازی هست بگم



-صددرصد...اگه شما به ما بگین خانوم ویکی چه مشکالتی داشتن ما راحتتر میتونیم پیداشون کنیم

منتظر...پر تردید..و خیره نگاش میکنم

وقتی متوجه تردیدم میشه میگه

-بهتون قول میدم این گفته ها بین منو شما میمونه

چشمامو میبندم و پوف کالفه ای میکشم و عصبی موهایی که تو صورتم ریخته رو به عقب میفرستم

-حدود پنج پاه پیش ویکی یه سفر به ایران رفت

قرار بود سه ماه بمونه ولی بعد یه ماه خیلی غیر منتظره نصف شب با یه وضع خرابی به خونه اومد..

با ادای هر کلمه ملتهب شدن بغض تو گلومو متوجه میشم

و هر لحظه از اون شب جلوی چشمم ایجاد میشه

-ماه اول خیلی حالش خوب نبود..ولی تا یه ماه قبل از اینکه دزدیده بشه خیلی وقتشو با خونواده میگذروند و 

وقتی میرفت بیرون با دوستش میرفت

و هفته ی اخر گفت که براش یه خونه بخرم که تنها زندگی کنه...

همش همین بود

-چرا شما فکر میکنین دزدیده شده؟!

پوزخندی میزنم و تمسخر امیز میگم

-چی؟!
 
 

#62
مصمم میگه

-چرا فکر میکنی دزدیده شده؟!

با یه پوزخند عصبی میگم

-منو مسخره کردین یا خودتونو!

-من فکر میکنم اون فرار کرده از کجا معلوم!

چشمای قرمزم قرمز تر میشه

اخه یکی نیست بگه تو خبر مرگت بیاد یه کاراگاهی مثال 

اونوقت فرق فرار و دزدیده شدن و ازهم تشخیص نمیدی! 

-چی باعث شده یه همچین فکر مزخرفی به سرتون بزنه

-از اونجا که اون از کسی میترسیده و ظاهرا به همین دلیل فرار کرده

-اقای مثال کاراگاه...کجای دنیا با لبلس خواب و بدون چمدون و گذاشتن نامه از پنجره فرار میکنن! 

تو شهر ما به این میگن ربوده شدن..نمیدونم تو کدوم دهاتی اینطوری فرار میکنن..ولی اگه اینجوری فرار میکنن 

باید بگم هم خونواده هه اسکلن هم خود طرف..

با چشمایی که مشخصه عصبانی شده نگاهشو میگیره و با صدایی که سعی میکنه اروم باشه میگه

-خانوم روالن..این فقط یه فرضیه ست..

-چه فرضیه..چه فکر..چه واقعیت..



در هر صورت احمقانه ست!

-من نمیفهمم اصرار شما به اینکه اون دزدیده شده چیه؟ 

چرا یه درصد احتمال نمیدین که فرار کرده باشه

با خشم کمی صدامو بلند میکنم

-جناب ویلر..من احمق نیستم..عقل دارم

میفهمم چی دیدم

من نصف شب با صدای شکستن بیدار شدم

وقتی به اتاقش رفتم تختش بهم ریخته و در پنجرش باز بود..یه گلدون درست پایین پنجره شکسته بود

اون هیچ لباسی برنداشته بود

کامال مشخص بود که ربوده شده..

-از کجا میدونی لباس برنداشته؟!

-چون کمدشو دیدم

حتی یه مانتو..یا یه شلوار از لباساش کم نشده بود...فقط لباس خوابش نبود که اونم تنش بوده

-لطفا اروم باشین

نفس عمیق و عصبیی میکشم و حرصی با یه حرکت کش موهامو باز میکنم که انبوه موهام اطرافمو پر میکنه

با انگشت شقیقه مو فشار میدم شاید اروم بگیرم

ولی فایده نداره

ترس و خستگی بد زده به سرم

-خانوم روالن...ما داریم تمام احتماالت و کنار هم میذاریم..شما نباید زود عصبی بشین

سرمو باال میگیرم و با چشمای نیمه باز نگاش میکنم که متوجه میشم تار میبینمش

-من متوجه نمیشم...شما دارین دنبال ویکی میگردین اصن؟ 

با چشای گرد میگه

-منظورت چیه؟!

-منظورم مشخصه!...شما دارین تو اون ادارتون چه غلطی میکنین که دو هفته طول کشیده

دنبالش میگردین؟!

به وظیفه تون عمل میکنین؟!

یهو صدامو کمی بلند میکنم

-پس چرا هنوز پیدا نشده؟!

وقتی نگاه خیرشو میبینم

عصبی ادامه میدم

-شما هایی که تو ادارتون پشت میز میشینین و راجب اتفاقات حرف میزنین و ابراز تاسف میکنین..یه ذره به 

وظیفه تون عمل میکنین؟ 

نههه!..میشین پشت میز میرین تو هپروت که چیکار کنم ولی اخرش هیچ غلطی هم نمیکنین..مردم دلشون و به 

چیه شما ها خوش کردن؟!



تو چشماش یه ناباوری و بهت عجیب میبینم

یه چیزی مث اینکه از کجا میدونی

از جام بلند میشم و به طرفش خم میشم

با تمسخر میگم

-جناب کاراگاه!...من نمیدونم شما به اسم وظیفه چه غلطی میکنین

ولی میدونم نمیتونین پیداش کنین! 

فقط دلم میخواد پیدا نشه...خوب میدونم چه بالیی سرتون بیارم..

ازش فاصله میگیرم سرد خدافظ یی میگم و از کافه خارج میشم

با خشم سوار ماشین میشم و ماشینو روشن میکنم

پامو رو گاز میذارم و با تمام قوا فشار میدم

تموم خشم و خستگیه این دو هفته رو روی گاز خالی میکنم
 
 

#63
زودتر از حد معمول به خونه میرسم

ماشینو جلوی در پارک میکنم و عصبی پیاده میشم
 

کلید میندازم و درو باز میکنم

رونیکا با دیدنم سریع به طرفم میاد

-خب چیشد؟!

نگاه خشمگینی بهش میندازم و میگم

-میخواستی چی بشه؟!

صدای رنه از تو سالن به گوشم میرسه

-کاراگاه چی گفت؟ چیکار داشت؟!

پوزخندی میزنم و عصبی میگم

-هیچی! فقط میخواست تر بزنه به اعصاب گوه من! 

مامان با تشر میگه

-وا خاک عالم..مگه چی گفته؟!

ابرومو باال میندازم و با تمسخر اداشو در میارم

-من فکر میکنم اون ربوده نشده فرار کرده..خفه بابا!...اه کثافت! 

با خشم به طرف پله ها میرم 

درحالیکه باال میرم رنه میپرسه

-حاال میخوای چیکار کنی؟!

-از این االغا (پلیس ها) که ابی گرم نمیشه!...باید خودم یه کاری بکنم...قبل از اینکه دیر بشه!

و به سرعت از پله ها باال میرم و وارد اتاق میشم

االن تنها چیزی که بهش نیاز دارم



یه خواب طوالنی مدته! 

در اتاق و قفل میکنم

همه ی لباسامو در میارم و موهام و طوری باالی سرم میبندم که نه تو صورتم بیوفته نه پشت گردنم

لباس زیرامم درمیارم و خودم و رو تخت میندازم

مالفه ای روم میندازم و با یه نگاه گذرا به ساعت (که 11صبح رو نشون میده) چشمامو میبندم و بدون اینکه به 

چیزی فکر کنم به یه خواب عمیق فرو میرم
..

اروم الی پلکمو باز میکنم و اولین چیزی که میبینم سقف اتاقه که تو تاریکی فرو رفته

احساس میکنم هنوز کامل نخوابیدم

دوباره چشمامو میبندم و دوباره به خواب فرو میرم
..

غلطی میزنم و مالفه رو بین پام سفت میگیرم و الی پلکمو باز میکنم

اروم بلند میشم و تو جام میشینم

با حس سرمای نامحسوسی..کمی لرز میکنم که متوجه میشم هیچ لباسی ندارم

مالفه رو به یه طرف میندازم و اروم از روی تخت پایین میام و به طرف اینه میرم

با دیدن چشمام که دیگه قرمز نیست و فقط کمی خمار خوابه لبخند محوی میزنم که با دیدن سینه هام تو اینه 

به ثانیه نکشیده یاد ویکی میوفتم

وقتی تو حموم بودیم دور سینش کبود بود! 

لبخند از رو لبم پر میکشه و دستم مشت میشه

چقد دلم براش تنگ شده! 

نفس عمیق و پر حسرتی میکشم و راهمو به طرف حموم کج میکنم
 
 

#64
..

با همون یه وجب حوله رو تخت میشینم و گوشی رو هم دستم میگیرم

نگاهم که به ساعتش که میوفته چشام کمی گرد میشه

ساعت هفته! 

ینی از دیروز تاحاال خواب بودم

ولی خداییش حس بهتری دارم

خستگی کال از تنم رفت

اینترنت رو فعال میکنم و تو گوگل سرچ میکنم

(مکانهای متروکه و خلوت در نیویورک)
..

با دیدن ساعت اه از نهادم بلند میشه

اصن متوجه گذر زمان نشدم

از جام بلند میشم و به طرف کشو میرم



یه ست ابی برمیدارم و از یه کشوی دیگه یه دامن صورتی با یه نیمتنه ی سفید که تا باالی نافم بلنده برمیدارم و 

تنم میکنم

جلوی اینه میشنم و شروع میکنم شونه کردن موهام

دیگه نمیخوام خسته و شکسته به نظر برسم

باید قوی باشم

من میتونم

پیداش میکنم....قول میدم! 

گیره ای به موهام میزنم و با پوشیدن دمپایی های یاسی م از اتاق خارج میشم

وارد اشپزخونه که میشم همه با دیدنم متعجب میشن

ابرویی باال میندازم و سوالی سر تکون میدم

-هوممم؟! زشت شدم!؟

همه لبخند مهربونی میزنن و مامان با محبت به طرفم میاد و منو به آغوش گرم خودش میکشه

-الی قربونت برم عزیزم...خوشحالم که بهتری..هرچند میدونم از درون اشوبی ولی هیچوقت نباید از بیرون 

شکسته باشی

شونه هامو میگیره و خیره به چشمام میگه

-متوجهی که! 

با یه لبخند اروم سرمو تکون میدم که دستمو میگیره و منو به طرف میز میبره و همه چی جلوم میذاره
 
 

#65
یه روز بعد

..
در کمد و باز میکنم و نگاه کلیی به لباسام میندازم

یه نیمتنه ی سیاه که تا باالی نافم میاد رو با یه شلوار چسبون مشکی برمیدارم و رو تخت میندازم

لباسمو درمیارم و لباسایی که رو تخت هست رو میپوشم

از توی جاکفشی یه کفش مشکیه کتونی برمیدارم و پام میکنم

جلوی اینه قرار میگیرم و با یه کش مشکی موهامو باالی سرم میبندم

ساعت مشکیمو از روی میز برمیدارم و دور مچم میبندم 

نگاهی به خودم تو آینه میندازم

خیلی فرق کردم

شبیه این معمور مخفیا شدم

از توی کمد یه کیف چسبی برمیدارم و بندشو دور گردنم میندازم و چسب های کیف رو به کمرم سفت میکنم تا از 

کمرم ول نشه

چاقوی بزرگی که از اشپزخونه برداشتم رو طوری به کمر شلوارم میبندم که مشخص نشه

گوشی، چراغ قوه، چراغ قوه ی زاپاس، و یه چاقوی دیگه رو تو کیفم میذارم



به طرف تخت میرم و دفترچه ی تحقیقی م رو برمیدارم و دوباره اطالعات رو میخونم و مطمئن میشم که اون 

مکان متروکه سال هاست که کسی واردش نشده

دفترچه رو تو کیفم میذارم و خم میشم

از زیر تخت یه طناب برمیدارم و دور کمرم میبندم

نگاهی به ساعت میندازم که یک نصفه شب رو نشون میده

-وقتشه! 

کنار پنجره قرار میگیرم و درشو باز میکنم

هوا کامال ارومه هیچ بادی نمیاد کوچه کامال خلوته

دنباله ی طناب رو میگیرم و به قسمتی از در پنجره میبندم

نگاه مضطربی به پایین میندازم 

پامو لبه ی پنجره میذارم و با یه نگاه دیگه

چشمامو میبندم و با یه نفس عمیق و با یه حرکت بدون هیچ صدایی میپرم
 

اروم رو پاهام فرود میام و دستامو رو زمین میذارم نگاهی به کوچه میندازم که خالی و تاریکه 

-پرنده هم پر نمیزنه!...ارومه ارومه! 

اروم وایمیستم و کمر راست میکنم

میچرخم و به باالی پنجره نگاه میکنم

تابی به طناب میدم که ول میشه و رو دستم میوفته

طناب و دور کمرم حلقه و محکم میکنم

نگاه دیگه ای به کوچه میندازم و به سرعت از کوچه خارج میشم و خودمو به مکان مورد نظر میرسونم
 
 

#66
..

نگاهی به بیرون ساختمون و صفحه ی گوشیم میندازم

درست شبیه عکسه

با اطمینان سرمو تکون میدم و گوشی رو تو کیفم میذارم

طناب و از دور کمرم باز میکنم و با نگاهم اطراف خونه رو کنکاش میکنم

و با دیدن جای مناسبی طنابو به همون سمت پرتاب میکنم

اروم میکشم و وقتی مطمئن میشم که محکمه پامو به دیوار تکیه میدم و درحالیکه طنابو سفت گرفتم با یه 

حرکت خودمو باال میکشم
 

اون ور دیوار میپرم و رو پاهام فرود میام

نگاهی به فضای بزرگ حیاط میندازم و بلند میشم

طناب و با یه تاب میندازمش

دور کمرم حلقش میکنم و به طرف در ساختمون میرم



اروم درو هول میدم که با صدای گوشخراشی بازی میشه که چهرم از صداش تو هم میره اولین قدم رو که 

برمیدارم متوجه قدیمی بودن خونه میشم

اروم قدم برمیدارم و وارد خونه میشه

ولی انقد تاریکه که هیچی نمیبینم

در کیفم رو باز میکنم و چراغ قوه رو برمیدارم

روشنش میکنم و تو خونه میچرخونمش!

-واااووو! چقد عطیقه! 

چطور به اینجا دستبرد نمیزنن!

به طرف پله ها میرم و اروم باال میرم و به هیچی دست نمیزنم

وارد یک راهرو میشم که سه یا چهارتا در داره

ته چراغ قوه رو تو دهنم میذارم و سرمو به طرف کیفم خم میکنم و از توش دستکش هامو درمیارم

از کجا معلوم شاید تو دردسر بیوفتم 

به هرحال نباید اثرانگشتم رو در و دیوار باشه

به طرف اولین در میرم و با کمی استرس دستمو روش میذارم که همزمان میشه با باال رفتن

ضربان قلبم

نفسمو حبس میکنم و چشمامو میبندم و به یه ضرب درو باز میکنم

ابدهنم رو قورت میدم و اروم الی چشمم رو باز میکنم 
 

و با یه اتاق کثیف و پر از تارعنکبوت روبه رو میشم

یه تای ابرومو باال میدم و به ترس مزخرف و تپش قلب مزخرف تر از خودم پوزخند میزنم

با ارامش چراغ قوه رو تو اتاق میچرخونم

-ویکی!...اینجایی؟!..

اگه اینجایی جواب بده

منتظر به اطراف خیره میشم ولی وقتی خبری نمیشه اهی میکشم و از جلوی اتاق رد میشم و سراغ در بعدی 

میرم

و همینطور در بعدی و بعدی! 

تا اینکه به در اخر میرسم بدون هیچ درنگی بازش میکنم

ولی با دیدن یه چهره ی وحشتناک که تو تاریکی چشمای قرمزش برق میزنه جیغی میکشم که به طرفم میاد و 

خودشو روم میندازه
 
 

#67
جیغ دیگه ای میکشم و سعی میکنم از زیرش دربیام از ترس ضربان قلبم رو هزار رفته

-برو کناااااررر! 

ولم کننن! 

چشمامو میبندم و نفس نفس میزنم 



وقتی حس میکنم که حرکتی نمیکنه اروم الی چشمامو باز میکنم که نگام به قیافه ی مزخرف و ترسناکش 

میوفته

یه ذره که از نگاهم خیرم میگذره تازه نگاهم رنگ تعجب میگیره

دستمو اروم باال میبرم و رو صورتش میذارم

با حس شل بودن صورتش نفس حرصیی میکشم و از روم پرتش میکنم اونور

نه تنها اون بلکه تموم اتاشغاالیی که روم ریخته بود (تی و بیل و جارو و خاک انداز) رو پرت میکنم کنارم با 

حرص بلند میشم و لباسمو میتکونم

-کثافت خر...مردشورتو ببرن مردک احمق..همون بهتر که مردی! 

همینطور بی دلیل به صاحبخونه که مرده بود فهش میدم تاحاال انقد حرص نخوردم

با حرص می غرم

-مترسسسک؟!!!...مترسککک!...اون یه مترسک بود؟!...اه اه خاک تو سر خرت کنن ریکل! 

از یه مترسک ترسیدی؟!...خرررر!!

همینطور به خودم دری وری میگم و فهش میدم

با حرص چراغ قوه رو از رو زمین برمیدارم و از پله ها پایین میرم

هنوز باورم نمیشه از یه مترسک ترسیدم

به پایین پله ها که میرسم نفس پر حرصی میکشم و به طرف در میرم و وارد حیاط میشم 

چراغ قوه رو اطراف میچرخونم و با ناامیدی صدا میزنم

- ویکیییی!!!...کجاییی؟!

صدامو میشنوییی؟ 

جواب بده! 

ویکی من اینجااام...

با غصه نفس نفس میزنم و یه دفعه با صدای مرتعشی که از بغض دورگه شده داد میزنم

-من اینجاااام!...ریکل اینجاست...خواهرت..ارامش وجودت! 

من اینجااام!!!

با چشای تر شده به قلبم چنگ میزنم و رو زمین میشینم

پشت هم نفس میکشم تا اروم بشم

تا از این اشوب درونم کم بشه

تا یه وقت تحملم نره و نبارم

مشتی به قلبم میزنم

اروم نمیشم مشت دیگه ای میزنم

فایده نداره

پشت سرهم مشت میزنم تا اینکه نفسم میگیره

نفس عمیقی میکشم با یه نگاه قرمز شده سرمو باال میگیرم و از جام بلند میشم

-تو پیدا میشی!...چه امشب..چه دو شب دیگه



چه 20سال دیگه...تو..پیدا میشی! 

پیدات میکنم

دوباره وارد ساختمون میشم و با دقت همه جا رو میگردم
...

خسته وسط سالن وایمیستم

همه جا رو گشتم

نکنه اینجا نباشه

نور چراغو روی صفحه ی ساعت میندازم

3صبح شده! 

پوف کالفه ای میکشم و دوباره داد میزنم

-ویکییی!..کجاییی! 

صدامو میشنوی؟!

ویکیییی!!!!

ااههه..

از ته دل مینالم 

-توروخدااااا!!!

ولی ناامید نمیشم دوباره داد میزنم که صدام تو خونه اکو میشه

-ویکیییی!!

با دستی که رو شونم میشینه
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بادستی که رو شونم میشینه تکون بدی میخورم و با ترس جیغ خفیفی میکشم

چراغ قوه از دستم رو زمین میوفته و اون محکم منو دربر میگیره

تقال میکنم که ولم کنه

-ولم کن...ولم کن! 

صداشو بغل گوشم میشنوم

-اروم باش..کاریت ندارم..

محکم پاشنه ی کفشمو روی پاش میذارم و با تمام قدرت فشار میدم که با اخی دستاش از دورم شل میشه

سریع فاصله میگیرم و با یه حرکت چاقومو از جیب پشت شلوارم درمیارم و به طرفش گارد میگیرم

با اخم و جدیت و خشم میگم

-تو کی هستی؟!..زودباش جواب بدهههه!

تو تاریک و روشن هوا برق تحسین و اشتیاق رو تو چشماش میبینم

دستاشو به نشونه ی تسلیم باال میگیره و میگه

-اروم باش بابا منم!...دیوید! 

چشمامو ریز میکنم و با دقت خیره نگاش میکنم



با شناخت چهرش ابرویی باال میندازم و با تردید میگم

-کاراگاه ویلر! 

لبخند محوی میزنه و میگه

-اره...خودمم! 

نمیدونم چرا؟!

یه لحظه انقد عصبانی میشم که حس میکنم صورتم قرمز میشه

با خشم بدون اینکه حواسم باشه کیه می غرم

-اینجا چه غلطی میکنی؟!

اونکه توقع این لحن منو نداشت با تعجب ابرویی باال میندازه و با مکث میگه

-خودت اینجا چیکار میکنی! 

-اونش به خودم مربوطه..جواب سوالمو بده! 

لبخند حرص دراری میزنه و دستشو به سینه میگیره

-من هنوز جواب سوالمو نگرفتم که بخوام جوابی بدم!

با حرص میگم

-بدرک!..نگو! 

و بدون توجه به چراغم میخوام برم که میگه

-خیلی خب بابا! 

برای بازرسی اومدم

با تعجب به طرفش برمیگردم

-بازرسی؟!

پوزخندی میزنه و میگه

-چیه فک کردی کسی به این خونه نمیاد؟!..این خونه ماهانه شخصا مورد بازرسیه من قرار میگیره

-خب که چی؟!..حاال بفرما بیرون! 

یه تای ابروشو باال میندازه

-اونوقت من چرا باید برم؟!

با حرص داد میزنم

-اگه تو نمیخوای بری من گورمو گم میکنم

میخوام برم که دستمو محکم میگیره

-ولم کن! 

منو به طرف خودش میکشه و شونه هامو محکم میگیره

-بهت گفتم ولم کن...میخوام برم!

-تو جایی نمیری تا وقتیکه من بگم..حاالهم بامن میای تا برسونمت خونتون! 

-نمیخوام با تو بیام ولم کن!
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به بازوم فشاری میاره و نگهم میداره

نگاه پر خشم و حرصیمو با پررویی تو چشاش میکوبم

خیلی اروم و حرص درار با مکث میگه

-تو میای..چون من میگم..نه هم نداریم!

-گفتم ولم کن! 

پوزخندی میزنه و سرشو نزدیک صورتم میاره و تو چشام خیره میشه

-دلم نمیخواد دوباره تکرار کنم

تو میای..خوبم میای! 

تا برسونمت خونتون

با خشم تو صورتش می غرم

-مگه خودم چالقم؟!

راه خونه رو هم گم نکردم

ولم کن میخوام برم! 

کمی به چشمام خیره میشه و سمج میگه

-نه! 

عصبی فریاد میزنم

-چرااااا؟!!!

-چون اینجا خطرناکه! 

-من بچه نیستم بلدم از خودم مراقبت کنم! 

-پس چرا االن گیر من افتادی؟!

احساس میکنم صورتم از خشم به کبودی میزنه

با صورت عرق کرده و بدن داغ شده با اعصاب خراب فریاد میزنم

-انقدر با روان من بازی نککککننن!!

از خشم نفس نفس میزنم و اون همینطور خونسرد به من خیره نگاه میکنه

 نمیدونم چند دقیقه خیره ی هم میمونیم

ولی اصال دلم نمیخواد ببینمش تاحاال کسی اینجوری سربه سرمن نذاشته

-تو از چی میترسی؟!

هه چه سوال مزخرفی از چی بترسم پوزخند عصبیی میزنم و میگم

-من از هیچی نمیترسم

-پس چرا میلرزی؟!

با این سوالش واقعا جا میخورم من کی لرزیدم که خودم نفهمیدم

-بذار برم! 

-از چی میترسی! 



کمی صدامو بلند میکنم

-ولم کن میگم

-بگو اول! 

بغض تو گلوم بزرگتر میشه و تموم گلوم رو دربر  میگیره

اشک تو چشام جمع میشه و تا پشت پلکم میاد ولی سرازیر نمیشه

یهو تموم فشاری که تو این مدت بهم وارد شده رو سر فریادم خالی میکنم

-میترسم نتونم پیداش کنم!!

از فشاری که بهم وارد شده احساس میکنم دیگه هیچ قدرتی ندارم

چونم به لرزه درمیاد و به غیر از اون تموم بدنم میلرزه

-حاال ولم کن! 

-نمیشه

خسته اهی میکشم و کالفه میگم

-دیگه چرا؟!

-چون باید خودم برسونمت

-نمیفهمی یا خودتو زدی به نفهمی! 

میگم اعصابم بهم ریختس دست از سرم بردار 

کمی خیره تو چشام نگاه میکنه و درکمال ناباوری دستشو از روی بازوم برمیداره

میخوام ازش فاصله بگیرم که مچ دستمو سفت میگیره

-مطمئنی نمیخوای بیای! 

تو چشماش خیره میشم و مصمم اره ای میگم که دستمو ول میکنه و دست به سینه میشه

خم میشم و چراغ قوه مو برمیدارم و بلند میشم

میچرخم که برم که با حرفش تو جام میخکوب میشم

-میتونی بری ولی منم گزارشتو میدم! 

برمیگردم و به روش پوزخند میزنم

-اونوقت گزارش چی؟!

-بی اجازه وارد شدن به ملک تحت مراقبت! 

ابرویی باال میندازم و همراه حرفم سرمو هم تکون میدم

-خب که چی؟!

مثال این چجور جرمیه؟!

-این خونه زیر نظر پلیسه

وارد شدن بهش جرمه! 

اگه بفهمن اینجا بودی کارت گیره! 

با حرص میگم

-هر غلطی دوست داری بکن! 



میچرخم که برم که مچ دستمو میگیره و منو سمت خودش برمیگردونه

-تو چه مشکلی با من داری؟ 

مثال با من بیای چت میشه؟!

تو چشماش خیره میشم و رک حرفمو میزنم

-دلم نمیخواد با ادمی که فقط فکر خودشه و فکر غرور و احساس طرف مقابلش نیست یه جا باشم! 

-االن من چیکار کردم که به غرورت بر خورده! 

-همینکه من حالم بده و تو در کمال خونسردی با اعصاب و روان من بازی میکنی! 

کمی عجیب و خیره تو چشام زل میزنه 

دستش که از مچ دستم کمی شل میشه به این امید میرسم که ولم میکنه ولی..

-تو چرا انقد حساس و لجبازی؟ 

-تو چرا انقد مغروری؟!

-تو راست میگی؟..من مغرورم ولی باید مطمئن شم که میری خونتون...خودم میبرمت! 

کالفه میگم

-چه اصراری داری!

یه تای ابروشو باال میندازه و مرموز میگه

-چیه؟..نکنه میترسی! 

پوزخند صدا داری میزنم و میگم

-از تو که هیچ..از گنده تر از توهم نمیترسم!...تو که چیزی نیستی بترسم! 

-تو فکر نمیکنی خودت داری با غرور من بازی میکنی؟!

پررو میگم

-این باشه به حسابه غلطی کردی! 

باالخره تو چشماش حرصو میبینم فکش بهم قفل میشه و اروم تکون میخوره که صدای دندون قروچه شو 

میشنوم

-تو که نمیترسی...پس نشون بده! 

با چشای قرمز و صدای دورگه شده می غرم

-دستتو بکش تا نشونت بدم

یعنی این یکیو دیگه واقعا انتظار نداشتم دستمو ول میکنه و عقب میکشه و منتظر نگام میکنه

با خشم میگم

-ماشینت کدوم قبرستونیه! 

به وضوح برق رضایت رو تو چشماش میبینم

کثافت به حدفش رسید

بدرک..مرتیکه خر! 

کمی به جلو متمایل میشه و دوباره دستمو میگیره و بدون اینکه اجازه ی اعتراض بخم بده دستمو دنبال خودش 

میکشه
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به ماشین که میرسیم دستمو ول میکنه

با حرص به طرف در میرم و بازش میکنم و تو ماشین میشینم و درو محکم میبندم

ماشین رو دور میزنه و تو ماشین میشینه

عین مجسمه عصبی و خسته به جلو خیره میشم

اونم مشغول بستن کمربندش میشه

یهو با دردی که تو سرم میپیچه با درد چشمامو میبندم و دستمو کنار شقیقم میذارم و اروم فشارش میدم

لعنتی این چه دردیه

پشت هم نفس میکشم که نگاه نگرانش خیرم میشه

-خوبی؟!

فقط نفس میکشم و سعی میکنم اروم باشم به طرفم خم میشه و دستشو جلو میاره موهایی که تو صورتم 

ریخته رو کنار میزنه و میخواد دستشو رو پیشونیم بذاره که با دستم، دستشو پس میزنم

کمی خیره نگام میکنه و دستمو میگیره و صاف میشینه با چشمای نیمه باز متعجب و خیره نگاش میکنم که 

ماشینو روشن میکنه

-معذرت میخوام!...نمیخواستم عصبیت کنم

فقط نمیخواستم تو اون خونه بمونی! 

هنوز هم نگاهم رنگ تعجب داره وحاال انتظار

-چطور از اون خونه نترسیدی!؟...فکر نکردی شاید یه قاتل تو اون خونه باشه و تورو ببینه و بکشدت! 

زبونم بند اومده

قدرت هیچ حرفیو ندارم

االن ینی مثال نگران منه! 

-اون خونه جای ارومی نیست

شاید ظاهرش فقط یه خونه ی قدیمی و متروکه باشه 

ولی جاییه که کلی خالفکار میتونن توش پناه ببرن چون هیچکی متوجه حضور اونا تو اون خونه نمیشه

واسه همینه که این خونه تحت نظره و ماهی یه بار مخفیانه بازرسی میشه! 

تو چطور نترسیدی و واردش شدی؟!

واال من با این مهارتم میترسم اونوقت تو...

اصن چیزی راجب اون خونه میدونستی؟ 

با نگاهی اروم که هیچ اثری از خشم نداره میگم

-راجبش تحقیق کرده بودم!

ابرویی باال میندازه و با تعجب اشکاری میگه

-اونوقت چطور نترسیدی! 

با اطمینان میگم



-من ادم ترسویی نیستم

وقتی پای خونوادم وسط باشه اصن ترس نمیفمم

نمیدونم شما ها ترستون از چیه؟ 

ولی من نمیترسم

پرسیدی چرا گیر تو افتادم و از خودم دفاع نمیکنم! 

چون اوال تو بهم آسیب نمیزنی دوما..من با کسی که کاری با منو خونوادم نداره کاری ندارم

ولی کافیه بفهمم یه نفر خونوادم و اذیت کرده

کاری میکنم روزی هزار بار مرگ بخواد

من هیچوقت از کسی که خونوادمو ازار داده نمیگذرم 

خواهرام منو میشناسن! 

من وحشی بشم دیگه ادم نیستم حیوونم

منو با دخترای دیگه قاطی نکن

من خیلی با اونایی که دیدی فرق دارم! 

سکوت میکنم و نگاهمو به روبه رو میدوزم

عمیق رفته تو فکر و دست منو هم محکم گرفته! 

انگار میخواد از دلم دربیاره

حقیقتش هم حالم بهتر و اعصابم ارومتره

احساس میکنم میشه به این مرد جذاب و سیریش اعتماد کرد

اه ویکی! کجایی! 

ببین دربه در دارم دنبالت میگردم

با صداش از فکر خارج میشم

-چرا رفته بودی به اون خونه

-فکر کردم شاید بتونم پیداش کنم

-چرا نمیذاری پلیس دنبالش بگرده؟!

پوزخندی میزنم و با حرص میگم

-این پلیسایی که من دیدم هیچ غلطی نمیتونن بکنن! 

متعجب میگه

-منظورت چیه؟!

عصبی میگم

-شما پلیسا با خودتون چی فکر کردید! فکر میکنین اگه با خونواده ی یه گمشده صحبت کنید و اطالعات جمع 

کنین

بعد بشینین تو اداره پشت میز برین تو فکر که ینی این دختر کجاست

بعد مثال خیلی کمک کردین...هه! نههه! 

به این کمک نمیگن به این عالف کردن مردم میگن



االن دو هفته ست که پلیس داره دنبال ویکی میگرده

شما واقعا چه غلطی میکنید که هنوز هیچی پیدا نکردین! 

بعد اسم خودتون و گذاشتین مامور قانون

ارامش مردم!

میهن دوست! 

میشه بپرسم دقیقا کدوم از اینا هستین؟!

بعد دو هفته زنگ میزنین که صحبت کنیم بعد دو هفته تازه میاید اینکه طرف ربوده شده رو انکار میکنید

میگین فرار کرده؟!

نکنه واقعا مردمو خر فرض کردین! 

پرسیدی چرا اومدم اینجا؟!

چون خواستم خودم پیداش کنم

چون به پلیس اعتماد ندارم! 

چون ازشون کاری برنمیاد! 

اگه اونا نمیتونن پیداش کنن من خودم دنبالش میگردم! 
 

با یه سکوت عمیق به روبه رو خیره شده و هیچی نمیگه

مشخصه تو فکره

هه! مشخصه حقیقتو گفتم

نگاه عصبیمو به جلو میدوزم و تا دقایقی فقط سکوت بینمون حاکمه

-بهتره دیگه این لباسو نپوشی! 

با این سوال ناگهانی نگاهم رنگ تعجب میگیره به نیمرخش خیره میشم

منظورش چیه؟ 

-لباست برای همچین جایی که رفتی اصال مناسب نیست

میتونه نگاه کثیف هر مردی رو جذب کنه..بخ خصوص اگه خالفکار باشه

میزنی یه بالیی سر خودت میاری! 

نمیدونم چرا؟ 

ولی منظورشو بد تعبیر میکنم و با یه اخم مالیم میگم

-خیلی هیزی! 

-اگه من نگات کنم مشکلی نداره

اونی که نباید نگاه کنه یه مریض روانیه که ممکنه با یه نگاه بهت تو رو برای ارضای جنسیش نگاه کنه! 

نیمنگاهی بهم میندازه و میگه

-تو که همچین چیزی نمیخوای!؟

اخمام کمی از هم باز میشه

-برای من مهم نیست کی بهم چطور نگاه میکنه

مهم اینه که من بهش اجازه ای نمیدم



نه تنها اجازه نمیدم

بلکه نمیذارم

-به هرحال به ضررت نیست اگه یه ذره حرف گوش کن باشی! 

اخه چرا انقد لجبازی؟ 

بی وقفه میگم

-تو چرا انقد سمجی؟ 

با این سوالم انگار ساکت میشه و دیگه هیچی نمیگه

انگار نمیتونه جوابی براش پیدا کنه!

تا پایان راه سکوت بینمون حاکم میشه و هیچکدوم حرفی نمیزنیم

کم کم خواب به چشمام میاد و پلکام سنگین میشه و هرلحظه بیشتر به دنیای خواب میرم

تا اینکه پلکام روهم میوفته و سرم به شیشه میچسبه و به خواب فرو میرم

و تنها چیزی که یادمه گرمای دست دیویده
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..

-ریکل!..بیدار شو! 

با حس داغ شدن گوشم اروم الی پلکم رو باز میکنم و اولین چیزی که میبینم گردن دیویده! 

نگاه خمارم کمی رنگ تعجب میگیره

اروم سرشو ازم فاصله میده و خیره ی چشمام میشه

گرم و گیرا! 

نگاهم که هنوز خمار خوابه رو بهش میدوزم

تو چشماش! 

چیزایی رو میبینم که نمیتونم بفهمم چیه!

دستشو باال میاره و موهامو که جلوی چشمام ریخته رو کنار میزنه

حاال بهتر میتونم ببینمش

چشمای کشیده و پرمژه!

بینی اندازه و خوش فرم

لبهای نازک و قهوه ای   پوست سفیدی که بخاطر افتاب کمی تیره شده

موهای مشکی خوش حالت که به یه طرف شونه شده

عطر تند و دیوونه کنندش! 

یه مرد که از هر لحاظ کامل و خوش قیافس! 

خوش بحال زنش! 

-بیداری؟ 

نگاهمو به چشماش میدوزم

واوه لعنتی! 



چشماش چرا این رنگیه! 

انگار سورمه ای و خاکستریه

یه رنگ مسخ کننده و عجیب 

تاحاال این رنگی ندیده بودم

ولی عجیب جذابه! 

-رسیدیم!؟

اروم سرشو تکون میده و میگه

-پیاده شو! 

و فاصله میگیره و خودش پیاده میشه

چرا چشاش اینجوری بود لعنتی! 

اه! 

با حس گرما دستمو رو صورتم میذارم که متوجه میشم خیس عرقه! 

با تعجب دستمالی از تو کیفم درمیارم و عرقمو پاک میکنم

دستگیره رو پایین میکشم و درو باز میکنم و پیاده میشم

نگاهمو به کوچمون میدوزم

و بعد در خونمون که متوجه میشم به دیوار تکیه زده و به من خیره شده! 

اخم کمرنگی میکنم و به طرف در میرم

و منتظر وایمیستم

-چرا نمیری؟!

سرمو پایین میندازم و بدون اینکه به سمتش بچرخم میگم

-میشه بری؟...خودم میرم تو

-اول برو بعد من میرم

کالفه به سمتش میچرخم

-گفتم برو من خودم میرم

خونسرد نگام میکنه و میگه

-چرا خب نمیری! 

کمی خیره نگاش میکنم و کالفه میگم

-کلید ندارم

از پنجره رفتم

کوچه ی اونطرف! 

اه کالفه ای میکشه و چشماشو میبنده

بعد دقایقی میگه

-کوچه ی اونطرف؟!

اروم سرمو تکون میدم که در ماشینشو قفل میکنه و دستمو میگیره و منو دنبال خودش میکشه
..



جلوی پنجره وایمیسته و نگهم میداره

-همینجاست؟!

-اهوم

نگاهشو بهم میدوزه و سوالی میگه

-چجوری میخوای بری؟ 

طناب و از دور کمرم باز میکنم و با یه نیمنگاه به هدفم طنابو به طرفش پرتاب میکنم که به کنار پنجره گیر 

میکنه 

میکشمش و از سفت شدنش مطمئن میشم 

به سمتش میچرخم و نگاهمو به نگاه متعجبش میدوزم

-ممنون که منو رسوندین؟!

-نیازی به تشکر نیست! 

-شببخیر

طنابو محکم میگیرم و میخوام بپرم که مچ دستمو محکم میگیره

نگاه متعجب و منتظرم و بهش میدوزم که خیره به چشمام میگه

-بهت قول میدم خواهرتو پیدا کنم...پس دیگه دست به کار احمقانه نزن! 

یه لحظه از اطمینانی که بهم میده پشتم گرم میشه و لبخندی رو لبم میشینه

-ممنونم دیوید! 

دستش که از رو دستم شل میشه نگاهمو به پنجره میدوزم و با یه حرکت خودمو به باال پرت میکنم

خودمو از پنجره باال میکشم و وارد اتاق میشم

از پنجره به پایین خیره میشم که میبینم اون پایین خیره و منتظر وایساده و بهم زل میزنه

-شببخیر! 

طنابو از میله جدا میکنم و در پنجره رو میبندم و پرده رو میکشم

تو تاریک و روشن اتاق با یه حرکت خودمو رو تخت میندازم و تو خواب غرق میشم
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-مامان! 

نگاه نگران و عصبیشو بهم میدوزه

-چیکار کنم ریکل دست خودم نیست! 

نکنه پاره ی جیگرم پیدا نشه! 

و قطره ای اشک ازگوشه ی چشمش میچکه

نگاه کالفمو به لیوان شیرم میدوزه

عجیبه همه چی بوی ویکی رو میده

حتی این لیوان شیر



-مامان! کاراگاه ویلر شخصا به من قول داد که ویکی رو پیدا میکنن..بابا تا دیروز من به پلیس بی اعتماد بودم 

حاال شما؟!

بسه دیگه! 

در برابر نگاه های مغموم بقیه از پشت میز پا میشم و وارد پذیرایی میشم

سه روز از اون شب میگذره و هنوز خبری نشده

دیگه کم کم منم دارم استرس میگیرم 

من به دیوید اعتماد دارم میدونم که قول داده و عمل میکنه ولی...

اه خدایا خواهش میکنم ویکی رو پیدا کن! 

دیگه واقعا تحمل ندارم

با صدای تلفن گوشیم به خودم میام تلفن رو از روی عسلی برمیدارم و با یه نگاه به شماره که برام ناشناس بود 

دکمه ی اتصال رو رد میکنم و گوشی رو بغل گوشم میگیرم

با یه لحن سرسنگین ولی بیحال میگم

-بله؟ 

-سالم خانوم روالن! 

لحظه ای مکث میکنم و بعد میگم

-دیوید؟!

همینکه اینو میگم سر دخترا میچرخه و نگاهشون رو گن زوم میشه مامان هم با هول از پشت میز بلند میشه و 

دم ورودیه اشپزخونه خونه منتظر نگام میکنه

-بله خودمم! 

کالفه اهی میکشم و گله مند میگم

-اااه..براچی انقد طولش دادین! 

با تردید میپرسم

-چیزی..پیدا کردی!؟

-زنگ زدم که راجب همین موضوع باهات صحبت کنم! 

با یه لبخند محو سریع میگم

-خب بگو؟!

تکخندی میزنه و صدای ارومش تو گوشم طنین میندازه و اونو نوازش میده

-راستش ما سرنخ هایی پیدا کردیم که مارو به ویکی میرسونه! 

لبخند عمق بیشتری میگیره ناخواسته بلند میگم

-خب چی ان؟!!

-هه!...لطفا اروم باش زنگ زدم بهت بگم من سر قولم هستم و حتما پیداش میکنم

لبخند ارومی میزنم و میگم

-ممنونم..ممنونم..خیلی ممنونم دیوید! 

-خواهش میکنم...خب دیگه ریکل من باید برم! 



-خدافظ! 

-فعال! 

بوق اشغال که تو گوشم میپیچه گوشی رو با ذوق جلوم میگیرم و با یه لبخند میچرخم طرف دخترا که هنوز 

نگام میکنن

-ویلر بود! 

گفت سرنخ پیدا کردن که به زودی میتونن ویکی رو پیدا کنن 

مامان با ذوق میگه

-واقعا!؟

اروم سرمو تکون میدم که همه ی دخترا از شوک درمیان و اروم لبخند میزنن

به طرف مامان میرم و شونه هاشو میگیرم

-مامان...دیدی داریم بهش نزدیک میشیم؟ 

نگران نباش..قول میدم که پیدا میشه! 

اروم گونشو بوس میکنم و از پله ها باال و داخل اتاقم میرم
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خودمو رو تخت میندازم و لبخند پر ارامشی میزنم

ینی دوباره پیدا میشه؟ 

حتما! 

دیوید قول داده! 

میدونم که پیداش میکنه

وقتی پیدا شد میخوام فقط یه ماه نگاش کنم تا این روزا رو جبران کنم

و اندازه یه ماه باهاش حرف بزنم

دیگه نمیتونه چیزیو مخفی کنه باید بهم بگه مجبوره! 

با یادآوریه تماس دیوید یاد خودش میوفتم

یاد سه شب پیش که تو اون ویالی وحشتناک پیدام کرد

موقع برگشت گفت که لباسم مناسب نیست

بایاداوری اونروز لبخندی رو لبم میشه که سریع لب زیرینمو به دندون میگیرم

اروم از روتخت بلند میشم و به طرف کمدم میرم

درشو باز میکنم و از گوشه ی کمد لباسای اون شب رو که تا کردم رو برمیدارم

در اتاقو قفل میکنم و لباسامو درمیارم

نیمتنه رو تنم میکنم و شلوارش رو هم همینطور

تیپ همون شب رو میزنم و جلوی اینه قدی قرار میگیرم

خدای من! 

واقعا من هیکلم اینطوری بود؟ 



کمی متمایل میشم و کامل خودمو برانداز میکنم

اندامم از هر لحاظ روفرمه

نگاهی به پوست سفیدم که در تضاد با رنگ مشکی خیلی روشن شده میندازم

یه چیزی خیلی جالبه

کامال شبیه پلیسا شدم

نه واقعا انگار یه پلیسم

اگه منم یه کاراگاه میشدم مطمئنا خیلی موفق و معروف میبودم

با چیزی که تو اینه میبینم چشمام گرد میشه و لرز خفیفی وجودم روفرا میگیره

به اینه نزدیکتر میشم

خدای من اون!...اون واقعا ویکیه؟ 

اونه که داره از تو اینه با یه لبخند نگام میکنه

پلکی میزنم و شونه هام تکون خیلی خفیفی میخوره

ولی همینکه چشم باز میکنم با قیافه ی پریشون و مضطرب خودم روبه رو میشم

نفس پر حرصی میکشم و چشمامو میبندم

عصبی می غرم

-لعنتی! 

با یه حرکت لباسو از تنم درمیارم که با چیزی که میبینم دوباره حسرت تو نگاهم موج میزنه

به طرف اینه میرم و دستمو رو خالم میذارم

هممون دوبه دو یه خال مشترک داریم

من و ویکی هم یه خال مشترک داریم که درست وسط دو سینه مونه! 

لعنتی! 

نگاهمو ازاینه میگیرم و سوتینمو از رو زمین برمیدارم و کالفه تنم میکنم..

دیگه واقعا اعصاب این مرور خاطرات رو ندارم
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یه روز دو روز گذشت سه روز هم گذشت

چهار روز از تماس دیوید میگذره و هنوز خبری از ویکی نشده

بابا مگه نگفت سرنخ پیدا کرده پس چرا هنوز...

اه دیگه مغزم کار نمیکنه

دیگه خستم دیگه نمیکشم

حس میکنم تو یه خلسه ی زشت و سیاهم پر از سیاهی 

هیچی نمیبینم و فقط میخوام یه اشنا پیدا کنم

یه دوست یه خواهر



یه عشق

اره ویکی برای من عشقه ولی هنوز پیدا نشده 

و نمیفهمم چرا نمیتونم پیداش کنم

با تمام دلتنگی از ته دلم فریاد میزنم

-ویکیییییییی!!!؟؟

صدام تو فضا اکو میشه و در اخر به گوش خودم میرسه

خسته و کالفه از سیاهی و تاریکی های اطرافم رو زمین میشینم و سرمو تو دستام میگیرم

-ریکل!...اینجایی؟...کمکم کن! ریکل کمکم کن!...خواهش میکنم

به سرعت نور سرمو بلند میکنم و صدا رو جایی بغل گوشم حس کردم ولی...هرچی به اطراف نگاه میکنم کمتر 

چیزی میبینم

بلند میشم

با عجز فریاد میزنم

-ویکییی! 

صداش تو گوشم نجوا میشه

-ریکل..من اینجام! 

برمیگردم و پشت سرمو میبینم ولی نیست

-کجایی؟!

-ریکل کمکم کن! 

صداش که حاال شبیه ناله شده وجودمو اتیش میده با لرزش تو صدام میگم

-کجایی ابجی؟ کجایی عزیزم!

ولی فقط یک کلمه

که با ناله و بغض همراهه

انقدر صداش بغضش درد داره که قلبمو به اتیش میکشه

-ریکل کمکم کن..نجاتم بده من میترسم!..ریکل..

سریع صداش میکنم که صداش

-وی..

-ریکل!...ریککککل!..

ریککککککککلللل!!!!

صداش به وضوح با جیغ همراهه

با جیغ اسممو عاجزانه صدا میزنه

با شنیدن صدای جیغش رو زانو میوفتم و گوشامو میگیرم ولی صدا انگار تو مغزمه و داره عذابم میده

اونقد جیغ میکشه که ناخواسته صدای جیغ من هم تو صداش گم میشه
 

چشمامو باز میکنم و به سرعت رو تخت میشینم

نفسم به سختی باال میاد



نفس نفس میزنم و تو تاریکی بدون اینکه  درکی از اطراف داشته باشم دنبال ویکی میگردم

نگاهم به سمتی کشیده میشه و حس میکنم ویکی رو توش میبینم که با حال اشفته ای به من خیره شده

سریع از تخت پایین میام و به طرفش میرم که اونهم به طرفم میاد همینکه بهش میرسم دستام به چیز خنک و 

سفتی برخورد میکنم

دستمو روش میکشم و با التماس صداش میزنم

که متوجه میشم این منم! 

اهی میکشم و با ماله سرمو به اینه تکیه میدم و اروم مشت میزنم 

-اه! لعنتی! لعنتی! 

یهو بلند داد میزنم

-لعنتییییی! 

و با یه حرکت اینه رو پرت میکنم رو زمین که به هزار تیکه تبدیل میشه و تیکه رو زمین پخش میشه

در به سرعت باز میشه و رنه و کلر سراسیمه وارد اتاق میشن و درجا چراغ رو روشن میکنن

-چخبر شده! 

کلر-باز کیو دزدیدن؟!

نگاه عصبی و نفرت بارمو از اینه ی بیچاره که حاال نابود شده میگیرم و به دخترا میدوزم

اعصابم بهم ریختس و فقط میخوام سر یکی خالی کنم

انگار از نگاهم میترسن که تو چهرشون اظطراب و نگرانی پدیدار میشه

با خشم طلبکار میگم

-که به شما گفت بی اجازه وارد اتاق من شین؟!

جفتشون دستپاچه میشن و نگاهشون رو میگیرم

رنه-عهه..من..ینی ما...

-من و سنگ نیم من!..ما و زهرمار!...حاال گمشین اتاقاتون بکپین! 

کلر نگاه نگرانی میندازه و  خارج میشه

ولی رنه هنوز مردد وایساده 

برمیگردم و نگاه کالفه  ای به اینه ی شکسته میندازم

حضورشو حس میکنم و دوباره میچرخم

-پس چرا وایسادی برو دیگه! 

نگاهی بهم میندازه و خیره تو چشمام میگه

-مطمئنی خوبی؟!

اروم و خیره نگاش میکنم و سرمو تکون میدم

-اره فقط خواب بد دیدم...معذرت میخوام بیدارتون کردم از کلر هم بخاطر حرفم معذرت بخواه..اگه میشه تنهام 

بذار

اروم سرشو تکون میده و به طرف در میره با نگاهش به اینه ی شکسته اشاره میکنه

و میگه



-لطفا خودتو زخمی نکن...شببخیر

و از اتاق خارج میشه و درو میبنده

کالفه دمپایی هامو میپوشم و دستکش دستم میکنم و اروم به طرف اینه میرم

بلندش میکنم و تیکه های شکسته شو جمع میکنم

زیر لب می غرم

-لعنتی!...االن شد پنج روز!
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...

عصبی لیوان رو روی میز میکوبم

-اروم باش ریکل باالخره زنگ میزنه

با خشم صدامو کمی بلند میکنم

-پس چرا هنوز خبری نشده پنج روزگذشته! 

-ریکل اروم با..

-نمیخوام اروم باشم...میفهمی مامان نمیخوام! 

استرس دارم و این زنگ نزدنا داره دیوونم میکنه میفهمیی؟!

از پشت میز بلند میشم و از اشپزخونه خارج میشم

دخترا همه نگرانن و سرشون همش پایینه و تو فکرن

هه! چه فایده وقتی کاری نمیکنن

اگه امروز دیوید زنگ نزنه خودم زنگ میزنم

از پله ها به طرف اتاقم میرم

بدرک صبحونه کوفتم شد و گشنه ام

وارد اتاق میشم و رو تخت میشینم و تمام تالشمو میکنم تا نزنم کل دکور اتاقو خراب کنم

اروم چشمامو میبندم و نفس عمیقی میکشم تا به اعصابم مسلط باشم

حتما امروز زنگ میزنه

امیدوارم

با صدای اهنگ تلفنم سریع چشمامو باز میکنم و گوشیمو رو میز توالت میبینم که داره زنگ میخوره سریع از جام 

بلند میشم و گوشی رو برمیدارم و بدون نگاه کردن به شمارش سریع دکمه ی اتصال رو میزنم

-الوو!

-سالم خانوم روالن! من از بخش بازرسیه پلیس نیویورک باهاتون تماس میگیرم

-بله بله بفرمایین! 

-متاسفانه باید به اطالعتون برسونم خواهرتون ویکی روالن که مدتی بود که گم شده بودن فوت کردن و االن 

جنازشون داخل سردخونست...

نمیشنوم

نمیشنوم! 



ادامه ی حرفشو نمیشنوم 

فقط همون یک کلمه

گفت فوت شده خواهر من! عزیز دردونه ی من

نازنین من عشق من

گفت...مرده! 

اون مرده؟ 

اون نمرده نه نمرده! 

مدام زیر لب میگم که نمرده 

مغزم هنگ کرده و اصال صدای معمور رو نمیشنوم که چی میگه حتی نمیفهمم گوشی رو که پایین اوردم و کی 

تماس قطع شد

عین یه جنازه ی متحرک که فقط چشما و لباس تکون میخورن فقط پلک میزنم و با شیاری که بین لبام افتاده 

نامفهوم فقط میگم که نمرده

یهو بلند میگم و با فریاد میگم

-نمرده! اون نمردههههه! 

با تمام توانم گوشی رو به طرف دیوار پرت میکنم که با صدای بدی میشکنه و پخش زمین میشه

از ترس و خشم و بهت بدنم به لرزش در اومده

دخترا همه نگران وارد اتاق میشن ولی من هیچی نمیفهمم

فقط یه کلمه تو ذهنمه

اون نمرده

نه! اون نمرده

بی توجه به دخترا که متعجب و مضطرب بهم خیره شدن یه شلوار جین ابی با یه تونیک استین بلند توسی 

میپوشم و به توجه به موهام که بازه و گوشیم که جنازش کنار دیواره

کیف کوچیکمو برمیدارم و از کنار دخترا رد میشم

بدون اینکه نگاهی طرف دخترا که مدام سوال میکنن بندازم از خونه خارج میشم

در ماشینمو باز میکنم و سوار میشم بدون وقفه پامو رو گاز فشار میدم
...

با خشم درحالی که میتونم خون رو تو چشام حس کنم از ماشین پیاده میشم و با یه نگاه به ساختمون به 

سرعت و با قدمهای پر خشم به داخل میرم

از پله ها باال میرم و طبقه ی اول نگاهی به باالی در که نوشته "دفتر کاراگاه دیوید ویلر"

سریع وارد اتاق میشم و با دیدن میزی که چهار نفر پشت میز نشستن و دو نفر پاشون رو روی میز گذاشتن و با 

سرخوشی چشم رو هم گذاشتن به عصبانیتم اضافه میشه به حدی که االن یه حیوون وحشی جلوم باشه وحشی 

تر از خودش میوفتم به جونش

با دیدنم هول زده سریع از جاشون بلند میشن و صاف جلوم وایمیستن 

-خ..خانوم روالن! 

احساس میکنم از همه ی وجودم اتیش میباره



با قدم های محکم و نگاهی خیلی ترسناک به طرفشون میرم

-ویکی کجاست؟!

یکیشون که روبه روم بود با نگاه متعجب و مضطرب با صدای لرزون میگه

-چ..چی؟!

با فریادی که عالوه بر اونهاکل اداره رو میلرزونه تمام دفاتر و برگه های رو میز رو با یه حرکت رو زمین پخش 

میکنم

-گفتم خواهرم کجاااااااسسست!!
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-خانوم روالن..ما.. 

با نگاه اتیشی و به خون نشسته با یه لبخند ترسناک که بیشتر شبیهه پوزخنده میگم

-که مرده هااان!..ویکی مرده! ویکی روالن خواهر من مرده!..

دوباره با فریاد میگم

-به چه جرعتی همچین دروغ مزخرفی گفتین

شماهاا خیلی غلط کردین که یه همچین زری زدین

شما خیلی گوه اضافه خوردین! 

به چه حقی هان؟ به چه حقی گفتین اون مرده! 

اصن حق نداشتین بهش فکر کنین چه برسه به اینکه گزارششو بدین! 

اون کجاست؟ اون کجااااسسست! 

مگه خود خاک برسرتون

مگه شما گوربه گور شده ها یه ماه پیش نگفتین پیداش میکنین؟ 

پس چیشد؟ 

اون مرده؟....خیلی غلط کردین که همچین چیزی گفتین! 

شما ها که عرضه ی پیدا کردن یه ادم رو ندارین گوه میخورین که میگین مرده

این دروغ رو از کجاتون دراوردین! 

اصال دلم میخواد بدونم کی یه همچین حرفی زده! 

کجاست اون حرومزاده که این دروغ مزخرف رو از خودش ساخته!..

وقتی صدایی ازشون درنمیاد دوباره داد میزنم 

-چرا الل شدین! 

گفتم کی گفته که همچین حرفی بزنین؟!...

-اینجا چه خبره؟!

نگاه وحشیمو به سرعت به طرف صدا میچرخونم

خودشه! 

خود عوضیشه 



از خشم عرق کردم و تموم وجودم تو اتیشه ولی اتیشی که داره قلبمو سوراخ میکنه چیزیه که حتی یه لحظه هم 

بهش فکر نکردم

مرگ ویکی و بد قولیه دیوید! 

پوزخندی میزنم که به سرعت محو میشه

متعجب و کمی نگران نگام میکنه

قدمهامو به طرفش برمیدارم که اون چهارتا با نگرانی نگام میکنن

به طرفش هجوم میبرم و با خشم تو چشمای نگرانش زل میزنم

-پس اومدی؟!...چه عجب خودتو نشون دادی! ویکی کجاست! 

وقتی نگاه خیرشو میبنم با تمام توانم جیغ میکشم اونقدر که گلوم میسوزه

-کثاااافففففففت!!

مگه نگفتی پیداش میکنی

مگه نگفتی قول میدی پیداش میکنی

توعه اشغال مگه به من قول ندادی

مگه نگفتی خواهرمو برمیگردونی؟ 

پس چیششششد؟!

جواب بده کثثثافت چیشششد؟!

کو خواهرم؟!!!

مرده؟!

هه!...مطمئنی مرده؟!

چطور تونستی همچین دروغی بگی؟ 

چطور میتونی!

چطور میتونی بگی اون مرده؟!

چطور میتونی زیر قولت بزنی؟!
 

بدتر از قبل جیغ میزنم

-لعنتیییی چطور میتونی با روان من بازی کنییی؟!!

فقط با مشت میزنم تو سینش و اون هی عقب میره و خیره و ناراحت نگام میکنه ولی هیچ عکس العملی نشون 

نمیده 

میزنم و جیغ میزنم ولی هنوز خالی نشدم

-چطور میتونی! 

نننهههه!!! اون نمرده! 

اون نمرده! 

تو دروغ میگی اون نمرده! 

فکر کردی راحتت میذارم؟!

دست از زدن برمیدارم



با مکث یه ثانیه دستمو مشت میکنم و تو صورتش فرود میارم

شونشو میگیرم و مشتی به شکمش میزنم و با پام لگد محکمی به زانوش میزنم از درد تو خودش جمع میشه و 

رو زمین میوفته

اون چارتا میخوان به طرفش بیان که جیغ میزنم

-گمشین عقققب! 

که سرجاشون وایمیستن

میرم باال سرش حاال دیگه جیغ نمیزنم فریاد نمیزنم

فقط...

بدنم میلرزه

از ترس

ترس روزی که ویکی واقعا مرده باشه و این از کمکاریه من باشه

ترس از روزی که نتونم به قولی که به بابا دادم عمل کنم

بغض انقد تو گلوم رشد کرده که حتی با جیغ و فریاد هم خالی نشده

اشک پشت چشمام جمع شده و دیدم و تار کرده

بماند که سه روزه بخاطر استرس بیخوابی کشیدم
 

با صدایی که از بغض اشکارا میلرزه میگم

-لذت میبری از اینکه شکستمو میبینی حال بدمو میبینی؟!

چطور تونستی زیر قولت بزنی

من بهت اعتماد کردم!...

سرمو به طرفین تکون میدم

-دیگه کاری بات ندارم دیگه اعتماد نمیکنم

امروز بدجوری منو شکستی

دیگه کاری باهات ندارم

برو بدرک برو بمیر! 

ولی یادت نره من ویکی رو پیدا میکنم

هرطور شده

بدون کمک تو!

لبمو میگزم و همراه اشکی که سمج از گوشه ی چشمم سر میخوره با صدای گرفته و ارومی میگم

-نامرد بیرحم

فقط خیره نگام میکنه و رد اشک رو دنبال میکنه

لعنتی نباید میبارید

حتی یه قطره اونم بعد اینهمه سال

سریع با دست پاکش میکنم و به طرف میز میرم خم میشم و کیفم رو برمیدارم

اون چارتا هم از ترس فقط خیره نگام میکنن



بلند میشم و به سرعت از در خارج میشم

باالی پله ها که میرسم همه چی رو تار میبینم

مکثی میکنم و پامو رو پله ی اول میذارم که سردرد شدیدی میگیرم

بیتوجه پله ی دوم و سوم رو هم برمیدارم که رو پله ی چهارم سرم گیج و میره تیر میکشه

به انتهای پله نگاه میکنم

همه چی رو دوتا میبینم

نفس نفس میزنم

حالم اصال دست خودم نیست

یهو تموم قدرتمو از دست میدم و پاهام سست میشه

کیفم از دستم سر میخوره و پلکام روهم میوفته و همینکه میوفتم

دستم کمی کشیده میشه و دیگه هیچی نمیفهمم
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از زبان راوی

به سختی از جایش بلند میشود و دستش را روی گوشه ی لبش میکشد و گرمیه خون را حس میکند

با خود به این فکر میکند که عجب ضرب دستی داشت

تابه حال دختری را ندیده بود که تا این حد وحشی و قوی باشد

با دستش خون لبش را پاک میکند و بیتوجه به دردی که در زانویش میپیچد

از جایش بلند میشود که صدای جی بلند میشود

-عه..قربان حالتون خوبه! 

بیتوجه بلند میشود و ارام دستی به لباسهایش میکشد که متوجه مکث دختر در راه پله میشود

خیره و نگران نگاهش میکند

قلبش با اشکی که دختر ریخت هزار تیکه شد

مگر این دختر اشک ریختن بلند بود مگر خودش نگفت که از ان دختر های گریه ای نیست

و امروز به چشم دید که چه فریاد هایی که نمیکشید ولی با ان یه اشکی که سمجانه رو گونه اش رد بجا گذاشت

تمام دردی را که او میکشید به وضوح حس کرد

حس کرد که چه اتیشی در قلبش روشن است 

حس کرد که چقدر درد میکشد

حس کرد که چقدددر از اون دلخور است

و اون نیز از خودش دلخور بود که چرا نتوانست ویکی را زنده دست خواهرش دهد

شاید اگر کمی زودتر دست به کلر میشد...افسوس که دیگر فایده ای نداشت

ویکی مرده بود و جنازه ی نیمه سوخته اش در سردخانه بود

-بیخود نیست که از این دختر میترسم چقد خشنه

با این حرف نگاهش را به والر میدوزد



که اینبار دنیس میگوید

-اره دیدین چه فریادی میکشید

گلوش نسوخت؟ واال کل اداره لرزید چه برسه به ما 

دختره اصال روحیات لطیف و دخترانه نداره

خیلی خشنه..

خشک و جدی حرفش را قطع میکند

-اینکه خونواده برات ارزش دارن ینی خشن! 

دنیس متعجب به رییسش چشم میدوزد

انتظار داشت که گله کند و عصبی باشد ولی چیزی برعکس بود 

با صدای نفسهای تند شده و ارومی (منظور صدای ارام است) نگاه هر پنج نفر به راه پله دوخته میشود

نگرانی هر لحظه بیشتر به جان دیوید چنگ میزند

ناگهان با شل شدن پاهای دختر و افتادن کیف از دستش به سرعت به طرف ریکل میدود و قبل از اینکه دختر 

کامل به زمین بیوفتد دستش را میگیرد و روی پله ی دوم مینشیند و سر دختر را روی پاهایش میگذارد

پلکهای روی هم افتاده ی دختر قلبش را میسوزاند و سوراخ میکند به وضوح بغض را در گلویش حس میکند

و سوالش این است 

-من چطور تونستم! همش تقصیر منه

ارام قطره اشکی که مژگان دختر را خیس کرده و گونه اش را نیز کمی خیس کرده است را با انگشت شست پاک 

میکند 

با نگرانی دستش را زیر پای ریکل می اندازد و او را روی دستانش جای میدهد به طرف پسر ها میچرخد و رو 

بهشان میگوید

-من زود برمیگردم...اینجا رو مرتب کنین! 

و به سرعت در برابر نگاه های متعجب و نگران انها از پله ها پایین امده و از ساختمان خارج میشود

در جلوی ماشین رو باز کرده و ریکل را روی صندلی مینشاند

نگاه نگرانی به چهره ی رنگ پریده ی دختر انداخته و به سرعت در ماشین را میبندد

ماشین را دور زده و سوار میشود

با نگاه گذرایی به ریکل ماشین را روشن کرده و پایش را روی گاز فشار میدهد

یاد شبی که ریکل صحیح و سالم با دلخوری در ماشینش نشسته بود مث خوره مغزش را میخورد

چرا این دختر همیشه باید از اون عصبی باشد؟!

یکبار نتوانست او را خوشحال کند

جز زمانی درباره ی سرنخ به اون گفت

اشتیاق و شادیی که در صدایش بود بی اندازه و او را خوشحال کرد

و حاال امروز با بدقولیی که کرده او را رنجانده و اشکی را که سالهاست فرو نریخته را فرو ریخته

همه ی اینها را تقصیر خود میداند و بیشتر از همه حال بد ریکل را

برایش مهم نیست که از او کینه ای شود



فقط به هوش بیاید

فقط سرحال باشد

این تنها ارزوییست که از ته قلب میخواهد
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ریکل

با حس ضعف اروم الی پلک لغزیدمو باز میکنم و با دیده ای تار شده اطرافو نگاه میکنم 

کم کم دیدم واضح و واضح تر میشه و اولین چیزی که میبینم نگاه نگران و خیره ی دیویده

با دیدنش به سختی اخمامو تو هم میکشم و نگاهمو ازش میگیرم

به ارنجم تکیه میدم و اروم سعی میکنم بشینم

-ریکل..تو نباید..

با نگاه متعجب دستشو جلو میاره که جلومو بگیره که با خشم حرفشو قطع میکنم و می غرم

-به من دست نزن! 

دستاش تو هوا خشک میشه

بیتوجه اروم رو تخت میشینم و به بالشت پشتم تکیه میدم و با یه نفس عمیق چشمامو میبندم

و به این فکر میکنم که چرا تو بیمارستانم

کم کم همه چی وارد ذهنم میشم

رفتم اداره و کلی جیغ زدم و در نهایت رو پله ها از حال رفتم

هه حتما این منو اورده بیمارستان

-حالت خوبه؟ 

با این حرفش انگار که اتیشم زده باشن دوباره عرق میکنم و قلبم اتیش میگیره

پوزخندی میزنم و چشمامو باز میکنم تکیمو میگیرم

 سرمو پایین میندازم و ریز میخندم

با تعجب خیره نگام میکنه

که خندم کم و محو میشه

سرمو باال میگیرم و با چشمای به خون نشسته خیرش میشم

-گمشو! 

تو چهرش نگرانی میبینم ولی ذره ای تعجب نه! 

-برا چی اینجایی؟ 

که چی بگی؟ 

تو دنیا از بدقلی متنفرم

با بغض و درد ادامه میدم

تو میدونی چیکار کردی؟!

گفتی اعتماد کن قول میدم پیداش کنم



 
و بعدش...بهت اعتماد کردم ولی تو اعتماد منو زمین زدی 

بهم قول دادی ولی بعد زیر قولت زدی

من برام وفای به عهد خیلی مهمه ولی تو چیکار کردی 

االن خیلی اروم بی هبچ حرفی اینجا نشستی به من زل زدی

هرچقدر هم که تو قلبت پشیمون و سردرگم باشی

چطور میتونی تو ظاهر انقد  خونسرد باشی؟ 

با یاداوریه اینکه لحظه ی اخر اشکم چکید میگم

-تو اشکمم دیدی نه؟ 

اشکی که بعد سالها چکید رو دیدی! 

ببین با من چیکار کردی که بع سسالهاااا اشکم چکیده

نباید میبارید! نباید میدیدی میفهمی؟!

امروز منو شکستی! بد شکستی دیوید!

من هزار باز چشمام تر شد ولی اشک نریختم

ببین چیکار کردی! 

دیگه برام مهم نیستی

اگه برات مهم بودم نمیذاشتی این اتفاق بیوفته

دلم ازت پره خیلی هم پره

فقط همینو بگم که...

مکثی میکنم و خیره به چشمای سرمه ایش میگم

-خیلی نامردی...حتی اگه تو تموم زندگیت مرد بودی بدون ایندفعه خیلی نامرد بودی! 

نگاهمو میگیرم و میگم

-اگه میشه تنهام بذار...دیگه هم سراغ منو نگیر

با صدای ارومی گفت

-من...فقط...هاه! داشتم دنبالش میگشتم و واقعا بهش نزدیک شده بودم تا اینکه افرادم جنازشو تو خیابون پیدا 

کردن یه موتوری هم بغلش بود صورتش له شده بود ولی خیلی شبیه خواهرت بود از ههر لحاظ همون لباسی هم 

که گفتی تنش بود

من نخواستم زیر قولم بزنم ولی شد..

شاید اگه کمی زودتر دست به کار میشدم االن زنده بود..میدونم همش تقصیر منه

و میدونم نمیتونی منو ببخشی با اینحال...

نگاه خیرشو رو نیمرخم حس میکنم

-دلم میخواد فراموشم نکنی چه به عنوان یه دوست 

یا حامی یا کاراگاه یا کسی بهش تنفر داری یا حتی یه ادم غریبه..

ازجاش بلند میشه و به طرف در میره

همینکه صدای در رو میشنوم نگاهمو به در بسته میدوزم



بیدلیل و ناخواسته اشکام پشت هم جاری میشن

و من تازه میفهمم چقدر به این اشکا نیاز داشتم

محکم پلکامو رو هم فشار میدم و با دستام صورتمو میپوشونم و اروم هق میزنم
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نگاهمو تموم طول راه به پنجره دوختم

دوباره شدم همون دختر قوی و مغرور و اخمو

انگار من نبودم که تو اتاق داشتم اشک میریختم

نمیدونم دردم چی بود

قلبم بدجوری فشرده میشد

شاید چیز خاصی نبود یا اصال تقصیر دیوید نبود ولی بدجوری حس میکردم که بهم ضربه ی بدی زده

بعد از اینکه از اتاق بیرون رفت و منم تنهایی اشک ریختم اونم بعد سالهاااا

حدودا بعد سه ساعت اومد سراغمو کارای ترخیصمو انجام داد

تو این مدت حتی نیمنگاهی هم بهش ننداختم

دلم نمیخواست ببینمش الاقل اینجوری ارومتر بود

ولی کی میفمه تو دل من چی میگذره 

همش بغض بیخ گلومو چسبیده و ول  نمیکنه

با ترمز ماشین نگاه بیتفاوتمو به دستگیره میدوزم و دستمو روش قرار میدم ولی تا میخوام حرکتی بکنم

هردو بازوم محکم گرفته میشه و منو به طرف خودش میچرخونه انقد سریع اینکارو انجام میده که دسته ای از 

موهام رو شونم میوفته و مقداریش جلوی دیدم رو میگیره

نگاه بیتفاوتی به چشمای کالفش میندازم و خونسرد میگم

-ولم کن! 

-نه! 

-چرا؟!

با فکی لرزیده حرص زد

-چون داری عذابم میدی! 
 

مهم بود! 

هه معلومه که نه

منو سننه اخه

-من چیکار بهت دارم؟!

عصبی و ناراحت میگه

-ریکل!...چندبار باید بهت بگم من نخواستم

چرا منو مقصر میدونی؟ 



غیر از اینه که همون شب بهت قول دادم و حتی بهش خواستم وفا کنم ولی دیر رسیدم

ریکل من تمام تالشمو کردم

چرا درکم نمیکنی؟!

با ناله ها و غرش های عصبیی که با فک لرزونش میکرد دوباره چشمه ی اشکم جوشید و دیدمو تار کرد

با صدایی که از فرط بغض دورگه شده میگم

-من چیکارت دارم گفتی فراموشت نکنم

کار بدی کردم خب فراموشت نمیکنم ولی دوست دارم برام غریبه باشی

مگه خودت اینو نگفتی!..

-ریکل!...چرا نمیفهمی طاقت ندارم اینجوری نگاه ازم میگیری و دلگیری خب چیکار باید بکنم...

نمیدونم چرا و دلم از چی پر بود ولی با همون جمله ی اولش تموما خودمو با دادی که زدم خالی کردم

-بدررررک!...من چیکار کنم؟

چرا جور کالفگیه تورو من باید بدم

چرا تو از دلگیریه من عصبیی من باید حرف بشنوم؟ 

بسه دیگه دیوید بسه! 

بسه هرچقدر تحقیرم کردن دیگه تحمل ندارم

حتی روزی که بابام هم مرد اونا دق دلیشنو سر من خالی میکردن

منی که قلبم هزار تیکه بود

فکر نکن وقتی داد میزنم یعنی قویم! 

نهههه! نیستم منم گاهی سکوت میکنم

تو خودم میریزم

اشک نمیشه که بباره تو قلبم گوشه میکنه و یه روزی خفم میکنه

ولی دیگه خستم! 

فریاد میزنم

-میفهمی خسسستتتم!...دیگه تحملم تموم شده مگه صبر یه ادم چقدره

دیگه تحمل ندارم

به اندازه ی کافی سرکوفت شنیدم..

با دستی که نمیدونم کی از زیر دستاش ازاد شد اشکمو پس میزنم

با صدایی گرفته تر میگم

-خسته شدم..تو دیگه به غصه های تو قلبم اضافه نکن! 

دستگیره رو مبکشم و قبل از اینکه پیاده شم نگاهمو به نگاه خشک شدش میدوزم

-من مطمئنم اون جنازه مال ویکی نیست هرطور که دوست دارین فکر کنین

حتی به مامان و دخترا هم اینو بگین

ولی من باور نمیکنم و بهت قول میدم یه روز ویکی رو میدا کنم...تا اونموقع فقط نگه کن! 

پامو بیرون میذارم و خارج میشم و با حرص درو بهم میکوبم و به طرف خونه میرم



زنگ رو فشار میدم که به ثانیه نکشیده چهره ی نگران گیل تو در نمایان میشه یهو با ذوق داد میزنه

-دخترا اومد! 

اروم درو باز میکنه و سوالی خیرم میشه

-خوبی ابجی؟ 

اروم سرمو تکون میدم و رو بهشون میگم

-از کاراگاه بپرسین چیشده من یه کار نیمه تمو دارم که...

نگاهی به باالی پله ها و در اتاق ویکی میندازم

-باید تمومش کن

با قدم های بلند به طرف اتاقم میرم و لباسمو با یه نیمتنه و شرتک عوض میکنم و موهامو گجه ای پشت سرم 

میبندم

از در که میام بیرون رو به رنه که پایین پله هاست میگم

-رنه بی زحمت واسم یه گوشی جور کنم سیمکارت و رمم رو هم بنداز روش

و به سرعت وارد اتاق ویکی میشم و درو از داخل قفل میکنم
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نمیدونم چقد از گشتنم میگذره که با صدای تقه ای که به در میخوره

دست از کار میکشم و به طرف در میرم و اروم باز میکنم

-بله؟ 

مامان لبخند غمگینی میزنه که دلمو کباب میکنه

-سالم!...اقای هیتلر بهم گفت چیشده! 

آهانی میگم و نگاهمو ازش میگیرم

-میفهمم چقدر االن ناراحتی و چی بهت میگذره

-من ناراحت نیستم

با لحن قاطع و سردم به وضوح جا میخوره

نگاهمو بهش میدوزم و میگم

-من حرفاشونو باور نکردم چون همش چرت بود!

-ریکل! 

-اونا از اولم..میخواستن ثابت کنن که ویکی فرار کرده..ربوده نشده! 

از اول هم حرف خودشونو میزدن حاال هم یه جنازه پیدا کردن و راحت دارن تو مغز ما فرو میکنن که ویکی 

روالن گمشده ی این پرونده ربوده نشده! فرار کرده

یهو صدامو بلند میکنم

-فکر کردن ما خریییم!؟



این اتاق!(با دستم به داخل اشاره میکنم) همتون این اتاقو وقتی ویکی رو بردن دیدین تخت به هم ریخته بود 

گلدون شکسته بود پنجره باز بود و...هیچ لباسی برداشته نشده بود! 

باز صدامو بلند میکنم

-بابا لباس بدرک! اون حتی یه کفش یا یه دمپایی هم برنداشت حتی یه کش سر میخوای باور کنم با پای برهنه 

روی اسفالت راه رفته! 

اخه کی اینطوری فرار میکنه! 

کیو گول میزنین؟ 

خودتونو!؟ 

حتم دارم  اون جنازه ای که تو سردخونه ست ویکی نیست..

مامان بی طاقت حرفمو قطع میکنه

-اون موتوری که زد بهش...عکس ویکی رو دید گفت خودشه! 

این یه مدرک کامله! 

پوزخند عصبیی میزنم و با چشمای به خون نشسته از خشم میگم

-و شما هم باور کردین! 

اه چقدر که این پلیسا خرن! 

از کجا معلوم اون موتوری درست بگه؟ روچه حسابی حرفشو باور کردین؟!

مامان با چشمایی که کمی بهت توشه میگه

-چرا باید دروغ بگه یه ادم عادی! 

-شاید اجیر شده شاید برای ردگم کنی پلیس یه همچین نمایشی رو درست کردن! 

مامان خیره به چشمام نگاه میکنه و با مکث میگه

-99درصد حرفای پلیس درسته و هیچکس به احتماالتت گوش نمیده 

پوزخندی اشکاری میزنم و با تمسخر میگم

-99درصصصد! من نیم درصد هم احتمال نمیدم چه برسه 99درصصد! 

من از اول هم به پلیس اعتماد نداشتم بخاطر دیوید اعتماد کردم که اون هم امروز شکست

مامان با ظاهری متعجب میگه

-منظورت چیه؟ 

با اعصابی داغون میگم

-امروز فهمیدم پلیسا به هیچ دردی نمیخورن چون حرف خودشونو میزنن

نگران میگه

-ریکل تو امروز کجا رفتی؟ 

-رفتن ادارشو بهم ریختم ولی هنوز اروم نشدم چطور به خودشون اجازه میدن همچین مزخرفاتی رو بگن؟

-ریکل! 

-من دیگه کاری با پلیس ندارم چون یه مشت بی عرضه ان که اخر سر حرف خودشونو میزنن

دیگه هم نمیخوام ریخت هیچ پلیس و کاراگاهی رو ببینم! 



نگاه عصبیمو از مامان میگیرم و چشمامو میبندم تا کمی رو اعصابم مسلط بشم

-ریکل!...اقای هیتلر به من گفتن بریم اون جسد رو خودمون ببینیم 

-خب برید به من چه! 

-ریکل!...پدرت قبل مرگش حفاظت از ما رو به تو سپرد تو االن بزرگ این خونه ای! 

حرفش طوری بود که دربرابرش احساس شرمندگی کردم

-مامان!..

-این یه حقیقته دخترا ازت حساب میبرن ازت خواهش میکنم باهامون بیا! 

کمی تو چشماش خیره میشم و در نهایت میگم

-این اخرین باریه که چشمم به پلیسا میوفته دفعه ی بعدی وجود نداره...تا نمیساعت دیگه حاضرم

لبخند خیلی محوی میزنه و میگه

-ممنونم عزیزم..منتظرتیم! 

و از جلوی در کنار رفت با مکث داخل میام و درو میبندم

نگاهی به اتاق ویکی میندازم خداییش یه دفتر خاطرات ببین چطوری اعصاب منو بهم ریخته! 

کلید رو از پشت در برمیدارم و از اتاق خارج میشم

درو میبندم و قفلش میکنم راهمو به طرف اتاقم کج میکنم تا حاضر شم
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-خوشحالم که میبینمتون خانوم روالن!
 

نمیدونم چرا این روزا انقد چشام سرخه نگاه عصبیمو تو صورتش میکوبم و قاطع میگم

-ولی من خوشحال نیستم 

به وضوح جا خوردنشو میبینم

نگاهمو ازش میگیرم و بی میل میگم

-اون جنازه کجاست! 

با لحن سردی میگه

-از این طرف

پشت سرش راه میوفتم که دخترا هم پشتم میان

برعکس اونا که با کنجکاوی و نگرانی به دیوار های سفید راهرو نگاه میکنن من اصال نگران نیستم چون میدونم 

ویکی زندست و اون جنازه فقط ردگم کنیه! 

به یه در میرسیم که یه شیشه ی مات داره اروم درو باز میکنه و مارو به داخل دعوت میکنه

همگی وارد میشیم یه اتاق تقریبا کوچیک که وقتی وارد میشی روبه رو یه اهن مث تخته هست که به دیوار 

وصله 

نگاهمو به جسدی که روشه میدوزم اروم نزدیکش میشم و باالش قرار میگیرم از بویی که ریه هامو پر میکنن 

حالم بهم میخوره و صورتم از چندش جمع میشه



-فک کنم تهویه بذارین خوب باشه

هیتلر-فایده نداره بوی جنازه رو نمیشه از بین برد

دخترا هرکدوم یه دستمال جلوی بینی شون میگیرن

بی توجه به بوی تعفن نگاه کنکاش گرانه مو به جنازه میدوزم

صورتش انگار له شده بود و نصف بدنش پر از زخم بود که البته شسته بودنش همون لباسی که اون شب ویکی 

باهاش خوابیده بود تنش بود 

با پاهای برهنه

-وقتی به موتور برخورد کرد بالفاصله مرد

-اینکه چیزی از صورتش معلوم نیست..(کمی سرمو نمایشی حرکت میدم که مثال دارم کامل نگاش میکنم) رو چه 

حسابی میگین که این ویکیه! 

-مشخصاتش کامال مثل ایشونه عالوه براون اون موتوری قبل از برخورد تونست صورتشو ببینه همون عکسی که 

شما دادین رو نشونش دادیم...گفت خودشه! 

نگاه پر تمسخرمو بهش میدوزم

-و شما باور کردین! 

-برای چی یه ادم عادی باید دروغ بگه؟

خشم دوباره تو نگاهم میدوه نگاهمو ازش میگیرم و بیدون اینکه اجازه ای بگیرم شروع میکنم به وارسی جنازه

از هر لحاظ شبیه ویکی بود

اروم نیمتنه ای که تنش بود رو کمی پایین میکشم 

همون خال درست وسط سینش! هرکی جای من بود باور میکرد

لباسشو درست میکنم و دست چپشو میگیرم و وارسیش میکنم

مامان-ریکل! 

دستشو اروم کنارش میذارم و ازش فاصله میگیرم

دیگه مطمئن شدم اون ویکی نیست

به طرف در میرم و میگم

-کار ما تموم شد...دخترا بریم

و از در خارج میشم که دخترا هم پشت سرم میان

همشون اروم اشک میریختن

رنه میاد کنارم وایمیسته و با بغض میگه

-باورم نمیشه مرده! 

خیلی خشک میگم

-اون جسد مال ویکی نبود

-چرا اینو میگی؟ خودت بررسیش کردی کامال مشخص بود که اونه! 

پوزخندی میزنم و میگم

-مگه نمیگی من ببرسیش کردم پس من میفهمم که اون وبکیه یا نه



رنه وایمیسته و دست منو میگیره نگهم میده

خیره تو چشمام میگه

-ریکل چرا نمیخوای بفهمی! ویکی مرده

دیگه نمیتونی برش گردونی! 

دستمو از دستش میکشم و محکم تو صورتش میزنم که سرش به طرفی مایل میشه با خشم میگم

-دیگه دلم نمیخواد یه همچین حرفی بزنی..االن فقط صورتت قرمز شد دفعه ی بعدی دهنتو پرخون میکنم

ویکی نمرده فهمیدی! 

برای یه بارم که شده حرفمو باور کن..هه همیشه همینه! 

یه بار نشد حرفمو باور کنین همیشه یه لجبازی میکنین یه گندی میزنین تازه به این نتیجه میرسین که حرف من 

راست بوده

چرا یه بار مث ادم بهم اعتماد نمیکنین! 

(صدامو بلند میکنم) نکنه یادتون رفته این شما بودین که ویکی رو هوایی کردین! 

مامان داشت با نگرانی و دخترا با ترس نگام میکردن رنه هم که با ندامت اصن نگام نمیکرد

ولی هنوز داشتم بلند حرف میزدم

-وقتی ویکی گفت میخوام برم ایران من مخالفت کردم چون یه چیزی میدونستم شما چیکار کردین! 

بزرگ شده بچه نیست که بذار بره

بذار خوش باشه، تجربه کسب کنه 

بلده از خودش دفاع کنه! 

( داد میزنم) حاال نگاه کننن! 

جنازشو داری میبینی 

چرا؟ چون رفت به این مسافرت کوفتی 

با صدای خیلی ارومی میگه

-ولی این ربطی به سفرش

-دارهههه! داره خوبم داره

وقتی برگشت من دیدم چطوری بدنش یخ بود ولی درجه ی تبش باال بود

من دیدم چطور کابوس میدید و حتی از منم میترسید رنه من اینا رو دیدم

و اینا بعد از برگشتش اتفاق افتاد

بعد اون نتونست راحت بخنده حاالهم که دزدیده شده...ببین خوب نگاه کن

سر لجبازیه شما سر تجربه کسب کردن های شما

سر بی فکریه شما االن داریم جنازه ی ویکیو تحویل میگیریم

پس خوب ببین که دفعه ی بعد یکی دیگه از مارو به کشتن ندین...بریم

و راه میوفتم وقتی میفهمم همه خشکشون زده برمیگردم و با نگاه سرزنش گرم خیرشون میشم به طرف رنه 

میرم و دستشو میگیرم و دنبال خودم میکشمش که با این کار دخترا هم راه میوفتن

اروم می غرم



-تو مثل اینکه حرف حساب حالیت نیست باید خودم بکشونمت!

به طرف ماشینم میرم و در جلو رو باز میکنم و رنه رو تقریبا تو ماشین پرت میکنم درو میبندم

همه داشتن به طرف ماشین مامان میرفتن که داد میزنم

-رونیکا

که به سرعت سرجاش وایمیسته و خیره نگام میکنه

با اشاره ی سر میگم که سوار شه

سریع به طرفم میاد و سوار ماشین میشه

سوار میشم و ماشینو روشن میکنم و پامو رو گاز فشار میدم
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عصبانی فقط به سرعت میرونم راه خونه نیمساعته ولی با این سرعتی که میرم ظاهرا ده دقیقه زودتر میرسیم

هیچکدوم هیچ حرفی نمیزدن انگار میدونن که االن من یه تلنگر واسه انفجار میخوام

رنه که تموم مدت نگاش از پنجره به بیرون و یهو اشکش میچکید 

از اینه به رونیکا نگاه میکنم انگار برای حرف زدن تردید داره

نگاهمو به خیابون میدوزم فک کنم ده دقیقه دیگه میرسیم

-ام..ریکل!

هیچی نمیگم

بهتره نگم وگرنه اتیشم بد میسوزنتش

-ریکل!...ریکل من...ینی ما...

بعد مکثی دوباره میگه

-من نمیدونم چطور باید بگم...ولی...اگه..واقعا مقصر ماییم..باید بگم...

با ترمزی که میکنم حرفش قطع میشه و بهت و ترس هردو تو نگاهش میاد

فرمونو تو محکم تو مشتم فشار میدم اونق ر که صدای استخون های دستمو میشنوم

-ریکل! 

بی طاقت از ماشین پیاده میشم و درو بهم میکوبم

نگاهمو به خیابون خلوت که خیلی ماشین ازش رد نمیشه میدوزم

محکم چشمامو میبندم و سعی میکنم رو اعصابم مسلط باشم ولی سخته...خیلی سخته

با شنیدن صدای بسته شدن در ماشین انگار دوباره اتیش خشمم شعله میکشه و منتظره تا همه چی رو بسوزونه

انقدر داغ کردم که دونه های ریز عرق رو  روی صورتم حس میکنم 

با دستی که رو شونم میشینه احساس میکنم اماده ی انفجارم

-ریکل..

برمیگردم و به سرعت سیلیی تو گوشش میزنم که به ماشین برخورد میکنه

به طرفش میرم و شونه هاشو میگیرم و وادارش میکنم نگام کنه

موهاش کمی از رو صورتش کنار میره



-ریکل چی؟..چی میخوای بگی؟

چی داری که بگی! 

ویکی بخاطر حماقت خودش و شمااا!..معلوم نیست تو کدوم قبرستونی داره زجر میکشه

چی میخوای بگی؟ 

نگاهشو به پایین میدوزه و با صدای اروم و گرفته ای میگه

-معذرت میخوام! 

پوزخند عصبیی میزنم و صورتمو به صورتش نزدیک تر میکنم

-هه! معذرت میخوای؟ با معذرت خواهیه شما ویکی برمیگرده؟ 

تو صورتش فریاد میزنم

-لعنتی برمیگردههه! 

چشماشو با ترس روهم فشار میده که قطره اشکی از گوشه ی چشمش گونشو خیس میکنه

-هه..عذر بخواه..هرچقدر که دوست داری متاسف باش..ولی ویکی برنمیگرده

بخاطر حماقت شماها..وخودش! 

دستشو میگیرم و محکم فشار میدم عقب میکشمش و در عقب رو باز میکنم و مینشونمش تو ماشین و درو بهم 

میکوبم

در جلو رو باز میکنم و سوار میشم

رنه خیره و نگران نگام میکنه

-خوبی..

-سیسس! هیچی نگو! هم تو هم تو

ساکت باشین وگرنه تضمینی نمیکنم زنده باشین

نگاهشو ازم میگیره و سرشو پایین میندازه

از اینه به رونیکا نگاه میکنم که اروم اشک میریزه

چه فایده برمیگرده؟ (ویکی رو میگه)

ماشینو روشن میکنم و ادامه ی راه رو میرم
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ماشینو جلوی خونه پارک میکنم با یه لحن دستوری به دخترا میگم

-پیاده شین! 

و بی وقفه از ماشین پیاده میشم و جلوی در میرم

دخترا هم از ماشین پیاده و پشت سرم وایمیستن

کلید میندازم و درو باز میکنم

و همزمان دکمه ی قفل ماشین رو هم میزنم

وارد خونه میشم 

نگاهم به دخترا و مامان میوفته که هنوز لباس تنشونه



پس تازه رسیدن

با همون اخمای درهم همینکه رنه و رونیکا وارد شدن درو میبندم و به طرف پله ها میرم پامو روی پله ی دوم که 

میذارم..

کلر-ریکل! معذرت...

نگاه خشمگینمو به سرعت تو صورتش میکوبم که حرفش نصفه میمونه

اروم رفته رو برمیگردم ولی همه میدونن این ارامش قبل طوفانه

وقتی میبینه دارم به طرفش میرم با هر قدمم یه قدم عقب میره تا میخوره به مبل

-ریک..

همینکه بهش میرسم با دستم محکم میکوبم تو صورتش که تعادلشو از دست میده رو مبل میوفته

-معذرت میخوای! ارهههه! چه فایده ای داره

ویکی با عذر شما برمیگرده؟!

فریاد میزنم

-لعنتی برمیگرده؟!

دستشو رو صورتش میذاره و نگاهشو میدزده

-اگه شما ها اون روز از اون مسافرت کوفتی منصرفش میکردین که االن اینجا بود...چرا باهاش همراه 

شدین...براچی الکی لج کردییین!!

گیل- ریکل! 

نگاهمو بهش میدوزم و به طرفش میرم

و یکی هم تو گوش اون میخوابونم که میوفته رو مبل تک نفره ی پشتش

مامان- ریکل! 

-اینو باید خیلی وقت پیش میزدم...باید همون موقع میزدم تا حساب کار دستتون بیاد

فقط هیکل گنده کردین

عقلتون کجا رفته؟ کجای دنیا یه دخترتنها رو میفرستن یه کشور غریبه که هیچ اشنایی توش نیست

هه...بزرگ شده...بذار بره..تجربه کسب کنه..(فریاد میزنم)

تجربش ترس و وحشتش بوووود؟!!

هنوز بچه این! هنوز بچه اییییین!!!

اینکه االن ویکی نیست

10درصد بخاطر خودشه 10درصد بخاطر منه 80درصدش تقصیر شماست

اگه شما میگفتین بهتره نری مگه اون لج میکرد...قبول میکرد..ولی شما طرفشو گرفتین...

بچگی تونم همین بود

هروقت یه گندی میزدین یه تو گوشی میخوردین و من گندتون و جمع میکردم...ولی االن گندی که شما زدین 

جمع نمیشه! بوش همه جا رو برداشته و بدتر از همه ویکی تو این گنداب شما گیر کرده نمیتونیم هم پیداش کنیم 

که بکشیمش بیرون...

اروم عقب میرم و ازشون فاصله میگیرم



-فک نکنین که اون دوتا رو نزدم اونا هم خوردن 

همتون خوردین...

به دم پله ها میرسم

-یه مدت دور من نیایت وگرنه نمیدونم چی پیش میاد!

از پله ها باال میرم و وارد اتاق میشم تا لباسامو عوض کنم
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سرمو از زیر تخت بیرون میارم و نفسمو کالفه فوت میکنم

-لعنتی چرا پیدا نمیشی

اخه ویکی کجا قایمش کرده هرجا هم که باشه بای  تاحاال پیدا میشد یه ماه بیشتر شده که دارم میگردم

کالفه ازجام بلند میشم و خودمو رو تخت میندازم

پلکامو رو هم میذارم تا ذره ای خواب به چشمم بیاد ولی..

-ریکل! 

با صدای تقه ای که به در میخوره از جام بلند میشم و به طرف در میرم

الی درو باز میکنم که مامانو میبینم

-جونم مامان بگو! 

-ریکل من دارم با لیانا میرم بیرون

-خب؟ 

-خواستم بگم دخترا هم قرار داشتن رفتن بیرون

-اهان! 

-خواستم بدونی که کجاییم!..خب من دیگه میرم

ظاهرا تا عصر نمیام..بی زحمت ناهار با تو

لبخند محوی میزنم و میگم

-نه مامان چه زحمتی! 

مامان لبخندی میزنه و با گفتن (ممنون..خدافظ) از جلوی دیدم خارج میشه

خسته اهی میکشم و وارد اتاق میشم و بیخیال قفل در

تقریبا ده روز از اون روز نحص میگذره

دخترا و مامان تقریبا شرایط روحیشون بهتره و زیاد از ویکی و اشتباهات گذشته حرف نمیزنن

این وسط فقط منم که حس میکنم ویکی زندست..احساس نیست اطمینانه

شاید بعدا بمیره ولی میدونم که االن زندست

بیخیال این افکار تکراری و مزخرف به طرف میز کنار تخت میرم تاحاال چندبار گشتمش ولی نه کامل

همینکه جلوش میشینم

زنگ به صدا درمیاد

نگاهمو به در بسته میدوزم بعد لحظاتی دوباره صدای زنگ میاد



متعجب از جام بلند میشم

-مامان که کلید داره...ینی کیه؟!

نگاهی به لباسم میندازم

یه تاب سفید که تا نافم میرسه بایه شلوارک مشکی که تا وسط رونم میرسه

دمپایی سفیدامو پام میکنم موهامم که بسته ست

از اتاق خارج و از پله ها پایین میام

به طرف درمیرم و بازش میکنم و با دیدن یه چهره ی نااشنا و جوون یه تای ابرومو باال میدم

تا نگاهش بهم میوفته به وضوح کمی جا میخوره

-فرمایش! 

با حرفم به خودش میاد به زور لبخندی میزنه و به انگلیسی میگه

-سالم ببخشید مزاحمتون شدم اینجا..منزل روالن..هستش! 

ارنجمو به در تکیه میدم و وزنمو روش میندازم

-خب! 

-راستش من...سام هستم

اخم ظریفی بین ابروهام میشونم و سوالی میگم

-سام؟!

-بله

جهت چشمامو ازش میگیرم و تو فکر میرم

چه اسم اشنایی کجا شنیدم

اهااان! ویکی وقتی ایران بود گفت که باهاش رفت و امد میکنه

نگاهمو تو چشماش میدوزمو سوالمو تکرار میکنم

-کارتون؟!

-میشناسین منو؟ من یکی از دوستای ویکی هستم..

ناگهانی به زبون فارسی حرفشو قطع میکنم

-میشناسم بگو کارتو! 

با چشای گرد شده خیره نگام میکنه و فارسی میگه

-فارسی بلدی؟ 

-اره...میشه کارتو بگی؟ 

-اهان بله..من شنیدم که ویکی گم شده راستش اومدم تا شاید بتونم کمکی بکنم تا پیدا شه

یه تای ابرومو باال میدم و با نگاه مشکوکی میگم

-اونوقت شما از کجا میدونستی که ویکی گمشده

نگاهشو به چشمام میدوزه و میگه

-اجازه بدین بیام تو توضیح میدم

کمی خیره نگاش میکنم و در نهایت درو کامل باز و از جلوی در کنار میرم



وارد که میشه درو میبندم

-بفرما بشین

همونطور که به طرف اشپزخونه میرم بلند میگم

-چای یا قهوه

-بی زحمت قهوه! 

نگاهی به ساعت که پنج عصر رو نشون میده وارد اشپزخونه میشم و با دوتا فنجون قهوه برمیگردم

به طرف پذیرایی میرم و سینی رو روی میز میذارم و رو مبل روبه روییش میشینم

با دقت صورتشو کنکاش میکنم

موهای قهوه ای پوست گندمیه تیره بینیه متناسب و لبهای گوشتی

و چشمای...چشماش ابیه روشنه

با دیدن چشماش یه لحظه چشمای دیوید تو سرم شکل گرفت اون چشمای جادویی که لحظه ای سرمه ایه 

لحظه ای ابی و لحظه ای خاکستری

نفسی میکشم تا افکارمو پس بزنم

نگاهمو به لباسش میدوزم یه تی شرت استین بلند ابیه روشن با شلوار لیه مشکلی

تیپش جذابه

-خب..بگو دلیل اومدنت چیه؟
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فنجون قهوه شو توی سینی میذاره و خیره تو چشام میگه

-از کجاش بگم

-از اولش

-راستش ویکی همسایه ی من بود خونه ی روبه روییم میشست

دختر جالبی بود و ما تونستیم برای هم دوستای خوبی باشیم

چون اون از یه کشور خارجی بود راهنماییش میکردم تا به مشکل بر نخوره

-خب؟!

-تا اینکه یه ماه از اومدنش میگذشت 

یه شب...با حال بدی اومد خونم خیلی حالش بد بود

ترس و استرس داشت

همش هم یه کلمه میگفت که میخواد بره

من اون شب خیلی نگرانش بودم تونستم راضیش کنم که شبو بمونه

روز بعد براش یه بلیط گرفتم که برگشت ولی...

-ولی چی؟ 

-چون نگرانش بودم به یکی از دوستام گفتم باهاش بره و تعقیبش کنه و اگه اتفاقی افتاد بهم بگه

وقتی ویکی گمشد اون بهم زنگ زد و گفت که نیست منم سریع خودمو رسوندم تا اگه میتونم کمکی بکنم



نگاهمو ازش میگیرم و با مکث میگم

-گفتی ترسیده بود؟ 

-بله

-بهت نگفت مشکلش چیه؟ 

-خیلی تالش کردم بگه ولی نگفت! 

کالفه اهی میکشم و با انگشتم بین دو ابرومو فشار میدم

کی از این کابوس بیدار میشم

-میتونم اسمتونو...

-ریکل!

سنگینیه نگاهشو میتونم نس کنم و زمزمه شو که زیرلب اسممو تکرار میکنه

عصبی نگاهمو بهش میدوزم و میگم

-پلیسا گفتن که جنازشو پیدا کردن ولی من مطمئنم که ویکی زندست و اون جنازه فقط یه ردگم کنیه

پس من هنوز فرصت دارم پیداش کنم

-مطمئن باش من حتما تو میدا کردنش کمکت میکنم

لبخند محوی میزنم و میگم

-ممنونم! 

بعد دقایقی از جاش بلند میشه

-خب من دیگه باید برم..بابت قهوه ممنونم

-خواهش میکنم

از جام بلند میشم که به طرف در میره و منم دنبالش

-میتونم ریکل صدات کنم

-حتما! 

-مطمئن باش پیداش میکنیم

پوزخند میزنم اخرین بار دیویدم همینو گفت

-خب خدافظ

-فعال

از در که خارج میشه درو میبندم نگاهمو به خونه ی خالی میدوزم

بیتوجه به قوه ی سرد شده که رو میزه از پله ها باال و به اتاق ویکی میرم تا به کارم ادامه بدم
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نمیدونم چرا حس خوبی نصبت به این پسره ندارم 

چشماش به نوع مزخرفی عجیبه

حرفاش هم اصال احساس جالبی دربارش ندارم

وقتی گفت که ویکی از چیزی ترسیده بود باور کردم ولی به نظر ترسش الکی نبوده



اااه دیگه خسته شدم از این افکار 

دلم میخواد یه دل سیر بخوابم فارغ از تمام مشکالت

نگاهی به ساعت میندازم که هفت رو نشون میده

تازه یاده شام میوفتم

از جام بلند میشم و از اتاق خارج میشم و به طرف اشپزخونه میرم
..

از امادگیه غذا که مطمئن میشم به اتاق میرم سراغ کارم

نمیدونم چقدر میگذره که با شنیدن صدای دخترا از پشت در متوجه میشم که برگشتن

بیتوجه وسایلی که الکی بهم ریختم رو سرجاشون میذارم که صدای مامان به گوشم میرسه که اسممو صدا 

میکنه

اروم از جام بلند میشم و به طرف در میرم بازش میکنم

-بله؟ 

-کسی اومده اینجا؟ 

اروم به طرف نرده اا میرم و باالشون قرار میگیرم

-چطور

با دستش به فنجون های روی میز اشاره میکنه

-اخه فنجون قهوه..

-دوست ویکی سام بود! 

نگاه همشون با بهت به من دوخته میشه یهو همزمان میگن

-کیی؟!!

انقد بامزه گفتن که میخواستم بزنم زیرخنده ولی خب حوصلشو نداشتم

دوباره خونسرد میگم

-دوست ویکی توی ایران..سام بود! 

مامان دو قدم جلو میاد و خیره بهم میگه

-چیکار داشت؟!

-میخواست واسه گمشدن ویکی کمکی بکنه

-اونوقت از کجا میدونست که ویکی گمشده! 

-قضیه طوالنیه

با دست به میز اشاره میکنه

-بیا بشین! 

با سرم به اتاقم اشاره میکنم

-برم لباس عوض کنم بیام 

سرشو تکون میده که از نرده ها فاصله میگیرم و وارد اتاقم میشم

از تو کمد یه لباس صورتی برمیدارم و نمیتنه هه رو درمیارم و بلیز رو تنم میکنم که استین هاش تا ارنجم بلنده

یه دامن زرد روشن برمیدارم و پام میکنم



جلوی اینه میرم و موهامو باز میکنم و دورم میریزم

پاپوش های سفیدمو میپوشمو از اتاق خارج میشم
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رو مبل میشینم و در برابر چشمای منتظر دخترا برای ارامش بهتر اول کمی از فنجون چاییم میخورم 

-خب؟...چیکار داشت؟ 

فنجون چاییمو روی میز میذارم و با یه نگاه به دخترا دست به سینه به مبل تکیه میدم

-گفتم که..میخواست واسه پیدا شدن ویکی کنه

رنه-خب...از کجا میدونست ویکی گمشده

-وقتی ویکی میخواسته برگرده یکی رو برای تعقیبش میفرسته که اگه اتفاقی براش افتاد به سام بگه 

سام هم وقتی فهمید ویکی گمشده میاد نیویورک

گیل-اهان!..اونوقت تونست کمکی هم بکنه؟ 

-فعال نه فقط گفت ویکی قبل رفتن خیلی ترسیده بوده

رونیکا-از چی؟ 

-بهش نگفته! 

کلر-نمیفهمم! 

همه ی نگاه ها به کلر دوخته میشه به خصوص من

-چیو نمیفهمی! 

-یادتونه گفته بودم ویکی عالیم بارداری داره؟ 

چشمامو میبندم و اه کالفه ای میکشم و به موهام چنگ میزنم

-تو یادته بهت گفتم این فرضیه مسخرست؟ 

-ولی گوش کن..ممکنه از ترسیده باشه! 

-چی؟ 

-ممکنه تو ایران یکی بهش تجاوز کرده باشه اونم بخاطر همین ترسیده باشه

کمی به جلو خم میشم و دوباره باهاش مخالفت میکنم

-ممکن نیست! من اونشب باهاش حموم بودم...دور سینش و روی پاهاش هاله ی بزرگی از کبودی و خونمردگی 

بود...ممکنه کسی زده باشدش

نگاهشو بهم میدوزه و مصمم میگه

-این حدست کامال اشتباهه

مگه نمیگی دور سینش...این بخاطر یه رابطه ی خشن میتونه باشه

-کلر! 

-ریکل...شاید ما سر لجبازی حرفتو قبول نمیکنیم ولی میدونیم درست میگی حاال تو یه بار حرف منو قبول کن 

یه درصد احتمال بده کسی به ویکی تجاوز کرده



رونیکا-ببینم اصن شما هم متوجه شدین که بعد از برگشت ویکی مایک دیگه به اینجا نیومد؟ 

اون میخواست با ویکی ازدواج کنه ولی دیگه نیومد

رنه-راست میگی..بعید نیست که ویکی اونو از خودش رونده باشه بخاطر ترس و حس بدی که داشته

حرفای دخترا بد داشت روم تاثیر میذاشت ولی اخه کی؟ 

کی ویکی رو مورد حمله قرار داده و ازارش داده

باید احتمال دخترا رو هم درنظر بگیرم چون هیچ جوره نمیتونم اینو انکار کنم که ویکی حالت تهوع های عجیبی 

داشت

دخترا همچنان مشغول بحث بودن و مامان که طاقت نداشت دوباره راجب ویکی حرف بزنه رفت اتاقش تا 

استراحت کنه

بیحوصله حرف دخترا رو قطع میکنم

-بچه هاا

همه توجه ها به من جلب میشه

درحالیکه پامیشم سینی روهم برمیدارم

-بلند شین بریم شام بخوریم

بیخودی وقت واسه غذا صرف ن نکردم

و به طرف اشپزخونه میرم و شروع میکنم به چیدن میز

دخترا که وارد اشپزخونه میشن میگم

-رونیکا برو مامانو صداکن

-باشه

همه پشت میز میشنن

مامان و رونیکا هم که میان همه باهم در سکوت شام میخوریم و هرکسی تو فکر خودشه

و فکر منم درگیر ویکیه

مثل همیشه
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صدای زنگ گوشیم که بلند میشه بیتوجه دوباره به خوابم ادامه میدم

حتما خودش خسته میشه قطع میکنه

وقتی صدای گوشی قطع میشه نفسی میکشم و سرمو تو بالش فرو میکنم ولی به ثانیه نکشیده دوباره صدای 

گوشی بلند میشه اخمی میکنم و لعنتی به خودش و هفت جد و ابادش میفرستم

با کلی ناله های خواب الود دست میبرم و گوشی رو از روی اصلی برمیدارم

یه ذره الی چشمامو باز میکنم و دکمه ی اتصال رو میزنم و گوشی رو بغل گوشم میگیرم

با یه صدای مست و دورگه که از صدقه سریه خواب اینجوری شده میگم

-بله؟ 

-سالم



-سالم! 

-شناختی؟ سامم! 

-هووع! 

-خواب بودی؟ 

-با اجازه! 

-اخ ببخشید...میخواستم بگم میخوام بیام خونتون یه سرنخ پیدا کردم باید درموردش باهم حرف 

بزنیم...مشکلی نیست بیام؟...ریکل..

احساس میکنم نفسام هرلحظه منظم تر و بدنم هرلحظه سست تر میشه اونقد که اصن نمیفهمم چی میگه حتی 

صداشم نمیشنوم و اینکه رو شکمم خوابیدم و صورتم رو بالشته هرلحظه به سنگین شدن خوابم کمک میکنه

فک کنم دیگه دارم کامل تو خواب غرق میشم که با شنیدن صداش تکون خفیفی میخورم و بی اختیار میگم

-هوووع

-بیداری؟ 

-هوع! 

-اوه اوه فک کنم بدموقع زنگ زدم فعال بخواب بعدا بهت زنگ میزنم

-بدرک...خدافظ

اونم درحالیکه صدای خنده هاش از پشت گوشی میومد خدافظی کرد

گوشی رو روی عسلی میذارم و دوباره به خواب میرم
..

-ریکل..پاشو صبحانه...اخ نگاش کن چجوری خوابیده..پاشو بت میگم

بیتوجه به رنه که داره خودشو خفه میکنه تا بیدار شم سرمو اونطرف میکنم سعی میکنم که دوباره بخوابم

-اااه...پاشو دیگه...خستم کردی چقد میخوابی!... 

پاشو بت میگگم! 

لعنتی خواب از سرم پرید با تشر رو تخت میشینم و با چشمایی که هنوز بسته ان صدای خمارمو بلند میکنم

-ااااه...خفه شو دیگه! بذار بخوابم! هی میای بغل گوشم قد قد میکنی...بابا من تازه خوابیدم یه ذره دلرحم 

باشین

-خب حاال انگار چیشده به من چه که تو صبح خوابت برده بعدشم یه بار دیگه به من بگی مرغ منم میدونم چه 

بالیی سرت بیارما...هی! 

دوباره دارم غرق خواب میشم و صدای اطراف برام مبهم میشه

-هی...ریک! 

یهو از پشت غش میکنم و رو دشک فرود میام

-اه چه خواب سنگینی! 

نفسام کمی منظم میشه

صدای رنه که نمیاد فک کنم بیخیال شده

میخوام دوباره بخوابم که یهو دستم با شتاب کشیده میشه بقدری که با ضرب و زور چشام تا ته باز میشه رنه در 

حالیکه دستمو گرفته منو تو دستشویی میبره و جلوی روشویی وایمیسته



شیرو باز میکنه و اروم به صورتم اب میپاشه

چشمامو میبندم تا اب تو چشام نره

-باشه باشه بیدار شدم االن میام

-تا یه دقه دیگه اومدیا! 

-خیلی خب حاال گمشو

-خوابالو

و از اتاق رفت 

اه لعنتی االن باید ساعت نه باشه من شیش تازه خوابم برد

شیرو باز میکنم و سرمو زیرش میگیرم

بعد از اینکه کارم تمو میشه بیرون میام و با حوله صورتمو خشک میکنم

به طرف عسلی میرم و گوشیمو از روش برمیدارم و در کمال تعجب میبینم که یه شماره ی ناشناس بهم زنگ زده

با چشای گرد شمارشو میگیرم و گوشی رو بغل گوشم میذارم

-الو!

-سالم! شما با گوشیه من تماس گرفته بودین؟ 

-ریکل بیداری؟ صبح مگه جوابمو ندادی؟!

من سامم

با چشای گرد میپرسم

-تو صبح زنگ زدی؟ 

-اره

-خب..حاال چیکارم داشتی؟ 

-نه فک کنم اونموقع واقعا خواب بودی! خواستم بگم میخوام بیام خونتون یه سرنخ هایی پیدا کردم که باید 

درموردشون باهات حرف بزنم

-اهاان! نه مشکلی نیست میتونی بیای

فقط بی زحمت یه ساعت دیگه

-باشه میبینمت! 

قطع میکنم و گوشی رو روی عسلی میذارم و به طرف کمدم میرم

لباس خوابمو درمیارم و یه بلوز سفید با یه دامن مشکی که تا زانوهام بود میپوشم همراه دمپایی های صورتیه 

روشنم

جلوی اینه قرار میگیرم و بعد شونه کردن موهام

اونا رو پشتم با کش میبندم و مقداری از چتری های جلوی صورتمو فرق کج میزنم

ساعت سفیدمو دستم میندازم و تو دست دیگم دستبند صورتیم

یه ریمل بی مژه هام میزنم و دراخر یه رژ صورتیه تیره به لبام میزنم

از اتاق خارج میشم و به طبقه ی پایین میرم تا صبحونه بخورم
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-مامان..سام میخواد بیاد

نگاه متعجبشو بهم میدوزه و میگه

-میخواد بیاد؟..چرا؟ 

درحالیکه شیرمو میخورم میگم

-میگه یه سرنخ پیدا کرده

رنه-چی هست؟ 

-منم نمیدونم!..فک کنم تا نیمساعت دیگه برسه

نگاهمو به دخترا میدوزم و با لحنی جدیو بی شوخی میگم

-وقتی اومد هیچکدومتون مزه پرونی نمیکنین زیاد نمیخندین خودتونو لوس نمیکنین..مهم تر از همه..وای به 

حالتون اگه لباساتون باز باشه

لحظه ای تو سکوت گذشت و همه متعجب و خیره نگام میکردن

یهو کلر پوزخندی میزنه و میگه

-هه..میخوای جلوش حجاب بگیریم فک کنم کامل تر باشه

اخمی میکنم و میگم

-بیمزه! 

جوری میگم که کال نیشش بسته میشه

-بهتون بگم..من از نگاه های این یارو خوشم نمیاد چه کمک کنه چه نکنه من از نگاش بدم میاد

پس بدون لج و لجبازی لباساتون باز نباشه

مثال اصال تاب و نیتنه و شرتک و شلوارک نپوشین

اوکی؟ 

همه نگاه های سردرگمشونو به میز دوختن و پشت هم پلک زدن

منتظر نگاشون میکنم که باالخره صداشون بلند میشه

-باشه! 

لبخندی میزنم و میگم

-ممنون

از پشت میز بلند میشم و رو به مامان میگم

-مامان سفره رو رونیکا جمع میکنه..فعال برو باال تا این پسره بیاد

-باشه عزیزم

از جاش بلند میشه و از اشپزخونه خارج میشه همینکه میره صدای رونیکا بلند میشه که طلبکار میگه

-چرا من؟ 

-چون من میگم!

-قانع نشدم..

-رونیکا!..امروز لج کردن نیست



نترس ناهار با کلره 

و از اشپزخونه خارج میشم و به اتاقم میرم

درو میبندم و جلوی اینه قدی وایمیستم

نگاهی به لبلسم میندازم

بلوزش که پوشیدست ولی رنگ سفیدش خیلی انداممو قشنگ کرده دامن مشکیم هم با سفیدیه پاهام تضاد 

جالبی داره

-فک کنم بهتره اینو نپوشم...حوصله ی نگاه های خیرشو ندارم

درحالیکه به طرف کمد میرم زیرلب میگم

-پسره ی ندید بدید...ینی ایرانیا انقد هیزن؟ 

یه تونیک یاسی با یه شلوار ابیه تیره برمیدارم که پاچه هاش خیره تنگ نیست

لباسارو تنم میکنم و به خودم تو اینه نگام میکنم

لبخندی میزنم و با تحسین میگم

-ایول ریکل...همیشه درست انتخاب میکنی

نگاهی به ساعت میندازم

پنج دقیقه دیگه میرسه

با صدای زنگ در نگاهم رنگ تعجب میگیره

-چقد هوله! 

از اتاق خارج میشم و به طبقه ی پایین میرم

نگاهی به لباس دخترا میندازم

رنه و رونیکا بلیز (بلوز) دامن پوشیدن

کلر بلیز و شلوار و گیل تی شرت و شلوار پوشیده

سرمو به عنوان تایید تکون میدم و به طرف در میرم و بازش میکنم

-سالم 

لبخند محوی میزنم جوابشو میدم

یه بلیز زرد مات با یه شلوار مشکی پوشیده که تضاد قشنگی دارن موهاشو هم به باال شونه زده

از جلوی در کنار میرم و اون وارد میشه

نگاهی به دخترا و مامان میندازه و اروم کمی سرشو خم میکنه

همه به فارسی باهاش سالم میکنم

روبه دخترا میگم

-اینا خواهرامن رنه رونیکا کلر و گیل

ایشون هم مامانه

لبخندی میزنه و روبه همه میگه

-خوشبختم

به نشیمن اشاره میکنم



-لطفا بشین

-باشه

درحالیکه از جلوی دخترا رد میشم اروم به  گیل میگم

-چای بیار

و همراه بقیه به طرف نشیمن و روی مبل میشینیم

دقایقی بعد گیل با سینیه چای میاد و کنارم میشینه

-خب..قضیه ی این سرنخ چیه؟ 

نگاهشو تو چشمام میدوزه و میگه

-میدونی اگه ریکلو دزدیده باشن پس حتما جایی مخفیش کردن و طبیعتا باید تو یه جای متروکه باشه

-اینو خودم میدونم حتی یه بار به یه خونه رفتم

-پس میدونی...اونطور که من فهمیدم سه تا خونه ی متروکه توی نیویورک هست که ممکنه ویکی اونجا باشه

-خب باید چیکار کنیم

باید بریم اون خونه هارو چک کنیم

کمی فکر میکنم یاد دیوید میوفتم

"شاید ظاهرش فقط یه خونه ی قدیمی و متروکه بلشع

ولی جاییه که کلی خالفکار میتونن توش پناه ببرن 

واسه همین این خونه تحت نظره

تو چطور نترسیدی و واردش شدی!؟"

یاد تهدیدش میوفتم

"این خونه زیر نظر پلیسه

وارد شدن بهش جرمه

اگه بفهمن اینجا بودی کارت گیره!"

اگه بریم و از شانسمون پلیس پیدا شه

عاقالنه ترین راه اینه که این فکرو از سرمون بیرون کنیم

کمی فکر میکنم و نگاهمو تو چشماش میدوزم

-سه تاش نه فقط یکیش باهم میریم یه نگاه میندازیم

کمی فکر میکنه و در نهایت میگه

-باشه
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پایین پله ها وایمیستم

-من اماده ام

نگاهی بهم میندازه و با مکث میگه

-بریم



نگاهی به دخترا میندازم و میگم

-برمیگردم 

به طرف در میرم و از خونه خارج میشیم

-با ماشین من بریم

-باشه

به طرف ماشینش میریم و سوار میشیم

تو راه هیچ حرفی زده نمیشه

در سکوت رانندگی میکنه و منم تو افکارم سیر میکنم
..

-ریکل چیشد؟ چیزی پیدا کردین

-بذار از راه برسم

درو میبندم و وارد پذیرایی میشم که میبینم همه چشما رو من زوم شده

-هووم؟ چتونه بابا چیزی پیدا نکردیم

خونه هه متروکه بود ولی چیزی پیدا نکردیم

رنه-ای به خشکی شانس 

-به خودت فشار نیار حتما یه راهی پیدا میشه

کالفه خودشو رو مبل میندازه و میگه

-بابا خسته شدم

چرا پیدا نمیشه اخه

-تو چرا خسته شدی

من صبح و شب دارم دنبال دفتره میگردم

-خب حاال

-من نمیدونم ولی خودتونو دخالت ندین ما پیداش میکنیم شما سرتون به کار خودتون باشه

و از پله ها باال و وارد اتاقم میشم
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نمیدونم چرا امروز اصال حوصله ندارم

همش دلم شور میزنه و منتظرم یه اتفاقی بیوفته

یا بهتر بگم منتظرم که سام زنگ بزنه

بیمیل با قاشق به غذام ور میرم

نمیدونم امروز حتی اشتها هم ندارم

مامان-ریکل..بخور دیگه

-راستش میلم نمیکشه! 

رونیکا-هه! ینی چی؟ نکنه توهم میخوای بزای؟ 



نگاهم به ثانیه نکشیده رنگ خشم و تشر میگیره

نگاه قرمزمو بهش میدوزم که بالفاصله خندشو میخوره و سرشو پایین میندازه و خودشو با غذاش مشغول 

میکنه

-کی به تو گفت حرف بزنی

کلر با من من میگه

-اه..ریکل جان..فقط شوخی کرد

نگاهمو درجا تو چشاش میکوبم

-االن وقت شوخیه! 

رنه خیلی خونسرد درحالیکه غذاشو میخوره میگه

-بابا یه مزه پروند دیگه خواست حال و هوات عوض شه

-مگه من با کسی شوخی دارم

مامان-ای بابا ریکل بس کن..حاال...بگو چته غذاتو چرا نمیخوری؟ به چی فکر میکنی؟ 

عصبی قاشقو تو ظرف میندازم و با دست موهامو به عقب میفرستم

باز داغ کردم

-نمیدونم استرس دارم همش منتظرم سام زنگ بزنه

احساس میکنم ته دلم یه چیزی وول میخوره اشتها رو ازم گرفته

رنه-بدبخت عاشق شدی

با تشر تندی میگم

-خفه شو! بیمزه!...

سرمو بین دستام میگیرم و ارنجو به میز تکیه میدم 

خطاب به مامان ادامه میدم

-به هرحال فک میکنم قراره افسرده بشم

کلر-افسردگیه پس از زایمانه

-زهرمااار! 

عصبی سرمو از دستام فاصله میدم و به کلر خیره میشم

-خاک توسر خر بیمزه..ناسالمتی خیر سرت مامای روان پزشکی! اونوقت خودت داری یه روانی درست میکنه

صاف میشینم و ضربه ی ارومی به میز میزنم

-اصن شما چه مرگتون شده انقد شوخی میکنین

اونم وقتی من اعصابم بهم ریخته ست 

رنه-هیچی بابا ببخشید!  بی اعصاب

رونیکا-معذرت! 

کلر- عذر خواهم

نفسمو کالفه فوت میکنم و نگاهمو ازشون میگیرم

-دخترا! 



نگاهمو به گیل میدوزم

-به نظرتون سام میتونه کمکی کنه! 

کالفه اهی میکشم

-اه..نمیدونم...امیدوارم بتونه

-بچه ها من نگرانم...منم امروز بدجوری دلشوره دارم...ها..ریکل! 

نگاهشو بهم میدوزه و منم همینطور

-اگه همه ی کاراتون بیهوده باشه چی

اگه...اگه اخر نتیجه نگیریم

اگه ویکی واقعا مرده باش...

حرفش با سیلیه که تو دهنش میزنم قطع میشم

دستشو جلوی دهنش میگیره و نگاهشو به میز میدوزه انگار هنوز تو شوکه ولی من انقد عصبی ام که هیچی 

نمیفهمم

-یه بار دیگه...یه بار دیگه همچین زری بزنی من میدونم و تو! ویکی نمرده

اینو تو کلت فرو کن

با همتونم نمیخوام تا موقعی که جنازشو خودم ندیدم همچین چیزی تو خونه بشنوم وگرنه خوب میدونم چطور 

باهاش برخورد کنم...

وقتی میبینم صدای نیومد نگاهمو بهش میدوزم

-فهمیدییین! 

+اره! 

از جام بلند میشم و با بغض خفه ای تو گلوم وارد اتاق ویکی میشم درو میبندم و قفل میکنم پشت در وا میرم 

دستمو جلوی دهنم میگیرم و اروم هق میزنم

خدایا تا کی کابوس؟!

چرا پیدا نمیشه چرا نمیتونم پیداش کنم؟ 

عصبی اشکامو پاک میکنم و یه نفس عمیق میکشم

از جام بلند میشم و با یه نگاه دستمو مشت میکنم اونقدر محکم که ناخونام پوست دستمو میسوزونه

-باید پیدا شی! باید! 

شده این اتاقو اتیش میزنم باید میدا شی باید بفهمم چی ویکی رو اذیت کرده

ویکی هم باید پیدا شه

حتی اگه مرده باشه جنازشو باید کنم

باااییید پیدا کنننم! 

عصبی به طرف وسایل میرم و به همشون میریزم و همه چی رو کف اتاق میریزم
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-کیه؟ 



-ریکل منم درو باز کن!

باید باهات حرف بزنم

عصبی نچی میکنم و از جام بلند میشم و درو باز میکنم که رنه با نگرانی میاد داخل

-دختر خوب تو چرا باخودت اینطوری میکنی؟ 

-مگه من چطوری کردم؟ 

-اخه براچی زدیش! 

درو میبندم و میگم

-من نخواستم بزنمش وقتی شما رو اعصاب خورد من چارنعل میرین توقعی نداشته باشین که اعصاب برام بمونه

اونم میدونست رو این موضوع حساسم نباید..

-تو درست میگی ولی خب اونم یه تفکراتی داره

حق داره هرچی تو ذهنشه به زبون بیاره تو حق داری سرزنشش کنی ولی حق نداری بزنیش

عصبی یه دستمو به کمرم و دست دیگمو به سرم میگیرم

-میگی چیکار کنم؟ 

-ازش عذرخواهی کن

-نمیتونم

-چرا نمیتونی؟ ریکل گیل بچه ی اخره و احساساتش از ما بیشتره

دوست داره بیشتر بهش توجه بشه و مورد تبعیض قرار نگیره

وقتی تو جلوی ما زدیش اون حس میکنه که غرورش جلوی بقیه شکسته و این اعصابشو بهم میریزه

بهترین راه اینه که جلوی همه ازش عذرخواهی کنی

مگه خونوادت برات ارزشمند نیستن؟ 

پس فقط سالمت جسمیشون بدات مهم نباشه به فکر سالمت روحیشون هم باش

لبخند محوی میزنم و میگم

-راستشو بگو خانوم دکتر! چقد واسه یادگیریه اینا وقت گذاشتی؟ 

پشت چشمی نازک میکنه و با ناز قری به گردنش میده

-بیخودی چار سال درس نخوندم! 

-اهان! خب..خانوم دکتر

از توصیه هاتون متشکرم...میتونم یه درخاستی بکنم

خیلی شیک میگه

-شما جون بخواید! 

با لبخند بزرگی رو صورتم میگم

-شرایطو واسه قهوه فراهم کن تامن بیام جلوی همه تقاضای بخشش کنم

انگشت شستشو برام باال میگیره

-اکسلنت! ایول داری به خدا

از جاش بلند میشه و قبل خارج شدن از در میگه



-هروقت صدات زدم بیا! 

و خارج میشه و درو میبنده

پشتمو به در میکنم و به این فکر میکنم که چه خونواده ی خوبی داریم

یه کارشناس ماما (کلر) یه روانشناس (رنه) و یه ریاضی دان (رونیکا)

گیل هم که داره هنر و نقاشی میخوره

منم که تربیت بدنی خوندم

ااااه! ریکل ادبیات خونده بود و یه نویسنده و یه ویرایشگر حرفه ای بود

داستانهایی که نوشت و ویرایش کردن خیلی معروفن و هنوز هم خواهان دارن حیف که خود ویکی االن نیست

وگرنه ادم معروفی میشد که البته االن هم همه میشناسنش

مطمئنا خاطراتی هم که از خودش نوشته مث یه داستان جمله نویسی های عالی داره 

اه چه بالیی داره سر ریکل روالن میاد

به زودی این خاطرات و اینده نگری ها منو دیوونه میکنه
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-ریکککل! 

اروم درو باز میکنم و از پله ها پایین میرم

-اومدم

همین که میام همه یه لبخند بهم میزنن

ولی گیل! 

به وضوح روشو برمیگردونه

لبخندی میزنم و میرم کنارش میشینم که بازم نگام نمیکنه

-قهری؟ 

پوزخندی میزنه و میگه

-نه من اصن حق ندارم

اخم ظریفی بین ابروهام مینشونم و میگم

-معلومه که حق نداری! اصن چه معنی میده تو قهر بکنی با من

سرشو طرفم میچرخونه و چشای گردشو به چشام میدوزه که بالفاصله سریع لبامو رو لباش میزارم و صدادار 

میبوسم

خیلی راحت میتونم متوجه نگاه ها و حنده های ریز دخترا بشم ولی بی اهمیت تو چشماش خیره میشم و با یه 

نگاه عمیق میگم

-ابجی کوچیکه؟ معذرت میخوام! 

به وضوح جا خوردنشو میبینم سرمو کج میکنم و با ناز میگم

-میبخشی؟ 

با من من میگه



-د..دقیقا برای چی؟ 

اروم دستمو باال میبرم و گوشه ی لبشو  و صورتشو نوازش میکنم

-بخاطر این! نباید قرمز باشه...میبخشی! 

خیره تو چشام نگاه میکنه و با یه لبخند بغض الود اروم سرشو تکون میده که لبخندی میزنم و دستامو از هم وا 

میکنم

-زودباش

لبخند دندون نما و پرذوقی میزنهو محکم کمرمو بغل میکنه و دستشو دور زیربغلم حلقه میکنه

دستمو رو شونه هاش میذارم و به خودم فشارش میدم

-خیلی دوست دارم ابجی کوچیکه

-منم دوست دارم ابجی بزرگه! 

ریز تو بغل هم میخندیم

زیرچشمی نگاهی به دخترا میندازم که دارن و با شوق و لذت خیره به ما نگاه میکنن انگار که درحال دیدن یه 

فیلم زنده باشن

 لبخندی عمیق تری میزنم و بیشتر به خودم فشارش میدم

که ای ارومی میگه

-چیشد؟ 

-هیچی! اینجارو دوست دارم

از عمد بیشتر فشارش میدم که معترض میگه

-ااا! 

-خودت گفتی اینجا رو دوست داری 

-ریکل! 

ریز میخندم و میخوام از بغلم بیرون بیارمش که صدای زنگ در بلند میشه

کمی ازم فاصله میگیره و نگاه سوالیشو به در میدوزه منم سرمو میچرخونم به در خیره میشم و بعد به دخترا

-ینی کیه؟ 

مامان از جاش بلند میشه و با شیطنت میگه

-شما به کارتون برسین من باز میکنم

با دهن باز به رفتن مامان خیره میشم

کاااااررر! 

نگاهی به گیل میندازم که اونم با بهت زل میزنه تو چشام 

یهو هردو همدیگه رو پرت و از هم فاصله میگیریم

با این کار اون سه تا اتیشپاره میزنن زیر خنده

با حرص میگم

-مرض مگه ما مسخره ی شماییم

کلر-وای! بخدا خیلی باحال پرتش کردی!



اخمامو ازهم وا میکنم و یه لبخند شیطون میزنم و به گیل خیره میشم که داره لبشو میگزه

دستمو رو لبش میذارم و از الی دندونش ازادش میکنم

-نکن اون بیچاره رو صاحاب داره

نگاه بهت زدشو بهم میدوزه و دخترا بیشتر میخندن

بیخیال شونه ای باال میندازم و میگم

-فکر نکن نمیدونم

اون پسره بفهمه لباتو میخوری بیچارت میکنه

هینی میکشه و نگاهشو میدزده که اینبار منم همراه بقیه اما اروم و ناز میخندم

که با صدای مامان همه ساکت میشیم

-دخترا یه چیزی فرستادن

-کی بود؟ 

-نمیدونم فقط اینو بهم داد

نگاهم به جعبه ی کوچیک تو دستش همراه نامش میوفته

که طرف من میگیرتش

-گفت بدمش به تو ریکل روالن! 

با چشای گرد جعبه رو ازش میگیرم و با مکث اروم بازش میکنم

با چیزی که میبینم چشمام گرد و فکم قفل میشه

خدا...خدای من! 

این..
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دخترا میان دورم و اونا هم با بهت به حلقه ی ظریف درون جعبه خیره میشن

رنه-خدای من این چیه؟ 

رونیکا-یه حلقه؟ چقدم ظریف و قشنگه

کلر-مامان مطمئنی گفت بدیش به ریکل

مامان-اره

گیل خیره به حلقه میگه

-ینی یکی ازش خواستگاری کرده! 

نگاهمو میدوزم تو چشماش مبهوت متعجب 

دوباره نگاهمو به حلقه میدوزم یه حلقه ی طال با طرح گل رز ابی! 

هرکی اینو فرستاده میدونه من عاشق رز ابی ام

رنه-نامشو بخون ببین چیه؟ 

پاکت نامه رو دستم میگیرم و نامشو باز میکنم

با خوندن هرکلمه چشام گردتر میشه و خشمم هم بیشتر



با خشم از جام بلند میشم و با فکی قفل شده حلقه و نامه رو برمیدارم و از پله ها باال میرم صدای دخترا رو 

اصال نمیخوام بشنوم

انقد سرتاسر وجودمو خشم گرفته

در اتاقو بهم میکوبم و قفل میکنم

خودمو رو تخت ویکی میندازم و دوباره نامه رو میخونم که با خطر فارسی نوشته

"از همون روزی که دیدمت عشق رو در من به وجود اوردی

با تو زندگی را یادگرفتم

و علت و هدف برای زندگیم..فهمیدم توی

تو هستی که با زیباییت درون مرا پر از شادی میکنی

تا هستی که با اخم هایت دنیا را برایم نورانی میکنی

همیشه دوستت دارم

امیدوارم این حلقه رو از من قبول کنی و زندگی را در کنار من بخواهی

عاشق همیشه پایدار تو سام "

با خشم کاغذو تو مشتم مچاله میکنم

فکم منقبض شده و دندونام قفل هم

پسره ی پرو ی خر! به چه جرعتی از من خواستگاری میکنه

هه عاشق

مگه این همونی نیست که عاشق ویکی شده بود! 

ینی االن باور کنم عاشق من شده

مرتیکه ی خر! 

عصبی جیغی میکشم و کاغذ مچاله شده رو پرت میکنم

جعبه ی حلقه رو دستم میگیرم و بهش خیره میشم

-هه چون رز ابی هستی فکر نکن ازت خوشم میاد تورو کسی داده که من ازش متنفرم پس از توهم متنفرم

بلند میشم و نامه رو برمیدارم و پاره پارش میکنم و تو سطل میریزم

جعبه رو برمیدارم و از اتاق خارج میشم و وارد اتاق مامان میشم

مامان با دیدنم نگران سمتم میاد

-عزیزم حالت خوبه اونو کی فرستاده بود؟

نگاهمو ازش میگیرم و خیلی خشک میگم

-سام! 

با بهت میگه

-چی؟ 

-اون پسره ی خر اینو فرستاده

سردرگم میگه

-اخه...مگه...ینی..ینی اون دوست داره...



-مامان! 

خیره نگام میکنه و میگه

-جانم

دستشو میگیرم و جعبه رو تو دستش میذارم

-من اینو قبول نمیکنم..اگه مشکلی نیست بدش به رنه

حلقه ی قشنگیه

به درد اون میخوره

اجازه ی حرفی بهش رو نمیدم و از اتاق خارج میشم

به طبقه ی پایین میرم تا یه لیوان اب بخورم

شاید از گرما خالص شم
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-ریکل!..مامان بهم گفت چیشده! 

درو میبنده و میاد رو تخت کنارم میشینه ولی انقد اعصابم خورده که حتی نمیتونم بلند شم و بشینم

-ریکل! 

-هوووم! 

-میگم..چرا حلقه رو دادی به من

-چون نیازش ندارم

-خب چرا؟..از پسره خوشت نمیاد؟ 

کالفه از جام بلند میشم روبه روش میشینم

-نکنه فکر کردی ازش خوشم میاد

تو چشام خیره میشه و با مکث میگه

-من یه همچین حرفی نزدم...ولی...چرا؟ 

-هه مشخصه!..چون اونادم مورد نظر من نیست به عالوه خیلی منفوره

-چرا اینو میگی؟ 

عصبی صدامو کمی بلند میکنم

-مشخص نیست؟...اون ادمی که برای من حلقه فرستاد چار ماه پیش تو ایران به ویکی ابراز عالقه کرده

ولی چرا حاال باید بیاد سراغ من؟ 

مگه میشه عشقشو به همین راحتی از بین ببره

اصن مگه دنبال ویکی نمیگرده؟ 

چرا باید بخواد بامن ازدواج کنه

-ریکل!...زیادی بزرگش کردی! حرفاتو قبول دارم ولی عالقه خبر نمیکنه یهو میاد

شاید عشقی که به ویکی داشته یه عشق زودگذر بوده تو از کجا میدونی؟ 

بعدشم مشکل دیگه ای هم داره



مکثی میکنم از الی دندونای بهم کلید شدم میگم

-خیلی هیزه! 

خیره و عمیق نگام میکنه انگار میخواد نفرتو از تو چشام بخونه

اروم سرشو عقب میبره و میگه

-اگه خیلی ازش بدت میاد الزم نیست بهش جواب بدی

بذار خودش بیخیال شه

از روی تخت بلند میشه و از در خارج میشه

کالفه اهی میکشم و خودمو رو تخت میندازم

خدایا این فشار های روحی دیگه چیه؟ 

اخه چرا این باید منو بخواد

اصن من نمیخوام ریخت هیچ مردی رو ببینم...

جز...

یه ان ذهنم به طرف دیوید پر میکشه

لجوجانه میگم

-نه اونم نمیخوام ببینم

سرمو به طرفین تکون میدم و از جام بلند میشم و از اتاق خارج میشم
..

از توی کشو خشاب قرص و خارج میکنم و نگاهی به اسمش میندازم

خودشه

یه لیوان برمیدارم و از پارچ برا خودم اب میریزم

روی صندلی میشینم و قرصی رو همراه با اب میخورم

لیوانو روی میز میذارم و چشمامو محکم میبندم

-امیدوارم اثر کنه

-چیشده؟ 

با صدای مامان چشمامو باز میکنم و سرمو باال میگیرم لبخند مصنوعی میزنم و میگم

-هیچی اومدم یه آرامبخش بخورم 

روی صندلی کنارم میشینه و دستمو دستش میگیره

-چرا عزیزم؟ 

نگاهمو ازش میگیرم و میگم

-نمیدونم ارامش ندارم

جای ویکی خیلی خالیه هروقت یاد این میوفتم که درست مراقبش نبودم اعصابم بهم میریزه

-ولی تو تالشتو کردی! 

-اره ولی بیفایده بود

لحظاتی تو سکوت میگذره و مامان هیچی نمیگه

تا اینکه باالخره سکوت رو میشکنه



-نظرت درمورد سام چیه؟ 

طوری سرمو به طرفش میچرخونم که صدای مهره های گردنمو میشنوم

لعنت به این اعصاب

-چرا میپرسین؟ 

نگاه مهربون و حامیشو تو چشمام میدوزه و میگه

-حتما خیلی دوست داره که چنین حلقه ی گرونی برات خریده

-حتی اگه تموم دنیا رو برام بخره من ازش بدم میاد

خیلی اروم و پر ارامش میگه

-چرا عزیزم؟ مگه اون اذیتت کرده

پوزخندی میزنم و میگم

-هه..جرعت نداره!

ازش بدم میاد چون دو روعه

با مکث میگه

-یعنی چی؟ 

-وقتی ویکی ایران بود گفت با یه پسر باحال و خوشتیپ دوست شده...

که تو ایران کمکش میکنه دچار مشکل نشه

یه هفته قبل از برگشتش بهم گفت که سام بهش گفته که دوسش داره!

و درست یه هفته بعد ویکی باحال اشفته ای برگشت..

نگاهمو تو چشمای مامان میدوزم

-مامان!..اگه این پسر ویکی رو دوست داشته پس حتما اونو برای یه زندگی میخواسته درسته فهمیده ویکی 

یکی دیگه رو دوست داره ولی باید راحت کنار بکشه

نه افسردگیی نه ناراحتیی!

همینکه ویکی گم میشه بیاد نیویورک به بهونه ی پیدا کردن ویکی منو ببینه و چند روز بعد بگه قلب من از عشق 

تو پر شده!..

اصن معنی میده 

اصن کی تو پنج روز عاشق میشه

من اگه متوجه بشم به کسی حس دارم تا دوماه فقط خودمو گول میزنم بعد تازه به خودم اعتراف میکنم

اونوقت این فقط تو پنج روز...

اه
 

نگاهمو ازش میگیرم و منتظر جواب میشم ولی انگار مامان نمیخواد چیزی بگه

-حق باتوعه ولی اگه نظرت عوض شد بگو

-نظرم عوض نمیشه

از جاش بلند میشه و باالی سرم وایمیسته سرشو پایین میاره و بوسه ی نرم و پر مهری روی موهام میذاره و از 

اشپزخونه خارج میشه



نگاهمو به ورودیه اشپزخونه میدوزم و اروم از جام پامیشم و به اتاقم میرم
.

خودمو رو تخت میندازم و چراغو خاموش میکنم

دیگه باید پیداش کنم اینبار حتما پیداش میکنم

چشمامو میبندم و به خواب میرم
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دو روزی میشد که سامو ندیدم 

اصن نمیدونم داره چه غلطی میکنه

دنباله ویکیه یا داره راهی برا راضی کردن من پیدا میکنه

تو این دو روز مامان سه بار رفت بیرون و هروقت میپرسیدم کجا میره دستپاچه میشد و من اصن دلیلشو 

نمیفهمیدم

دخترا هم که طبق معمول دنبال عشقاشون بودن هرروز میرفتن سر قرار و هرشب هم تلفنی حرف میزدن

منم که گوشام تیییز! 

قشنگ میفهمیدم چی میگن و هی میخندیدم

اخه مشکل اینه که رو بلندگو میذارن و ویز ویز حرف میزنن

من نمیدونم اینا باهم ساعت تنظیم کردن؟ 

رنه ساعت ده زنگ میزنه

یه ساعت بعد که این قطع میشه گوشیه رونیکا زنگ میخوره

نیمساعت بعد کلر

از اونجا که کلر تلفنش حداقل حداقلش یه ساعت و نیم طول میکشه گیل ساعت یک شب زنگ میزنه و بعد یه 

ربع قطع میکنه

قشنگ موقعی که اتاق ویکی رو میگردم صداهاشون دقیق تو مخمه اصن تمرکز نمیذاره برام

اخه اتاق ویکی وسط راهروعه و بقیه ی اتاقا کنارشن

کال دوتا اتاق کنارشن سمت چپیه مال رنه و رونیکاست و سمت راستیه مال کلر و گیل

قشنگ دیوار به دیوار 

و کامال مشخصه نوبتی زنگ میزنن

تا دوست صدا از راست میاد تا دو ساعت بعدی صدا از سمت چپ میاد

انقد هم چرت و پرت میگن که من وسط اونا از خنده غش میکنم 

حاال میفهمم چرا رو بلندگو میذارن 

دوست دارن اونی که کنارشون نشسته بشنوه

نمیفهمه یکی تو اتاق بغلی هست که میشنوه

یادمه یه سری کلر داشت با پسره حرف میزد دقیقا میشنیدم چی میگه



 
"-جانییییی! اخه چرا انقد دیر زنگ زدی؟

-کلرم! عزیزم شما خانومی کن و ببخش! بابا خوابم میومد خب خواب موندم

( کلر با صدای جیغ جیغو یی گفت)

-خوابت ببببرد؟ قبل اینکه با من حرف بزنی؟ جانی بخدا میکشمت! 

-کلر این چه حرفیه میزنی اصن تو خواب صدات مث الالیی هنوز تو گوشم زنگ میزد اصن دلم هواتو کرد و 

خوابم نبرد

( با صدای لوس و ذوق زده ای گفت)

-راست میگی؟ 

-اصن مگه من به تو دروغ میگم همین االن صدای جیغت تو گوشمه

( حرصی جیغ زد)

-جانییییییی! اصن من بات قهرم دیگه بم زنگ نزن

-نه توروخدا کلر حرفمو پس میگیرم صدای لطیفت قطع نکن دیگه

عزیزم من شب بدون تو خوابم نمیبره

-عذر بخواه

-اصن غلط کردم

-بگو گه خوردم! 

( با مکث صداشو از پشت گوشی اومد)

-گه خوردم!...حاال میبخشی؟ 

( با ناز جواب داد)

-اوممم..دربارش فکر میکنم

( صدای حرصیه جانی بلند شد)

-کلر سربه سرم نذار دیگه تو انقد لوس نبودی..یهو دیدی که اصن ندیدیما...گفته باشم من کم صبرم..فعال خدافظ

( صدای ترسیده و هدل زده ی کلر بلند شد)

-نه نه! جانی توروخدا صبر کن! قطع کنی راضیت ندارم..جانی جانی! صبر کن...غلط کردم..بابا منم گه خوردم 

دیگه سربه سرت نمیذارم..قطع نکن دیگه

( کمی سکوت شد)

-دیگه سربه سرم نمیذاری؟ 

-نه قول میدم! 

-خوبه! 

-ولی خداییش خیلی منتظر شدم زنگ بزنی دلم برات تنگ شده بود قربونت برم

-منم همینطور عسلم..عشقم..خانومم...

-ووی جانی! 

-جون جانی عزیزم"

با یاداوری اون روز بازم میخوام یه دل سیر بخندم



جفتی خیت شدن هردو هم به گه خوری افتادن

خداییش جفتشون خرن

من که خودمو درگیر عشق نمیکنم چون حوصله ی اون لوس بازیا رو ندارم

یادمه وقتی جانی گفت

-عسسسلللم! عشششقم خانوووومم! 

سریع یه گوشگیر گذاشتم رو گوشامو مشغول کارام شدم ولی مشا� صدا نیست که بلندگوعه هنوز یه ویز ویزی 

تو گوشم میپیچید

هنوز هیچکدوم درمورد عشقاشون بهم نگفتن جز گیل که گفت اسم پسره راد هستش

خداییش گیل یه وقتایی از اینا عاقل تره

کار درست گیل اینه که معموال همه چی رو بهم میگه و کار اشتباهش اینه که همیشه دنبال یه دلیل قانع کننده 

برای حرف شنوی میخواد و وقتی دلیلی نبینه لج میکنه
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یادمه تو یکی از یه ربع هایی که داشت با راد حرف میزد خیلی حرفاشون باحال بود

 
"-راد؟ چقد دیگه باید صبر کنم تا شب و صبح پیشت باشم

بدم میاد از اینکه صبح با دیدنت بیدار نمیشم

-عزیزم نگران نباش یه ذره دیگه مونده یادمه گفتی خواهرت یه مدته حالش خوب نیست ولی تو اولین فرصت 

خودم باهاش حرف میزنم

نترس تو ته دنیا مال خودمی

-وای راد! بخدا که عشقی

-تو فرشته ای عزیزم

( یکم تو سکوت گذشت)

-گیل..میگم..تو..چندتا بچه دوست داری؟ 

( بعد دقایقی سکوت صدای خیییلی ارومی از گیل بلند شد)

-چرا میپرسی؟ 

-دارم برای اینده تصمیم میگیرم

-سه..سه تا! 

-اوووه...واوووووه..چه تفاهمی منم سه تا!...خب اسماشونو چی بذاریم؟

( کمی که گذشت)

-میخوام دوتاش پسر باشه..مکث و الکس

-پس دخترمونو بذاریم آنی! 

-عالیه"

با یاداوریه اون روز لبخند ارومی رو لبم میشینه گیل و راد هیچوقت سربه سر هم نمیذاشتن کاراشون انقد 

جذاب و عاشقانه بود که از تصور اینکه همدیگه رو عاشقانه ببوسن وارد خلسه میشدم



اخه عکس پسره رو دیده بودم

ولی خداییش سن من واسه ازدواج زیاده

28 ! دیگه عشق و عاشقی از من گذشته کسی چه میدونه شاید ازدواج نکردم

واال با این اخالقای گند من کی منو تحمل میکنه؟ 

یه لحظه از حرفی تو ذهنم نقش بست بغض کردم

ولی واقعیت بود 

یادمه جوون تر که بودم سه بار وارد رابطه شدم ولی دست خودم نبود اونقد خشک بودم که نامزدی رو بهم 

میزدن

ولی من بازم هیچی نمیگفتم چون برام مهم نبودن

ولی حاال که فکرشو میکنم خیلی بد و مزخرفه که جز خونواده هیچکی نخوادت

همین سام من مطمئنم بخاطر قیافمه که برام حلقه فرستاده چون من برعکس اخالق گندم واقعا خوشگلم (در 

پایان داستان تصویر ریکل رو در کانال خواهم گذاشت) ولی همه ظاهر و میبینن

وقتی متوجه اخالقم میشن وسط راه جا میزنن

و این ینی هیچکی بخاطر خودت تو رو نمیخواد

یادمه اخرین باری که نامزدیم بهم خورد به خودم قول دادم تا ابد دیگه هیچوقت وارد رابطه نشم (رابطه ی 

عاطفی)

از همون دفعه خودمو از احساسات جدا کردم و شدم بی احساس

ولی نه اونجوری من تموم احساسمو خرج خواهرام میکردم نه ادمای بی ارزش اطرافم

سام هم یکی مث هموناست منتها مشکوک

چون قبال عاشق ویکی بوده و من هنوز تو کف اینم که چرا منو انتخاب کرده

فقط اگه سر از کارش در بیارم خوب میدونم چیکار کنم پسره ی یالغوز
 

با دیدن اتاق بهم ریخته از افکارم خارج میشم

لعنتی هنوز پیداش نکردم انگار فقط دادم وقتمو تلف میکنم ولی من که میدونم یه جایی همینجاهاست

میتونم حسش کنم

کالفه افکارمو پس میزنم و میخوام به کارم ادامه بدم که نگام به عسلیه کنار تخت میوفته یادمه زیرشو نگشتم

به طرفش میرم و جلوش زانو میزنم ولی همینکه میخوام دستمو روش بذارم صدای زنگ در بلند میشه
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کالفه پوفی میکشم و دستمو نزده به میز میندازم

با لحن پر حرصی میگم

-لعنت بهت 

ازجام بلند میشم و جلیقه ای که به حالت مجلسی فقط دستامو میپوشونه و تنش تا کمی پایی زیربغلمه رو از رو 

تخت برمیدارم و تنم میکنم

درو باز میکنم و از پله ها پایین میرم



درو باز میکنم که نگاهم به پسر جوونی که حداقل 18-19 بهش میخوره میدوزم

یه تای ابرومو باال میدم و سوالی و البته طلبکار میپرسم

-شما؟ 

لبخندی میزنه و میگه 

-من یه پیکم

به من گفتن این بسته رو به خانوم ریکل روالن بدم

با نگاهی به کیسه ی دستش که مقابلم گرفته خیره تو چشاش میگم

-چی هست؟ 

-من فقط تحویل میدم نگاه نمیکنم

-از طرف کیه؟ 

-نمیدونم گفتن خودتون میفهمین 

-مگه تو پیک نیستی؟ 

-خانوم من فقط از طرف اون شخص هستم ایشون هم خودشون رو به من معرفی نکردن

نگاه با شکی بهش میندازم و کیسه رو ازش میگیرم و با یه تشکر خشک و خالی درو روش میبندم

من انقد گند اخالقم

روی مبل میشینم و از تو پالستیک جعبه ای رو بیرون میارم  و خیره نگاش میکنم

با دیدن شباهت زیادش به جعبه ای که سام فرستاد ابروهام با تعجب باال میپرن

قضیه چیه؟ 

سریع در جعبه رو میبینم که...

در کمال تعجب میبینم جفت همون حلقه ی قبلیه فقط..

گلش رز قرمزه

که با ظرافت خاصی طرحش با ظریف کاری رو حلقه دراومده

چندین دقیقه بدون هیچ فکری فقط خیره به حلقه نگاه میکنم

هیچکی تاحاال واسه من اینجوری خرج نکرده بود

اروم ابدهنمو قورت میدم با لرز خفیفی که به دستام سرایت کرده جعبه رو روی میز جلوم میذارم

نگاهی به داخل پالستیک میندازم که متوجه یه پاکت نامه میشم

اروم برش میدارم و بازش میکنم

شروع میکنم به خوندن

"ریکل عزیزم! اخه چرا نه؟ 

مادرت بهم گفت جواب رد دادی؟ اخه چرا قربونت برم

چطور بهت ثابت کنم که دوست دارم

تو قلب منو میلرزونی ریکل! 

میدونم که دختر عصبیی هستی و خیلی وقتا خشن اما من بازم میخوامت

ریکل من میخوامت! 



این حلقه ای که برات فرستادم ینی اینکه هرچی پسم بزنی بازم به سمتت میام

پس عزیزم توهم منو دوست بدار و باهام زندگیه زیبایی رو شروع کن

دوست دار تو سام "

با بغضی که نمیدونم کی و چرا و چجوری تو گلوم ایجاد شده برگه ی تو دستم و توی دستای عرق کردم انقد 

فشار میدم که مچاله میشه

لبمو بهم میسابم و اروم چشمامو میبندم

لعنتی حرفایی رو میزنه که مدتهاست قلبم به گفتنشون نیاز داره

ولی چرا هرچی تو قلبم دنبال سام میگردم به یکی دیگه میرسم

یکی که خیلی تالش کردو اخرش ناخواسته قلبمو شکست و من بخاطر اشتباهش زدمش و اونم ازم خواست با 

هر نقشی که شده تو ذهنم به خاطر بسپرمش ولی انگار تو ذهنم نیست رفته جای دیگه ای و محفوظ شده

کاش بود و میتونستم این حرفا رو از اون بشنوم ولی حیف که دور احساسو خط کشیدم و قرار نیست برش 

دارم

پشت هم نفس میکشم تا بغضم بخوابه ولی نمیخوابه

لعنتی نمیخوابه

ناخواسته به قلبم چنگ میزنم و خم میشم انگار بدجوری گرفته و میخواد بترکه

کی گفته من یه دختر خشک و بی احساسم

االن 12سال از مرگ بابا میگذره و من جز همون شب حتی یه اشکم نریختم

حدودا 4ماهه ویکی گمشده و هنوز اشکم براش نچکیده ولی دیوید! 

وقتی این دل لعنتیازش گرفت اون اشک لعنتی تر هم از چشمم چکید

دیگه نمیتونم محکم باشم نمیتونم اشک نریزم

دلم پره و فقط گریه میخواد 

گریه میخواد و گریه 

ولی هنوز برای ریختن اشکام مقاومت میکنم و این مقاومت بد داره به قلبم فشار میاره

چونم از بغض جمع میشه و اشکم میچکه و راهو برای بقیه ی اشکام باز میکنه

قلبمو فشار میدم و بی صدا اشک میریزم

سرمو باال میگیرم و نفسی میکشم و چشمامو محکم میبندم و فشار میدم که چهرش میاد تو ذهنم و اخرین کلمه 

ای که گفت تو مغزم اکو میشه 

طوریکه حس میکنم انگار کنارمه

-فراموشم نکن! 

نمیدونم صداش چی داشت که قلبم ریز میلرزه و بغضم با صدای بدی میشکنه و صدای اه و ناله ی گریم تو 

فضای ساکت خونه تنها صداییه که به گوش میرسه

هق میزنم و با درد اشک میریزم

خیلی وقته دلم میخواد این چشمه ی خشک شده با صدا جاری شه نه با سکوت

باالخره جاری شد



جاری شده و داره با عذاب ارومم میکنه

گریم که بعد از دقایقی طوالنی اروم میشه با هق هق پشت هم نفس میکشم و جعبه رو برمیدارم و همونطور که 

نامه تو دستمه از پله ها باال میرم و ارد اتاق رنه و رونیکا میشم

نگاهی به تخت  رونیکا میندازم و به طرفش میرم

جعبه رو روی میز میذارم

با خودکاری که روی میز هست رو یه کاغذ مینویسم

-اینو سام بهم داد ولی به درد من نمیخوره پس بهتره تو نگهش داری

اگه میخوای باهام حرف بزنی ساعت 9شب بیا اتاقم در غیر این صورت اصال جایی درموردش نگو

اگه خواستی فقط به رنه بگو و مطمئن شو به کسی نمیگه"

خودکار و کاغذ و جعبه رو روی میز میذارم و از اتاق خارج میشم

مطمئنا دیگه دلم نمیخواد سامو ببینم چون االن فقط یه نفره که یادش تو قلبمه

وارد اتاق ویکی میشم و درو قفل میکنم 

نگاهی به کاغذ تو دستم میندازم و پارش میکنم

تو سطل میندازمشو وارد سرویس میشم و ابی به صورتم میزنم

از دستشوئی خارج میشم و جلیقمو درمیارم و دوباره مشغول کارام با اتاق میشم و دیگه اجازه ی هیچ فکری رو 

نمیدم که ذهنمو مشغول کنه و با دقت کارامو میرسم

به عبارتی االن فقط یه کلمه تو ذهنمه که پررنگه

"دفتر خاطرات"
 
 

#99
..

سعی میکنم نسبت به نگاه های خیره ی رنه و رونیکا با ارامش غذامو بخورم ولی لعنتیا این نگاه زیر چشمیشون 

بد سنگینی میکنه

اخه زل زدن اونم موقع غذا خوردن؟ 

خداییش این خل بازیا چیه اخه؟ 

وقتی میبینم انگار قد ندارن نگاشونو بردارن

عصبی سرمو باال میگیرم و خیره نگاشون میکنم که نگاشونو میدزدن عصبی میگم

-چیزی شده؟ 

به وضوح جا میخورن 

رونیکا کمی دستپاچه میشه و کلر و گیل به اون دوتا خیره میشن

رونیکا-هی..هیچی؟ 

-چرند نگو! پس چرا انقد نگاه میکنی

صدبار نگفتم موقع غذا زل نزنین

رنه و رونیکا نگاه دستپاچه ای بهم میندازن و سراشونو پایین میندازن

رونیکا-ببخشید! 



-حاال بگو چیشده؟ 

اروم سرشو باال میاره و تو چشام خیره میشه

اروم میگه

-ینی نفهمیدی؟ 

شونه ای باال میندازم و میگم

-چیو؟ 

رنه-چشمات قرمزه

نگاهمو بهش میدوزم و میگم

-واقعا!؟

اروم خیره تو چشام سرشو تکون میده

پوزخندی میزنم که بیشتر شبیه یه خنده بود

لبمو بهم میسابمو خیره به هر چارتاشون میگم

-بایدم خیره نگاه کنین

بخاطر شما ها من نخوابیدم البد نفهمیدین دارین چه غلطایی میکنین نه؟ 

هر چارتاشون مبهوت و خیره بهم زل میزنن

لبخند شیطنت امیزی میزنم و به پشتم تکیه میدم

دست راستمو باال میارم و سه انگشت وسطشو خم میکمم

به طوریکه شکل تلفن بشه 

شستمو جلوی گوشم و انگشت کوچیکمو جلوی دهنم میگیرم و با لحن لوسی اداشو در میارم

-ریووور؟!...عزیزم چطوری؟ وای چقد دلم برات تنگ شده بود! 

( عادی میگم)

یه ساعت بعد

نگاهم به رنه میوفته که با چشای گردش مبهوت زل زده به من

اونیکی دستمو همینطوری نزدیک گوشم میبرم و دوباره همونطوری میگم

-سای؟ سایمون؟ عشششققم؟ خوبی؟ شبت بخیر عزیزم؟ 

چطوری؟ احیانا خوابت نمیاد که میخوام برات الالیی بگم! 

نیمساعت بعد

نگاهم به رونیکا میوفته که کم از رنه نداره منتها لپاش بد قرمز شده 

دوباره دست راستمو باال میارم و اینبار مکالمه ی کلرو میگم که کلی بهش خندیدم

-جانییییی؟ براچی قبل اینکه بامن حرف بزنی خوابیدی؟...بگو گه خوردی تا ببخشم! 

یک ساعت و نیم بعد

نگام افتاد به کلر که همینطوری داشت سرفه میکرد و گیل هم که کنارش از نخندیدن سرخ شده بود معلومه اماده 

ی انفجاره

دست چپو کنار گذاشتم



-راااد؟ راستش من سه تا بچه میخوام!

دوتاش پسر باشن مکث و الکس!...

واقعا خوش سلیقه ای انی واسه دخترمان عالییییه! 

پایان مکالمه! 

دستمو پایین میارم و با نگاه خندون و متفکری پوفی میکشمو نگاهمو به دخترا میدوزم

رنه و رونیکا که با چشای مث وزغ به من زل زدن

کلر که ازسرفه خفه شد

گیل هم که غذا تو گلوش گیر کرد

مامانم که از خنده ی زیاد سرخ شده بود

-خب؟ فک کنم دلیل بیخوابیه دیشبمو گفتم...

اگه درست گفته باشم

هشت تا جوجه عاشق نصفه شبی هوس وز وز به سرشون زده

رنه و رونیکا همچنان تو همون حالتن که بودن

یه تای ابرومو باال میدم و میبینم اون دوتا هم همین شکلی شدن

نگاهمو به مامان میدوزم که از خنده اشک تو چشماش حلقه زده

لبخند ملیح و ارومی میزنم و با نگاه خیره ای به خندش میگم

-بابت غذا ممنون مامان..من رفتم

از پشت میز بلند میشم و از اشپزخونه خارج میشم
 

همینکه به دم در اتاقم میرسم صدای جیغ دخترا از اون پایین به گوشم میرسه

-وااو! بیچاره شوهراشون..گیر چه چل هایی میوفتن

وارد اتاقم میشم و درو میبندم

نگاهی به ساعت میندازم و خودمو رو تخت پرت میکنم

یه ربع دیگه دخترا میان

برای دقایق کوتاهی هم که شده چشمام بسته شدنو می طلبن اروم پلکامو رو هم میذارم که تازه میفهمم چقد 

چشام میسوخت

تازه یاد حرف رنه میوفتم

-چشمات قرمزه

به سرعت چشمامو باز میکنم

اینه امو از روی عسلی برمیدارم و نگاهی به چشمام میندازم

کمی رگه های چشمم متورم و سرخ شده

-البد چون عصری گریه کردم!

اهی میکشم و اینه رو روی میز میذارم

ارنجمو روی پیشونیم میذارم و چشمامو میبندم تا قدری از سوزششون کم بشه
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با صدای در بدون اینکه چشمامو باز کنم میگم

-بیا تو! 

اروم الی در باز میشه و صدای قدم هایی رو میشنوم

خوب که دقت میکنم قدمهای دونفره

سریع میگم

-فقط رونیکا! 

صدا قطع میشه

و لحظه ای بعد صدای قدمهایی میاد و در بسته میشه

دوباره قدمهایی به طرفم میاد

تخت کمی باال و پایین میشه و در اخر کسی کنارم میخوابه

هنوز دلم نمیخواد چشامو باز کنم

دستی رو ساق دستم میشینه و اروم دستمو پایین میاره

چشمامو باز میکنم و سرمو کمی مایل میکنم که نگاهم تو نگاه نگران و اشوبش قفل میشه

-خوبی؟ 

اروم سرمو تکون میدم

دهنش تکون میخوره که چیزی بگه ولی انگار پشیمون میشه بعد میگه

-ریکل من کامال فهمیدم قضیه چیه ولی..من نیومدم بپرسم چرا حلقه رو دادی به من! 

سوالم اینه که چرا از سام بدت میاد

نگاه اروممو تو چشماش میدوزم و وجودم سرشار از ارامش میشه

چرا نتونم بهش بگم 

چرا بقط ویکی! 

رونیکا هم خواهرمه

به پهلو به طرفش میخوابم که اون هم همینکارو میکنه و دستام که کنار سرمه رو تو دستش میگیره

لحظه ای نگاهمو ازش میگیرم و دوباره تو چشاش خیره میشم

-چون دوسش ندارم! چون...کس دیگه ای تو ذهنمه! چون نمیتونم بهش فکر نکنم! از همه مهمتر نمیتونم قبول 

کنم که سام منو دوست داره

چون یه حس یه عشق..چیزی نیست که تو یه هفته اتفاق بیوفته

تو خودت عاشقی تقریبا دوساله که عاشق سایمونی! و تازه یه سال فقط باهم دوست بودین

بعدشم! ویکی به من گفته سام بعد یه ماه بهش گفته دوسش داره

ینی تموم عشقش به ویکی انقد زود فروکش کرد؟ 

اصن مگه میشه؟ 

متوجهی چی میگم؟ 



لبخند محوی میزنه و فشاری به دستم میاره

-متوجهم خواهری کامال! 

تا تهش! و قبولت دارم! هم تو رو هم حرفاتو

کامل! فقط...یه سوال؟ 

منتظر نگاش میکنم که جدی میپرسه

-راجب حرفامون..به هیچکس حتی به رنه هم نگم؟ 

سرمو به طرفین تکون میدم و میگم

-دقیقا به هیچکس حتی به رنه هم نگو

اگه دلیل پرسید بگو که از سام بدش میاد

درمورد احساسم به کسی نگو! 

سرشو تکون میده نگاهشو به پایین میدوزه

منم همین کارو میکنم

دقایقی تو سکوت میگذره که بدون هیچ شوخیی

جدی و عادی میپرسه

-اسمش چیه؟ 

نگاهمو به چشماش میدوزم

-چه فایده؟ اون فقط تو ذهنم میمونه دیگه نمیتونم ببینمش چون یه حسی مانع میشه ولی...به وقتش بهت 

میگم

اروم سرشو تکون میده و دوباره سکوت

تا اینکه یه دفعه با یه لحن شاکی میگه

-راستی؟ اینا چی بود پایین گفتی؟ 

لبخند دندون نما و شیطونی میزنم و میگم

-حقیقتو

حرصی میگه

-تو به مکالمه های ما گوش میدی؟ 

شونه ای باال میندازم و میگم

-من شبا تو اتاق ویکی ام! اتاق شما دوتا چپ و راست اون اتاقه

دیوار به دیوار

شما ها موقع حرف زدن میزنین رو بلندگو و صدای خودتونو هم میندازین تو سرتون

تمام حرفاتون دقیق تو گوشم میره

تموم تمرکزمو هم بهم میزنه

اینکه تقصیر من نیست

رو بلندگو نذارید اروم حرف بزنین

با حرص میگه



-خیلی پررویی ینی تاحاال هرچی میگفتیم میشنیدی؟ 

سرمو تکون میدم که حرص تو چشماش کمی کم میشه

-پس حتما میدونی که خیلی دوسش دارم؟ 

با لبخند سرمو تکون میدم و پشت دستشو نوازش میکنم

-اره! نترس قراره بهش برسی

هم تو! هم بقیه ی دخترا

فقط بذار این جنجال روحیه من تموم شه خودم میفرستمتون خونه ی بخت! 

با یه لبخند پر ذوق خودشو بهم نزدیکتر میکنه و کمرمو بغل میکنه

-خیلی دوست دارم

موهاشو نوازش میکنم و میگم

-من بیشتر! 

دقایقی تو سکوت میگذره که میگه

-چطوری صدامونو میشنوی؟ 

-میخوای امشب خودت بیا بشنو

فقط به دخترا بگو من امشب با گوشگیر میخوابم توهم پیشم که زنگ بزنن و رو بلندگو هم بذارن بعد خودت 

ببین صداش چقد واضحه

-باشه

دیگه چیزی نمیگه و هردو تو ارامش تو بغل خواهرانه ی همدیگه ارامش میکنیم
 
 

ادامه دارد...



ادامه... 
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با صدای باز شدن در رومو به طرف در میکنم و به رونیکا خیره میشم که با خنده به سمتم میاد لبخندی به روش 

میزنم که میاد دستامو که یکیش متفکر زیر چونم بود و یکیش زیر ارنجم بود  رو تو دستاش میگیره و با ذوق 

میگه

-بهشون گفتم اونا هم مطمئن شدن که من مراقبتم تا بخوابی

ریز میخندم و نگاهی به ساعت میندازم

نزدیک دهه

-خب نزدیکه!...بدو بریم

دستشو محکم میگیرم و همراه خودم میکشم درو باز میکنم و تو راهرو قدم میزنیم

در اتاق ویکی رو باز میکنم و رونیکا رو توش هول میدم و خودم هم واردش میشم و درو میبندم و قفل میکنم

دستشو میگیرم و باهم رو تخت میخوابیم

نگاهی به ساعت مچیم میندازم و میگم

-5...4...3..2....1..حاال! 

ناگهان صدای تقریبا ضعیفی از دیوار باال سرمون میاد رونیکا با ذوق رو تو تخت میشینه و سراسر گوش میشه

لبخندی میزنم و منم مثل اون میشینم هردو سکوت میکنیم و بعد صدای کامال واضحی به گوش میرسه

-ریور؟ سالم! چطوری؟ 

رونیکا ابرویی باال میندازه و با ذوق لبخند بزرگ و متعجبی میزنه و نگتهشو به دیوار میدوزه که صدای ریور از 

پشت بلندگو بلند میشه

-سالم عزیزم! منم خوبم تو چطوری قربونت برم! 

-وای ریور! ریکل! 

صدای نگرانش کامال به گوشم میرسه

-ریکل چیشده؟ اتفاقی برای خواهرت افتاده؟ 

رنه با ذوق میگه

-نه دیوونه! خدانکنه! غلط میکنه چیزیش بشه! اخ ریور امروز منو دخترا حسابی مسخره شدیم

-چرا عزیزم؟ 

-نمیدونم ریکل چطوری صدای مکالمه های مارو میشنوه

پته ی همه ی دخترا رو ریخت رو اب

-یا خدا حاال چی میشه؟ 

صدای رنه کمی نگران میشه

-خب..راستش نمیدونم

ولی به نظرم عصبانی نبود

انگار...لوس بازیای ما براش مسخره بود..دوست نداشتم به عاشقانه هام بخنده



با یه لبخند محو به حرفاشون گوش میدم پس ناراحت شد

بعد کمی سکوت ریور میگه

-رنه؟ عزیزم؟ 

ناراحت نباش دیگه! اصن از کجا میدونی مسخره کرده؟ 

رنه با بغض خفیفی میگه

-معلوم بود؟ مامان داشت همینجوری بهمون میخندید...ریور میدونی؟..تو با روحیات ریکل اشنا نیستی

عین مردا میمونه خشک و غیرتی

البته واقعا با ما خشک نیست البته اگه کار اشتباهی نکنیم..

ولی میدونی؟ میترسم با ازدواج ما مخالف باشه

-رنه؟ 

-دست خودم نیست میترسم این ارامش قبل طوفان باشه و...بعدا شدیدا مخالفت کنه

اون که تورو نمیشناسه

تازه با اتفاقی که برای ویکی افتاد بیشتر از قبل نگران ماست

-رنه عزیزم تو نگران نباش! یادته چی بت گفتم؟ تو تا ته دنیا مال منی

مال ریوری! 

خواهرت فعال شرایط روحیش برای ازدواج ما خوب نیست

من به موقعش با خواهرت حرف میزنم

بعید میدونم عشقو نتونه درک کنه

-مشکل اینه! ریکل اصال احساسی نیست 

وقتی 24سالش بود نامزدیش برای بار سوم بهم خورد دور احساسو خط کشید

اون اصال عاشق نمیشه

باورت نمیشه اگه بگم از مرگ بابا دیگه گریه نکرده

وقتی بغض میکنه داد میزنه! میزنه میشکنه ولی یه قطره اشکم نمیریزه...

نمیخوابگم که بترسی میخوام بگم که من میترسم

-نترس رنه! دادم بهت میگم

تو مال خودمی فقط صبر کن..شب عروسی مون به همه ی این حرفات میخندی

شاید ریکل دور احساسو خط کشیده باشه ولی قلبشو که از سنگ نکرده

تو هم خبر نداری که عاشق شده یا نه

نمیاد به تو بگه که

تو بهش نگفتی و خودش فهمید

پس نترس! مطمئن باش

تو...تا جهنم هم..با منی! 

لحظه ای تو سکوت میگذره و رنه با لحن پر عشقی میگه

-دوست دارم ریور



-من بیشتر دوست دارم رنه
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نگاه عصبیمو از رونیکا میدوزم و به فکرش پوزخند میزنم

اخه چطور راجب من اینطوری فکر کردن

البته بهش حق میدم 

چون واقعا گند اخالقم

-ریکل! 

لبخند مصنوعیی میزنم و سرمو به طرفش میچرخونم

-جانم؟ 

با نگرانی میگه

-ناراحتی نه؟ 

-نه! شاید یکم!..ولی خب حق داره! 

هه اخالقای من استرس اوره

-ریکل! 

نگاهمو به چشماش میدوزم و میگم

-من فردا با همتون حرف میزنم

اگه شبا با استرس بخوابین که صدمه میبینین

خودشو بهم نزدیکتر میکنه و با یه نگاه خیره منو به آغوش میکشه

لبخندی میزنم و دستمو دور کمرش حلقه میکنم 

اروم به پشتم ضربه میزنه و میگه

-نگران نباش من مطمئنم رنه قلبا از اینکه تو  درکش میکنی اطالع داره 

سرمو رو شونش میذارم و یه جورایی صورتمو تو گردنش مخفی میکنم

چشمامو میبندم و اروم میگم

-خیلی دوست دارم 

دستشو رو شونم میذاره و منو از خودش فاصله میده با لبخند تو چشام خیره میشه

تو تاریکی خوب میتونم برق چشماشو ببینم

-ریکل! تو هر روز همینجا دنبال اون دفتر میگردی! 

با یه نگاه تقریبا متعجب سرمو تکون میدم

-خب! بیا دنبالش  بگردیم

بذار یه بار کمکت کنم

لبخندی میزنم و گودیه کمرشو نوازش میکنم

با لبخند از تخت پایین میام و به طرف کلید برق میرم و چراغو روشن میکنم

با دیدن اتاق بهم ریخته بهت تو نگاهش مشهود میشه



-واوو! دختر تو هرروز اینا رو تمیز میکنی

سری تکون میدم و میگم

-تقریبا! ولی نه کامل چون دوباره همه رو میریزم بیرون

از تخت پایین میاد و دستاشو بهم میماله و میگه

-خیلی خب بیا شروع کنیم

لبخندی میزنم و میگم

-یه دفتر قرمز با قلب ابی که احتماال تو یه کیسه ی مخملیه سرخ باید باشه

سری تکون میده به قسمتی میره تا بگرده منم نگاهی کلی میندازم و تو کمد مشغول میشم
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-ریکل!..ریک بیدار شو! ریکی؟ 

پاشو دیگه

با کسلی الی چشمامو باز میکنم و با صدای خسته و خواب الودی میگم

-چه مرگته؟...بذار بخوابم بابا

و پشتمو بهش میکنم

-ریکل پاشو دخترا نیستن

مگه نگفتی میخوای باهاشون حرف بزنی؟ 

به سرعت چشمامو باز میکنم و با مکث اروم از جام بلند میشم

یه نگاه گنگ به تخت میندازم و برمیگردم و نگاهمو به رونیکا میدوزم

-چیشده؟ دخترا کجان؟ 

به رنه زنگ زدم گفت که همشون رفتن بیرون

قرار داشتن

-خب به من چه؟ 

-بابا مگه نمیخواستی باهاشون حرف بزنی

اونا تا فردا نمیان! 

-ای بابا چرا؟ 

تا خواست چیزی بگه تلفنش که تو دستش بود زنگ میخوره

نگاهی به صفحش میندازه و با هول جواب میده

-الو چیشده سای؟...چی؟ همتون یه جایین؟...اخه...من االن.....سایمون من االن...باشه...باشه باشه

خودمو میرسونم

فقط...همه میریم یه جا؟...خیلی خب االن میام...اومدم دیگه عزیزم عه؟ 

و قطع کرد و تلفنو پایین اورد

-چیشده؟ 

نگاه اشفتشو بهم میدوزه و میگه



-ببین ما یه گروه هشت نفره ایم حرفم اینه که پسرا باهم رفیقن

االن قرار گذاشتن بریم رستوران از اونور هم میریم خونه ی مجردیه پسرا که باهم خریدن و شب اونجا میمونیم

االنم دخترا رفتن و من کال یادم رفته بود...اه باید برم

منتظرمن! 

-وایسا مگه ساعت چنده؟

-یک و نیم! 

و از جلوی دیدم خارج میشه و میره

نگاه مبهوتم و از در میگیرم و حرفاشو تو ذهنم حالجی میکنم

تا متوجه منظورش میشم به سرعت از جام بلند میشم و به اتاقش درو که باز میکنم میبینم که داره یه تاب تنش 

میکنه

که زیرش یه پارچه ی سفیده تنگه و رویه ش تور گشاده سفیده که مدلشو خیلی جذاب کرده با یه شلوار لیه 

یخی

لبخند محوی میزنم و میگم

-داری میری؟!

درحالیکه کمر بند طالیی شو دور کمر شلوارش میبنده میگه

-اره دیگه منتظرن

جلوی میز توالت وایمیسته و نگاه مضطرب و عجولی به لوازم روی میز میندازه

پشت سرش وایمیستم و نگاهی به گردنبند های روی میز میندازم

-کدومش..

دستمو میبرم گردنبند طالیی رو برمیوارم که یه نگین با گل ابی و برگهای نقره ای داره

کامال به لباسش میاد

موهاشو باال میزنم و گردنبند و دور گردنش میبندم

گوشواره ش رو هم برمیدارم و به گوشاش میبندم

ساعت سفیدی رو دستش میدم که خودش میبنده دست میبرم و یه دستبند ابی با نگین های صورتی و سفید 

برمیدارم و دور دست راستش میبندم

سمت خودم برش میگردونم و با یه نگاه به صورتش از روی میز یه مداد سفید براق برمیدارم 

چشماشو میبنده اروم مدادو پشت پلکش میکشم

با مداد قهوه ای کمی ابروهاشو رنگی میکنم

رژلب قرمز روشنی رو برمیدارم و لباشو کمی رنگی میکنم

کمی ریمل هم به مژه هاش میزنم

ازش فاصله میگیرم و با لبخند میگم

-خوشگل شدی! 

کیفشو دستش میدم و دستشو میگیرم

-رنه! غلط اضافی نکنیدا! مراقب خودتون باشین شب اگه خواستین پیش پسرا بخوابین



خدایی نکرده لخت نشین

با خجالت گفت

-ریکل

-جدی میگم! بفهمم این پسرا غلط اضافه کردن بیچارشون میکنم..گرفتی؟ 

به دخترا هم بگو

سرشو تکون میده و باشه ی ارومی میگه

-خدافظ

از اتاق خارج میشه

باالی نرده ها وایمیستم و قبل اینکه خارج بشه میگم

-فردا بعد صبحانه خونه باشین! 

-باشه

و از خونه خارج میشه

فردا حتما باید باهاشون حرف بزنم

ولی ظاهرا فقط رنه نگرانه

کلر وقتی داشت با جانی حرف میزد انگار ذوق داشت و کامال مطمئن بود که قبول میکنم و خیالش هم راحت 

شده بود که فهمیدم

گیل هم که فقط خجالت کشیده بود وگرنه اون از قبل بهم گفته بود

رونیکاهم که باهاش حرف زدم

پس فقط رنه مشکله

که اونم فردا صبح حل میشه
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نگاهمو از سقف اتاق میگیرم و به پرده ی جلوی پنجره میدوزم 

که بخاطر نور خورشید، رنگش سراسر اتاقو گرفته و دیوارا رو به رنگ صورتی و نارنجی دراورده

نفس عمیقی میکشم و سعی میکنم ارامش داشته باشم! 

دخترا دیگه باید برسن! کمی دیر کردن!

نگاه عصبی و قرمزمو از پنجره میگیرم و چشمامو میبندم

نفس عمیقی میکشم و سعی میکنم برای یه لحظه هم که شده بخوابم

دیشب اصن خوابم نبرد 

هرچی خواستم اتاقو بگردم نتونستم تمرکز کنم 

االنم درگیر حرفایی هستم که میخوام به دخترا بگم

نمیدونم چطور بهشون بفهمونم برام مهمن

با شنیدن سدای دخترا که درو باز میکنن اروم الی پلکام رو باز میکنم

از سروصداهاشون مشخصه حسابی شارژن



لبخند محوی رو لبم میشینه

-قراره شارژ تر شن

دستمو از روی  چشمام برمیدارم و ازجام بلند میشم و به طرف دستشوئی میرم

جلوی اینه نگاهی به چشمای قرمزم میندازم

اهی میکشم و شیرو باز میکنم

صورتمو زیر شیر میگیرم و سرمو باال میگیرم

با انگشت اشاره چشمامو میمالمو باز میکنم

نگاهی به اینه میندازم

-خوبه! 

وارد اتاق میشم و جلوی اینه وایمیستم موهامو شونه میکنم و با کلیپس باالی سرم میبندم

یه خط چشم با یه مداد سفید به چشمام میکشم و ریمل میزنم

در اخر رژ سرخابی مو برمیدارم و به لبام میزنم

لبخندی میزنم و از پله ها پایین میرم

به پایین پله ها که میرسم دخترا با دیدنم لبخند میزنن به خصوص رونیکا

ولی رنه به وضوح استرس میگیره

کلر با لبخند به طرفم میاد و دستمو میگیره

-ریکل! دیشب خیلی بهمون خوش گذشت!..ممنون که گذاشتی بریم

لبخندی میزنم و دستشو میگیرم و دنبال خودم به طرف بقیه میکشم

مامان رفته بیرون هنوز نیومده پس بهترین فرصته برای حرف زدن

جلوی دخترا وایمیستم و میگم

-صبحانه خوردین؟

رونیکا-اره! 

سرمو تکون میدم

-خوبه 

رنه به طرف پله ها میره و درهمون حال میگه

-من میرم لباس عوض کنم..

-رنه! 

با صدای محکم من سرجاش وایمیسته و کمی مضطرب به طرفم میچرخه

و با صدایی که سعی میکنه نلرزه میگه

-بله؟ 

بدون اینکه برگردم نگاش کنم با سرم به مبل اشاره میکنم و میگم

-بیا بشین میخوام باهاتون حرف بزنم

-ولی من...

-رنه!..حرفام مهمه مربوط به خودتون و اکیپ هشت نفرتونه



با این حرفم صدای قدم هاشو میشنوم و در نهایت میبینم که رو مبل روبه روم میشینه و با نگاه خیره ای به زمین 

میگه

-بگو

-بشینین

همه ی دخترا مشتاق روی مبل کمار رنه میشینن

رو مبل روبه روشون میشینم

نفس عمیقی میکشم و نگاهمو بهشون میدوزم

-دخترا! من...میدونم شماها عاشق شدین تو گروه هشت نفره ای که تو دانشگاه تشکیل دادین

و میدونم که خیلی اون پسرا رو دوست دارین

همونطور که دیروز موقع شام دیدین من حتی اسماشون روهم میدونم

حرفاتونو هم شنیدم..

حرفم اینه! 

چشمامو میبندم و با یه تصمیم انی میگم

-من هیچ مشکلی با اینه شما عاشق شدین ندارم..مشکلی هم با ازدواجتون ندارم

چشمامو باز میکنم

-اتفاقا من ارزوم بود بامردی زندگی رو شروع کنین که عاشقشین

و االم من از این بابت خیلی خوشحالم

فقط..من باید با اون پسرا حرف بزنم

ولی اگه شماها پسندیدین مشکلی نیست فقط!...

سرمو پایین میندازم و لبمو بهم میسابم

چطور بگم! شاید چیز مهمی نباشه ولی برای من خیلی مهمه

با صدایی که کمی به بغض آغشته شده سرمو باال میگیرم و میگم

-منتظر باشین! صبرکنین تا من کمی حالم بهتر شه

من االن شرایط روحیه خوبی ندارم

همش خواب میبینم یکی میخواد ویکیو بدزده و اون جیغ میکشه

فکر میکنین بخاطر اون دفتره که خواب ندارم؟ 

نه کابوسایی که من میبینم دارن با روان من بازی میکنن

و همه ی شما میدونین که اگه چیزی روان منو به بازی بگیره چی میشه!

واسه همین میخوام اون دفترو پیدا کنم

شاید چیزایی که تو اون نوشته خیلی تو پیداکردن ویکی کمکم کنه..

سرمو پایین میندازم و میگم

-نمیخوام االن بحث ویکی رو پیش بکشم ولی من واقعا اون ریکل قدیم نیستم خشن تر شدم

عصبی تر شدم

حساس تر...و خیلی گنداخالق



رونیکا-ریک..

دستمو باال میارم که حرفشو میخوره

-میدونم همتون به همین فکر میکنین که البته نامردی نکنم به این هم فکر میکنین که من چقدر مراقبتونم و 

نگرانتونم

هموتن میدونید من به بابا قول دادم ازتون دفاع کنم ولی االن ویکی نیستش و من بخاطر همین دارم عذاب 

میکشم

نمیخوام شما رو هم از دست بدم

ولی وقتی شما ازدواج کنید دیگه اونه که مراقبتونه 

با اینحال! میخوام بگم که..

یه ذره دیگه هم صبر کنید تا من حالم بهترشه و با اون پسرا حرف بزنم

از جام بلند میشم و نگاه خیره ای به دخترا میندازم که دارن با چشمای اشکی نگام میکنن

لبخندی میزنم و میگم

-یادتون نره قبل اون پسرا منم که عاشقانه دوستون دارم

قطره اشکی از چشمم میچکه

ازشون فاصله میگیرم و به طرف پله ها میرسم 

همینکه پامو رو اولین پله میذارم سرم به طور بدی گیج میره و چشمام سیاهی میره

که اگه دستمو به نرده نمیگرفتم االن میوفتادم

رنه-ریکل! 

دستمو به سرم میگیرم تا کمی حالم بهتر شه

ولی انگار نه همینکه نزدیکه بیوفتم..
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یه دفعه دستی دور بازوم حلقه میشه و اونو محکم میگیره و مانع افتادنم میشه سرمو باال میارم و نگاه پریشون 

و خیسم تو نگاه نگران و پرغصه ی رنه قفل میشه

دستشو پشتم قرار میده و زیر اون بازوم رو هم میگیره

-حالت خوله خواهری؟ 

دهنمو باز میکنم چیزی بگم که صدای زنگ رد بلند میشه

نگاهمو به در سالن میدوزم

رونیکا-االن باز میکنم

گیل-نه من میرم! 

گیل به طرف در میره و بازش میکنه 

از اینجا نمیتونم صداشو بشنوم

سرمو پایین میندازم و چشمامو میبندم و نفسهای عمیق میکشم

-ریکل خوبی؟ 



-من خوبم؟ 

با مکث با صدای پربغضی میگه

-بعد از مرگ بابا! همیشه دلم میخواست اشکتو ببینم

نمیدونم چرا؟ 

ولی میخواستم بدونم وقتی گریه میکنی چه شکلی میشی

ولی حاال...حرفمو پس میگیرم

ادمی مث تو! به مقاومت تو! نباید..نباید گریه کنه

چشماشو تو چشام میدوزه و میگه

-وقتی اشکتو دیدم هنون یدونه قلبمو به اتیش کشید

دیگه دلم نمیخواد ببینم! 

ریکل! اشکای تو باارزشن نباید حرومشون کنی

گریه برای خالی شدن غصه ی دل مهمه ولی! نه جلوی دیگران چون ترحم انگیزه

گریه خواستی بکنی..فقط تو تنهایی

اینو از من به یاد اشته باش

لبخند محوی میزنم که صدای بسته شدن در به گوش میرسه

نگاهمو به گیل میدوزم که با یه کیسه به طرفمون میاد

-یه بسته اوردن گفت مال ریکله

کمرمو صاف میکنم و  با بهت از زیر دست رنه خارج میشم

امکان نداره

بار سومه

رونیکا با بهت کیسه رو از دست گیل میگیره

-امکان نداره! دوباره؟

از تو پالستیک جعبه ای رو درمیاره و باعجله بازش میکنه

چشاش از قبل گردتر میشه

-واوه! یکی دیگه! کپیه همونیه که رنه داره فقط گلش صورتیه

با دستم رنه رو پس میزنم و به طرف رونیکا میرم و جعبه رو از دستش میگیرم

یه حلقه به همون ظرافت فقط گلش رز صورتیه

با شوک به حلقه نگاه میکنم

یه روز شده فقط

کیسه رو از دستش میکشم و از توش نامه ای رو بیرون میارم

پس خودشه 

میخواد چیکار کنه؟ 

چرا داره انقد منو به بازی میگیره

رنه-از سامه؟ 



رونیکا-فک کنم! 

گیل-بار دومه

رونیکا-نه سومه

کلر-حاال چه خبرشه پسره ی سیریش! 

با حرص به طرف کلر میرم و حلقه رو تو دستش میذارم

-بگیرش

با بهت میگه

-چی! 

-من نمیخوامش

-ولی..اخه چرا من؟ اصن براچی نمیری باهاش حرف بزنی؟ حاال چرا میدیش به من خب براش پس بفرست

ریول چرا اصن بهش نه میگی؟ مگه چشه؟ 

-کلللر! 

با لحن ملتمس و حرصیم ساکت میشه و با بهت بهم خیره میشه

-توروخدا برا یه لحظه هم که شده سوال نپرس

فقط! مال تو باشه

دستشو ول میکنم و با یه نگاه به نامه نخونده پارش میکنم که چشمای دخترا گردتر میشه

تیکه هاشو دست رونیکا میدم و میگم

-بندازش دور

با قدمهای حرصی از پله ها باال میرم

رنه-ریکل..

-نه! من حالم خوبه نمیخوام هیچکی بیاد پیشم

وارد اتاق ویکی میشم و درو قفل میکنم

به طرف تخت میرم و خودمو روش پرت میکنم

لعنتی لعنتی لعنتی! 

گیج شدم چرا باهام اینکارو میکنه

با دادن اون کلمات عاشقانه میخواد به کجا برسه؟ 

چرا انقد اذیتم میکنه! 

باالخره به حسابش میرسم فقط یکم دیگه

باید اون دفترو پیدا کنپ

مطمئنم مطمئنم! امروز پیداش میکنم

بیتوجه به سردردم ازجام بلند میشم و با یه نگاه به اتاق به طرف کمد میرم و کل وسایلشو بیرون میریزم
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اروم کمی کمد و بلند میکنم اروم دستمو زیرش میکشم 



ولی هیچی! دیگه داشتم ناامید میشدم که دستم به چیزی میخوره

-ها! 

دستمو روش میذارم و محکم میگیرمش

میکشمو کمد و زمین میذارم

نگاهی بهش میندازم

-اه لعنتی! این نیست

میگیرم دستم و بازش میکنم

با دیدنش تلخندی میزنم

دفترنقاشیه بچگیه ویکیه

که اولین نقاشیش هم عکس همه ی ماست

دستمو رو تصویری که مربوط به خودشه میکشم و بغض میکنم

چقد دلم براش تنگ شده

نگاهمو ازش میگیرم و دفترو میبندم

داخل کمد اروم دیواره شو دست میکشم

که احساس میکنم صدا میده دستمو به گوشه ی کمد میکشم و با یه حرکت دیواره رو کنار میکشم

-اااه! 

یه در مخفی اینجاست ولی حتی اینجا هم نذاشتتش

از کمد فاصله میگیرم و وایمیستم نگاه کالفمو به پایین میدوزم و دست مشت شدمو به پیشونیم میکوبم

-فک کن! 

چه چیز مشترکی بین شماست

نگاهمو تو اتاق میچرخونم که روی عسلی زوم میشه

با سرعت جلوش قرار میگیرم و کامل چکش میکنم

همه ی کشو هاشو باز میکنم و نگاه میکنم

که به کشوی اول میرسه

تا میخوام بازش کنم میز تکونی میخوره و کشو بیرون نمیاد

اهی میکشم

خدایا باید بازش کنم

نگاه دیگه ای بهش میندازم

-بیخیال این

دستمو زیر میز میبرم و اروم بلندش میکنم و کجش میکنم به طوریکه به دیوار تکیه داده میشه و روم نمیوفته

ولش میکنم و سرمو زیر میبرم

هیچی نیست 

دستمو میبرم و کامل زیرشو دست میکشم

-اه! اینجا هم نیست



کالفه همونطور که دستم زیر عسلیه میشینم و سرمو به دستم میگیرم

-اه! ویکی! کمک کن پیداش کنم

کمک پیدات کنم

ویکی من باید اونو بخونم! 

و قطره اشکی از چشمم میچکه که میذارم بچکه

میخوام دستمو بردارم که همون لحظه صدایی میشنوم

سریع سرمو بلند میکنم و با دقت گوش میدم

دستمو اروم و با احتیاط روی پارکت میکشم و ضربه میزنم

که دوباره اون صدا رو میشنوم

باز ضربه میزنم

-همینه

نگاهمو به جهت صدا میدوزم و باز ضربه میزنم

دستمو برمیدارم و با عجله از جام بلند میشم

بغل میزو میگیرم و به سختی به کنار هولش میدم

جای قبلیم میشینم و دوباره دستمو رو اون قسمتها ضربه میزنم

نزدیکش میشم و اون تیکه ی کوچیک پارکت رو ضربه ی محکمی میزنم که کج میشه

بغلش و میگیرم و برش میدارم

نگاهم روش زوم میشه

باید خودش باشه

دستمو به سمتش میبرم و برش میدارم از سرمایی که به دستم وارد میکنه انرژی میگیرم

نگاهمو به کشوی قفل میز میدوزم و جلوش میشینم

کلید تو دستمو داخل قفلش میبرم و با مکث میچرخونم

اروم دستگیره ی کشو رو میگیرم و بیرون میکشم

خدای من خودشه اینجاست

باالخره! 

باالخره! پیداشد! میدونستم تو این اتاقه

میدونستم امروز پیداش میکنم

کیسه ی قرمز رو از توی کشو درمیارم و دفتری رو از توش درمیارم

از خوشحالی اشک تو چشام جمع میشه

باالخره! خودشه 

یه دفتر با روکش سرخابی و قلب ابی که روش با گلبهی نوشته

سفر ویکی به ایران

دفترو دستم میگیرم و نگاهی به در میندازم

کسی نباید بفهمه



-و نباید مزاحمم شه

دفترو رو تخت میذارم و به طرف در میرم و بازش میکنم

-دخترا! من حالم خوبه و نیازی نیست نگرانم باشین

فقط هیچکی مزاحمم نشه حتی واسه ناهار و شام هم نمیخواد صدام کنید

اگه نخوام نمیام

مامان هم اومد بگید حتی اگه کار واجبی هم داشت حتی تا دم در هم نیاد!

بدون اینکه حتی نگاهی بندازم درو میبندم و قفل میکنم

به طرف تخت میرم و روش چارزانو میشینم و به بالشت پشتم تکیه میدم

دفترو مقابلم باز میکنم و شروع میکنم
 
 

#106
نگاهی به رنگ ابی میندازم و میخونم

"دفتر خاطرات عزیزم امروز روزیه که دارم به کشور مورد عالقم ایران میرمو االن در هواپیما نشستم و به 

لحظاتی پیش که از دخترا جدا شدم فکر میکنم

ولی فقط دلتنگیه

اه ریکل چقد این دختر محکم و دوست داشتنیه

وقتی میگفت که دلش نمیاد منو تنها بفرسته ایران دلم واسش لرزید 

همین دیوونه ی حساسی که روم حساسه دلم خواهرانه براش میلرزه

ببخیال این حرفا

با رنگ ابی مینویسم به معنیه اشک چون االن واقعا دلم گرفته

حتی به سرم زده همینکه رسیدم برگردم

هه! ولی مگه میشه؟ 

کلی بخاطر اینکه  ریکل بذاره برم ذوق کردم و گریه کردم

این یه فرصته

میخوام یه تجربه های جدید کسب کنم و میدونم میتونم

من االن تنهام تو یه کشور غریب باید بتونم از پس خودم بربیام تا وقتی برگشتم زندگیی پر از رویا و عاشقانه 

هایی که ارزوم بود رو با مایک شروع کنم

وای خدایا!

چیزی نشده دلم براش تنگه وای به حال اینکه فرسنگ ها ازش دور باشم

میدونم بهش میرسم حسم اینو میگه خوب میدونم چه این دنیا چه اون دنیا منو مایک مال همیم

و اینم مطمئنم که تو آغوش هم میمیریم

شاید رویا باشه ولی حسای من واقعیه

میدونم که واقعیه! 

خب فعال خستم و میخوام درحالیکه اهنگ گوش میدم به خواب برم



فعال حتی نمیخوام حتی به اینکه تو ایران خونه ندارم فکر کنم

فقط میون این ابرها تو دل اسمون درکنار خورشید به خواب برم.."

صفحه ی بعد رو میارم که با رنگ سبز نوشته

تا اونجا که یادمه سبز معنیه دل شاد رو داشت

"وای! وای وای وای وای! دفتر عزیزم خیلی خوشحالم

خیلی خوشحالم وقتی از خواب بیدار شدم دیدم یه اقایی داره با بغل دستیش درباره ی اجاره خونه حرف میزنه

ینی اگه بتونم مخشو بزنم عالی میشه خیلی عالی

با ذوق نگاهمو به اسمون میدوزم و منتظر میشم

فقط نیمساعت مونده تا برسم

اونجا دیگه باید شال سرم کنم"

"وقتی از هواپیما پیاده شدم اون اقا رو پیدا کردم و قضیه رو بهش گفتم

اونم از خداخواسته قبول کرد

االن تو ماشینش نشستم و داریم به خونش میریم

خیلی ذوق دارم گفت اجاره نمیخواد فقط خوب مراقب خونش باشم و هرازگاهی سری به خونه ی خودش بزنم

نگاهمو به خیابونها میدوزم 

واقعا خوبه که فارسی بلدم

دفتر عزیزم نمیدونی بدون مامان بزرگ پدریه من فارس بوده واسه همینه که بابام هم فارسی بلد بود و االن 

ماهم بلدیم

منتها متمان کمی فارسیش ضعیفه ولی اون مقدار که باید بلده

هرلحظه بیشتر به خونه نزدیک میشیم و من قلبم تاپ تاپ بیشتری میکنه"

با رنگ صورتی به معنیه ذوق

"االن چند دقیقه بیشتر نیست که وارد خونه شدم و از صاحبخونه کلید گرفتم

خونه ی نسبتا کوچیک با ساخت زیباییه

یه اشپزخونه ی همه چی تموم داره با یه پذیراییه تغریبا بزرگ که همه چی داره سه مبله ست و یه تلویزیون ال 

سی دی داره

وارد اتاقش که شدم از ذوق جیغ زدم یه تخت با مالفه ی ابی و موکت قرمز حموم دستشوئی هم تو اتاقه

هرلحظه بیشتر از قبل ذوق داشتم که همه ی اینا رو بنویسم

هیچی به خوبیه اینا نیست

چمدونمو باز کردم و وسایلمو چیدم و مستقر شدم

الحق تختش خیلی نرم و خوبه

اصن رو تختش احساس میکنم رو ابر خوابیدم

االنم دلم میخواد بخوابم 

ولی نه! باید برم یه فکری به حال پوالم بکنم بعدش چندتا چیز ضروری بخرم و بعدش هم برم شهرو بگردم

االن فقط دلم میخواد یه خیر ببینم که راهنماییم کنه



ر میرسه؟" وای ینی اون َخی�
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"از خونه که خارج شدم همزمان با من یه اقا هم از خونه ی روبه رویی خارج شد

نگاهمو بهش دوختم و بررسیش کردم

چشمای ابیه روشن و لبای گوشتی با پوست گندمیه تیره یه تیشرت جذب سبز پوشیده بود با شلوار جین مشکی

انقد ذوق داشتم که بیدلیل بهش لبخند زدم و سالم کردم

ولی اون همونطور متعجب به من خیره شده بود

فک نکنم چیز پوشیده باشم

یه مانتوی زرشکیه تقریبا کوتاه با شلوار دمپای لی و یه شال مشکی رو سرم

خوب میدونستم که تو ایران باید پوشیده بود

منم تا تونستم شالمو درست بستم ولی خب موهای جلوی صورتم و دیگه نتونستم بزنم داخل

ارایش خیلی مالیمی هم انجام داده بودم

انقد خیره مگتم کرد که با صدام به خودش اومد

-چیزی رو لباسمه

-بله؟ نه!..سالم

به دستپاچگیش ریز خندیدم و گفتم

-من ویکی روالن هستم و از نیویورک اومدم

فک کنم اینجا باید تهران باشه

درست میگم؟ 

بیتوجه به سوال با تعجب گفت

-ویکی چی چی؟ 

لبمو گزیدم تا نخندم اگه ریکل بود مطمئنا بخاطر اینکه فامیلیش مسخره شده طرفو به اتیش میکشید

-روالن! وی..کی..رو..الن! 

-اهان..من...منم سام هستم

دستمو به طرفش دراز کردم

-خوشبختم

لبخند ارومی زد و دستمو فشرد

-خب جناب سام من کار دارم

باید برم!

صدامو اروم کردم و با شیطنت گفتم

-گودبای! 

و از پله ها پایین رفتم.."

با خودکار توسی به معنیه زیبایی



"داشتم به خیابون ها نگاه میکردم و به ظاهر دنبال مغازه ی خاصی میگشتم ولی اصال

فقط محو ساختمون ها و خیابون های شلوغ شده بودم

تا اونجا که من میدونم نیویورک خیابونهای شلوغی نداره

خیلی وقتا حتی تو روز هم خلوته

اخه معموال ماها پیاده اینور اونور میریم واال ما روالن ها که اینطوریم

با صدای بوق ماشینی نگاهمو از زیباییه هتل اونور خیابون گرفتم و به ماشین روبه روم دوختم

عه اینکه سامه

شیشه رو پایین کشید و گفت

-کجا میری؟ میرسونمت

نزدیک ماشین شدم و با لبخند گفتم

-ممنونم خودم میرم

با لحن شیطونی میگه

-خواهشا مث ایرانیا خودتو لوس نکن بیا دیگه

-اخه..

-بیا

به اجبار سوار شدم و اون راه افتاد ولی من هنوز حواسم به اطرافم بود

-کجا میری

اصن نفهمیدم چیگفت

بس که سرم تو ساختمونا بود و توشو تصور میکردم

-به چی زل زدی؟ 

نگاش کردم و گفتم

-خیلی قشنگن

-مطمئنا امریکا قشنگتره

خب کجا میری؟ 

گوشه ی لبمو گاز گرفتمو سرمو پایین انداختم

-نمیدونم

-چی؟ 

-مقصد خاصی ندارم! جایی رو نمیشناسم

بیشت  دوست دارم اطرافو ببینم..

ولی خب یه سری وسیله هست که باید بخرم ولی اولین کاری که هست بکنم اینه که یجوری پوالمو ایرانی کنم

متوجهین که

با پوالی خودم چیزی نمیشه خرید

بعد از اون دوست دارم برم پارک و بعدش شهربازی

دلم میخواد بازارا رو هم ببینم..



-دختر چقدر حرف میزنی تو! اینهمه جا میخوای بری اونوقت مقصد مشخص نداری! 

نگاهمو به نیمرخش دوختم

-اینایی که من گفتم همه با پیاده روی میچسبه 

به غیر از اون جایی که نمیدونی کجاست بهش میگن مقصد نامشخص

-خیلی خب تو راست میگی

حاال االن میخوای پیاده بری؟ 

سرمو تکون دادم که با مکث ماشینو جایی پارک کرد

نگام کرد و گفت

-پیاده شو باهم میریم

اول مث منگ زده ها نگاش کردم بعد با یه لبخند ذوق زده دستشو گرفتم و گفتم

-ممنونم که کمکم میکنی

لبخند محوی میزنه و پیاده میشیم

امروز یکی از بهترین روزای عمرم بود

اول هرچی خواستم خریدیم  بعد رفتیم شهربازی و کلی خوش گذروندیم 

بعدش رفتی تا اخر شب تو بازار و فروشگاه و پاساژ ها پرسه میزدیم

شب خیلی عالیی بود و  من فهمیدم اون خیری که دنبالش بودم سامه

مث یه برادر یه رفیق مهربون راهنمایی و کمکم کرد که به مشکل بر نخورم

خیلی ماهه"
 
 

#108
"دو روزی از اومدنم میگذشت و تو این دو روز انقد هول بودم که هرچی خوردنی داشتم تموم کردم بس که 

خوشمزه بود

البته خیلی هاشو تو امریکا میخوردم ولی ایرانیش یه چیز دیگست

احساس میکنم دارم با یه دنیای جدید اشنا میشم ولی خداییش یه چیز عجیبه من همچین فکر میکردم تو ایران 

حجاب میگیرن که نگو ولی تو خیابونا که میگردم به نظرم اصال مردم با حجابی ندارن

حجابهاشون تقریبا نصفه ست از نظر من حجاب یهنی پوشش و اونا کامال پوشش ندارن

به جرعت میتونم بگم خیلی کمه مانتوهای تنگ و کوتاه شالهایی که خیلی موهاشونو نمیپوشونه شلوارای تنگی 

که خیلی تو ذوق میزنه

از همه بدتر ارایش هاشونه یک ارایشایی میکنن من یاد اون سیرکی که با ریکل و دخترا رفتیم میوفتم که ادمای 

بامزه ای توش بود که چشما و صورتاشون رنگی بود چی میگفتن؟ اهان دلقک

واال من یاد اونا میوفتم"

پوزخندی از خنده زدم و بغضی از دلتنگی برای این خل بازیاش تو گلوم نشست

"تا اونجا که میدونم تو نیویورک اگه لباس باز بپوشن با ارایش غلیظ بیرون نمیرن

من حتی تو پارتی ها هم اینجور ارایشها رو ندیدم حتی عروس هم اینطور ارایش نمیکنن



ولی خب از حق نگذریم تو این شهر من چادری یا زن پوشیده هم دیدم

ولی خب اونقدر نیست

البته با اینکه گفتم ایرانی ها ولی باید بگم تو این دو روز من فقط تهرانو دیدم باید بقیه ی شهرا رو هم ببینم

ولی خب از تهران که پایتخته انتظار بیشتری میره

اه وسط غذا چه چرتایی نوشتم خب داشتم راجب غذا میگفتم

داشتم تو اشپزخونه دنبال این غذا هام میگشتم که چیزی پیدا نکردم

شماره ی غذا فروشی هم نداشتم که زنگ بزنم و سفارش بدم

ناچار نگاهی به ساعت انداختم که 2رو نشون میداد و شکمم داشت صداش درمیومد

داشتم فکر میکردم که یاد همسایه روبه رویی افتادم 

-خودشه

با لبخندی از شادی ازجام پاشدم و یه مانتو با یه شال تنم کردم و از خونه زدم بیرون جلوی خونه ی روبه رویی 

قرار گرفتم با یه نفس عمیق تقه ای به در زدم کمی منتظر شدم که در باز شد و سام با یه رکابیه مشکی جلوم 

قرار گرفت

با دیدن بازوهاش با اینکه الغر بود ولی جذابیت داشت لبمو از داخل گزیدم

لبخند مزخرفی زدم و گفتم

-سالم! 

-علیک

-ببخشید من االن ظهره و منم غذا هام تموم شدن و..مواد غذایی هم ندارم که چیزی درست کنم..

اومدم که..اگه میتونی یه شماره بهم بده که غذا سفارش بدم

دستشو به در تکیه داد و با یه لبخند کج و پرتمسخر گوشه ی لبش بهم خیره شد

یه تای ابروشو باال داد و گفت

-ینی بلد نیستی غذا درست کنی؟ 

یه تای ابرومو مث خودش باال دادم و مث خودش با تمسخر گفتم

-بیچاره ینی نمیشنوی؟ 

-چی؟ 

دست به سینه شدم و گفتم

-فک کنم گفتم که..مواد غذایی ندارم! الهی نشنیدی! 

پوزخندی زد و سرشو پایین انداخت

ریز خندید و سرشو باال اورد و تو صورتم خم شد که صورتمو عقب کشیدمش

-االن میخوای بگی اشپزی بلدی

-پس چی فک کردی!

-بت نمیخوره 

اخمی کردم و گفتم

-مثال خودت بلدی؟ 



خودشو عقب میکشه و ابروهاشو باال میندازه

-معلومه! 

با تمسخر میگم

-اهااااان! ولی من فک میکنم فقط کرم ریختن بلدی بعدشم من خودم اشپزی بلدم تو خونه معموال غذا های 

سخت بامنه

بعدشم فک نکنم درست باشه یه نویسنده رو مسخره کنی!

پوزخندی زد و با تمسخر گفت

-هه! نویسنده! واقعا

دیگه واقعا اون لحظه داغ کردم دو قدم جلو اومدم و تو چشاش خیره شدم و با غیظ کفتم

-بله! هستم تقریبا از 15سالگی هم مینویسم و هم ویرایش میکنم

درسشو هم خوندم تا االن  367تا کتاب رمان چاپ کردم 178تا هم ویرایش کردم که همه ی این کتابها تو امریکا 

مشهورن و اگه ایران خیلی عاقل باشه االن کتابهای منو تو ایران هم میشه پیدا کرد

-واقعا چطور یه دختر کوچولو که اشپزی بلد نیست ویرایش بلده 

-هه! کوچولو؟..چندسالته؟ 

کمی فک کردو گفت

-25سال و 9ماه

پوزخند صدا داری زدم و گفتم

-محض اطالعت من 26سال 4ماهمه

فک نکنم کم باشه حداقل که ازتو بیشتره

با تعجب گفت

-تو واقعا26س سالته؟ 

-شناسنامه بدم خدمتتون

-نه! فقط بهت کمتر میخوره

-چی؟ 

-میخوره22 سالت باشه

پوزخندی زدم و باناباوری گفتم

-خیلی پررویی! میخوای بگی من بچه عم؟ 

با پوزخند گفت

-نه پیری! 

چپی نگاش کردم و گفتم

-بیمزه

سریع نیششو بست و نگاشو گرفت

دست به سینه شدم و گفتم



-خب جناب اشپز 25ساله ی خیییلی بزززرگ! چطوره غذا دعوتم کنی مطمئن باش تو رو برای درست کردن یه 

غذای امریکایی دعوت میکنم

نگاشو تو چشمام دوخت 

-چرا که نه

دستمو به طرفش دراز کردم

-فعال شماره

لبخندی زد و اروم گفت

-صبر کن

و رفت تا بنویسه

این دیگه کیه؟ چرا اینطوری میکنه؟

خوشش میاد انگار حرص دراره

وقتی اومد شماره رو ازش گرفتم و گفتم

-فردا ساعت یک خونه میبینمت و ساعت شام اینجام

بدون اینکه اجازه ی حرفی بهشو بدم وارد خونم شدم و بی وقفه به شماره زنگ زدم و یه غذا سفارش دادم..
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به نظر دفتره خیلی نوشته داشت و تا اینجا فقط با سام بوده 

بیحوصله ده صفحه جلو میرم و با یه نگاه به تاریخ میخونم

"حدودا 18روز از اومدنم به ایران میگذره و تو این مدت سام خیلی کمکم کرد و یه دوست خیلی خوب برام بود

ولی خب یه چیزی اذیتم میکنه

و اون نگاه هاشه اون نه مث یه برادر نگام میکنه نه مث یه رفیق نمیدونم نگاهش چطوریه ولی هرچی هست 

خیلی روم سنگینی میکنه

ولی تا بتونم بهش اهمیت نمیدم

شاید چون خیلی خوشگلم دوست داره هی نگام کنه

با این فکر لبخندی رو لبام میشینه

فکرشو بکن منه خوشگل سام رو به خطا کشوندم

حتی از فکرشم خندم میگیره

دیشب که با ریکل حرف زدم گفت دوباره با مایک حرف زده 

ظاهرا که خیلی عجله داره

هه! چقد دلم براش تنگ شده برا اینکه حر لحظه پیشش باشم و خیره تو چشماش دستمو رو سینه ی پهنش 

بذارم و اجازه بدم گرمای تنش منو دربر بگیره

دفتر عزیزم شاید باورت نشه ولی..من هیچوقت نتونستم تو اغوشش باشم من حتی یه بار هم نبوسیدمش 

اون انقد مغرور بود که حاضر نبود بهم اعتراف کنه ولی تو دانشگاه من همیشه یه جوری تو چشم بودم 

معروف هم بودم که دیگه هیچی 



همه یجوری نگام میکردن و خیلی از پسرا میخواستن باهام دوست بشن ولی خب

من چشمم اونو گرفته بود اونم که مغرور! حاضر نبود قدمی برام برداره

ولی خب چشم غره هاشو میدیدم

حتی یه وقتایی که با یه پسری حرف میزدم...یادمه بعدش چقد تحقیرم میکرد

بهم میگفت...خوشت میاد با پسرا الس میزنی؟

این حرفش خیلی قلبمو میشکست ولی خب منم خوش زبون

-دوست دارم! تو چیکارمی؟ اصن من دلم میخواد با پسرا بالسم به توچه؟ 

اونم حرصی نگام میکرد و منم با بغض از کنارش رد میشدم

دردمم این بود که من با پسرا فقط حرف میزنم الس نمیزنم"

روی نوشته رد لکه و خیسی بود که کاغذ و خیس کرده بود

پس حتما با یاداوریه خاطراتش گریه کرده

"یه خاطره ای هست هیچوقت از ذهنم پاک نمیشه

یادمه اون روز باالخره خودشو نشون داد

سال اخر دانشگاه بودم و 24سالم بود قبل از اینکه به کالس برم رفتم دستشویی

ولی از شانس من کایل اونجا بود یه پسر هیز دخترباز مزخرف

که همش سعی داشت به من نزدیک شه ولی من نمیذاشتم

اون لحظه بعد اینکه دستامو شستم میخواستم خارج شم که یهو!.."

میزنم صفحه ی بعدی

"دستمو کشید و چسبوندم به در یکی از دستشویی ها و تا بخوام حرفی بزنم لباشو گذاشت رو لبام و همونطور 

داشت گودیه کمرم لمس میکرد

بگحتی با یاداوریه اون روز میخوام بمیرم

اعصابم بد بهم ریخته بود رو اینکه کسی دستمو بگیره یا بهم دست بزنه خیلی حساس بودم

چرا؟!

چون اسم مایک رو قلبم حک شده بود و من نمیخواستم کسی جز اون به من دست بزنه

سعی کردم پسش بزنم ولی محکم دستامو گرفت و گازی از لبام گرفت

بغض کرده بودم و حالم بد بود قطره اشکی از گوشه ی چشمم چکید و چشمامو بستم که همون لحظه نفسم باز 

شد و دیگه دستی رو پهلوم نبود

چشمامو باز کردم و نگاهمو به مایک دوختم که به خشم داشت پسره رو میزد

با دیدنش ذوقی کردم و لبخند بیجونی زدم که آخم دراومد پسره ی وحشی لبمو زخم کرد

با صدای اخم مایک نگاه پرخشمشو بهم دوخت

پلکی زدم و سعی کردم لبخند بزنم

اومد طرفمو خواستم چیزی بگم که دستم به شدت کشیده شد 

طوریکه نزدیک بود بخورم زمین
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دستمو گرفته بود و منو دنبال خودش میکشید ولی من هنوز تو بهت بودم از طرفی گوشه ی لبم هنوز درد میکرد

از دانشگاه خارج شدیم 

جلوی یه ماشین وایساد درو باز کرد و یه جورایی منو توش پرت کرد که کمرم به چیزی خورد و اهی کشیدم ولی 

چون درو با شدت بست چیزی نشنید 

اروم صاف شدم و کمی کمرمو ماساژ دادم که در باز شد و کنارم پشت فرمون نشست

مبهوت نگاش کردم

ینی مهم نبود حالم خوبه یا نه؟ 

-مای..

تا اومدم چیزی بگم این دستش بود که با ضرب محکمی تو دهنم کوبیده شد و برقو از سرم پروند

-داشتی چه غلطی میکردی؟ 

خوشت میاد که  بهت دست میزنن

برات جالبه

دستمو اروم روی لبم گذاشتم و قطره اشکی رو صورت مبهوتم چکید

-هه! بوسش شیرین بود؟ دوست داری بازم بوست کنه

ینی انقد هرزه ای؟ 

هرزه؟ حرفش برام گرون تموم شد

اون حق نداشت به من بگه هرزه به وضوح صدای شکسته شدن قلبمو شنیدم شنیدم چندتیکه شد و صداش 

هرلحظه بیشتر تو گوشم تکرار میشد

-ینی انقد هرزه ای؟ 

نمیفهمیدم که اصن منو دوست داره؟ 

هه شاید نه! فک کنم خیلی خوشخیال بودم که فک میکردم پسر مغروری مث مایک منو دوست داره

-تو چته؟ چرا هروقت میبینمت با یه پسری؟ چت میشه با دخترا بچرخی پسرا برات جالبن

شونه هامو محکم گرفت

-منو نگاه کن

ولی من نگام به پایین بود هنوز تو صدای قلبم و صدای سیلیش غرق بودم

-درد تو چیه؟ چرا مث دخترا رفتار نمیکنی؟ بگو چرا انقد منو اذیت میکنی؟

واقعا تاحاال نفهمیدی رو اینکارات حساسم؟ 

هه! نه البد چون از اینکارا خوشت میاد لذت داره نه!

هه معلومه! هنوزم تو کفه لباشی! 

با این حرفش پوزخندی زدم که اتیش داشت چشمامو بستم و بیتوجه به درد لبام  خندیدم 

خندیدم و خندیدم

خندم که تموم شد نگاهمو به نگاه متعجب و عصبیش دوختم 

نمیدونم چی تو نگام دید ولی به وضوح جا خورد

-هرزه؟..اره من هرزه ام



من عوضی هرزه ام

خودت چیی؟ چیکارمی؟ اگه من هرزه باشم به خواهرم مربوطه

داد زدم

-تو چیکارمی؟ 

اهان بذار االن بهت میگم! 

انگشت اشارمو رو قلبم کوبیدم

-اسمت رو این بود تو بدون اینکه بفهمی صاحب این بودی ولی شکستیش! شکسته دیگه صاحب نداره

پس!...بهتره دیگه به یه هرزه که قلبش شکسته و صاحب نداره کاری نداشته باشی

از ماشین پیاده شدم و داشتم تو خیابون میرفتم که دستم گرفته شد برگشتمو دستمو کشیدم و با جیغ گفتم

-به من دست نزن!..بهتره به هرزه ای که همه بهش دست میزنن دست نزنی

و به راهم ادامه دادم

ولی حالم خیلی بد بود

وقتی رفتم خونه ریکل کلی راجب لبام پرسید ولی هیچی بهش نگفتم رفتم تو اتاقم و تا تونستم اشک ریختم"

اه ویکی! پس دردت این بود! قلبت شکسته بود

هه! خوبه خودش ترمیمش کرد وگرنه زندش نمیذاشتم

"بعد از اون اتفاق دیگه به مایک نگاه نکردم دیگه با هیچ پسری حرف نزدم چون همشون عوضی بودن

حوصله ی دخترا رو هم نداشتم کال سرم به کار خودم بود

تا اینکه یه روز قبل اینکه وارد خونه بشم یهو دستم از پشت کشیده شد و تا بخوام کنم دستی جلوی دهنم گرفته 

شد و منو تو کوچه ی روبه رویی کشید

سعی کردم که ولم کنه ولی چسبوندم به دیوارو بهم چسبید که دیگه تقال نکردم

سرشو نزدیک گوشم اورد

با صدای اشناش به وضوح شوکه شدم

-ویکی باید باهات حرف بزنم

نگاهشو تو چشمام دوخت 

-لطفا! 

اروم سرمو تکون دادم که دستشو از رو دهنم برداشت و قبل اینکه کاری بخوام بکنم دستمو کشید و منو سوار 

ماشینش کرد
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-باهام چیکار داری؟ 

به سمتم مایل شد و گفت

-چت شده ویکی؟ چرا دیگه بهم محل نمیذاری! 

پوزخندی زدم و خیره به روبه رو خیلی سرد و تلخ گفتم

-فک کنم خودت بهتر میدونی! 



-ویکی 

-اصن کیه منی که نگات کنم؟ قبال کسی بودی که میخواستم هرور شده قدمی برام برداری ولی هردفعه با حرفات 

ازارم میدادی

االنم که کسی نیستی برام پس ارزشی نداری که نگات کنم

با مکث گفت

-باشه من کسی نیستم برات

تو میدونی چی هستی برام؟ 

-مایل نیستم بدونم

-تو عشقمی! 

طوری سرمو به طرفش چرخونم که یه لحظه گردنم درد گرفت

-چی؟ 

-گفتم عشقمی

پوزخندی زدم که قطره اشکی از گوشه ی چشمم چکید

-عشق؟ من که هرزه بودم

-ویکی! انقد این کلمه رو تکرار نکن

-چرا؟ من از کسی حرف شنیدم که برام مهم بود چطور فراموش کنم؟ 

-ویکی! منم کسیو که دوسش داشتم دیدم که یکی دیگه داره میبوستش چطور فراموش کنم؟ 

خیره نگاش کردم

-تو از عمد گفتی ولی کثافت به زور منو بوسید تو حتی نفهمیدی لبام زخمه بدون اینکه بخوای ببینی منو زدی 

اینو هم یادم نمیره

تو چشام خیره شد

-چیکار کنم منو ببخشی؟ چطور بهت ثابت کنم دوست دارم

-چرا تا حاال قدمی برنداشتی؟ 

-چون مغرورم

لبخندی زدم و گفتم

-خوبه اینو میدونی! 

لبخندی زد و قبل اینکه کاری کنم محکم منو تو اغوشش جا داد

اغوشش خیلی گرم و محکم بود

اونموقع فهمیدم چقد عاشقشم و دلم باهاشه اونروز قلبم مث اول شد با اسم مایک دیگه همیشه دلم میخواستش

ولی اون بعد اون سری دیگه بغلم نکرد اون حتی یه بار هم منو نمیبوسید فقط دستمو میگرفت

انقد عشقش پاک و قشنگه که هیچوقت دلم نمیخواد ترکش کنم

االنم که تو این سفرم دلم براش تنگ شده ولی فقط یه کم دیگه مونده نمیذارم سه ماه بشه سر دوماه برمیگردم

و اولین کاری که میکنم اینه که با مایک ازدواج میکنم"

4-3صفحه جلو میزنم و میخونم



"یه هفته ی دیگه یه ماه و چار روز میشد و من داشتم عکسایی که تو این مدت گرفتیمو میدیدم

که گوشیم زنگ خورد 

نگاهی به شمارش انداختم سام بود

اتصالو زدمو جواب دادم

-جانم

-ویکی میای شب بریم شام بیرون؟ 

نگاهی به ساعت انداختم که هفت رو نشون میداد

-یه ساعت دیگه

-اره..میام دنبالت 

-باشه میبینمت! 

قطع کردم و ازجام پاشدم و رفتم حموم..

وقتی برگشتم ساعت 20دقیقه به 8بود

شلوار لیه یخی پوشیدم با مانتوی صورتی کهگ خیبی تنگ نبود

یه شال ابیه روشن برداشتم و موهامو کامل توش ریختم یه ارایش ملیح و ساده کردم و کیفمو برداشتم

تاخواستم نگاهی به ساعت بندازم صدای بوق ماشین از پنجره اومد

لبخندی زدم و از خونه زدم بیرون

نگاهی به ماشین سام انداختم و سوار شدم
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-سالم! 

-سالم خانومی خوبی عزیزم؟ 

دیگه به این نوع صدا زدناش عادت کرده بودم چون برام مث برادر بود بهش چیزی نمیگفتم

خب من بدم نمیاد داداشم اینجوری باهام حرف بزنه تازه ذوق هم میکنم

-خوبم اقایی! تو چطوری قربونت برم! 

ریز خندید و زیرلب دیوونه ای نثارم کرد

منم درکمال پررویی گفتم خودتی

خالصه توراه کلی چرت و پرت گفتیم و مسخره بازی دراوردیم

سام هم که به طرز عجیبی مشکوک میزد همش زیرچشمی نگام میکرد و...همش میگفت عزیزم

نگاهش برادرانه نبود انگار منو یه جور دیگه میدید

ولی زیاد اهمیت ندادم نمیخواستم فکرم با این چیزا مشغول بشه

وقتی رسیدیم نگاهم به رستوران افتاد که از بیرون خیلی خوشگل بود ولی به نظرم یه چیزی عجیب بود! 

به نظر چراغاش خاموش بود

-سام مطمئنی همینجاست؟ 

-اره پیاده شو! 



با تردید درو باز کردم و پیاده شدم

ینی واقعا همینجاست؟!

اومد سمتم و بازوشو به طرفم گرفت

لبخندی زدم و دستمو دور بازوش حلقه کردم

ولی هنوز تردید داشتم باهم به طرف رستوران رفتیم 

درکمال تعجب باز بود ولی همه ی چراغا خاموش بود

-سام! مطمئنی...

همین موقع همه ی چراغ ها روشن شد و عالوه بر زیباییه چراغ ها چیزی که خیلی زیبا بود میزی بود که وسط 

رستوران با غذاهای روش خودنمایی میکرد

با لبخند دستمو اروم از بازوی سام شل کردم و به طرف میز رفتم

-او مای گاد! ایتس وری بیوتیفول! 

صداشو کنارم شنیدم

-وات؟ 

-هیچی بابا! خیلی قشنگه

نگاهمو تو چشماش دوختمو با ذوق گفتم

-اینا مال منه؟ 

لبخندی زد و دستمو گرفت و کشید به طرف صندلی

کمی عقب کشیدش تا من بشینم بالبخند پشت میز نشستم

خودش هم رفت و روبه روم نشست

-میگم! کسی نمیاد اینجا! 

-هه! اینجا رستوران دوستمه امروز هیچکی نمیاد

نگاه قدردانی بهش انداختم و با لبخند گفتم

-ممنون

-چرا نمیخوری! 

نگاهی به غذا ها انداختم و با ماهی شروع کردم غذای موردعالقم بود

درحالیکه گوشتشو تیکه تیکه میکردم گفتم

-من فکر میکنم کاری باهام داشتی که این فضا رو درست کردی! 

-اره...بعد از شام بهت میگم فعال بیا شب عاشقانمون رو خراب نکنیم! 

لبخندم محو شد و دستام متوقف

عاشقانه؟ منظورش چیه؟ 

زیرچشمی نگاش کردم که داشت مرغ میخورد

ابدهنمو قورت دادم و لبمو از داخل گاز گرفتم

سعی کردم بدون هیچ فکری غذامو بخورم تا بعد از شام بدونم چی میگه ولی اصال انتظار همچین چیزی رو 

نداشتم



وقتی شاممو خوردم به صندلی تکیه دادم و دست به سینه بهش خیره شدم که اونم همینطور بهم خیره شد

-نوش جونت! 

-توهم!...ببین سام! من...کنجکاوم بدونم چی میخوای بگی! 

لبخندی زد و خودشو کمی به میز نزدیک کرد

-چی میخوام بگم؟ حرف من..

دستشو به قلبش زد

-راجب اینه! اسمی که رو این حک شده

نمیدونم چرا حس خوبی نسبت به حرفاش نداشتم با اینحال سعی کردم مقثبت فکر کنم لبخندی زدمو گفتم

-خب این دختر خوش شانس کیه؟ 

کمی خودشو نزدیکتر کرد و دستشو رو دستم گذاشت و سمت خودش کشید و نوازش کرد

دیگه واقعا داشتم شاخ درمیاوردم

-عه..سام..

-اون دختر! اون دختر خوش شانس! اونی که اسمش رو قلبم حک شده! تویی! 

داشتم با چشمای گرد بهش نگاه میکردم

خدایا نه! نه نه نه! 

باورم نمیشه

سام! عا..عاشق من شده بود؟ 

فقط داشتم مبهوت و خیره نگاش میکردم چشمای ابیه روشن و موهای تیره 

یه ان چشمای سبز مایک افتادم اون چشمای عاشق

اون احساس اون عشقی که همیشه دلم میخواستش

اون عشق االن تو نیویورک دلش برام پرپر میزنه و من اینجا با سام نشستم؟ 

دلم براش پرکشید دلم میخواست االن فقط مایک پیشم باشه

-ویکی! تو از همون روزی که جلوی در بهم لبخند زدی دلمو لرزوندی

من مدتهاست که عاشقتم! مدتهاست که میخوام بهت بگم دیگه نتونستم تحمل کنم

ویکی من میخوامت دوست دارم میخوام یه زندگی رو باهات شروع کنم

تو هم منو میخوای؟ 

فقط تونستم خیره نگاش کنم

نمیدونم با خودش چی فک کرد که لبخندی زد و درحالی که به دستم خیره میشد گفت

-باهام ازدواج میکنی تا یه زندگی رو باهات شروع کنم

یه ان چهره ی مایک جلوم نقش بست

"-ویکی! قول بده وقتی برگشتی باهم ازدواج میکنی 

با لبخند دستمو دور کمرش حلقه کردم و گفتم

-وای مایک! چقد نگرانی عزیزم وقتی برگشتم دلم میخواد دیگه لباتو ازم دریغ نکنی

-اولین بوسه واسه روز ازدواج! 



سرمو از تو بغلش دراوردم و به چشاش خیره شدم

-این چه قوانینیه که تو داری اصن من نفهمم تو لبات چه طعمی داره بهت بله نمیدم

منو بیشتر به خودش فشرد و گفت

-موش کوچولو! میتونی شب قبل عروسی طعم لبامو بچشی

حاال هم شیطونی نکن! یادت باشه مراقب خودش باش و منو فراموش نکن

برگشتی باید باهام ازدواج کنی کلی برای شب عروسیمون برنامه دارم

با لبخند لبمو گزیدم و مشتی به بازوش شدم

-خجالت بکش بی حیای خاک برسر

کلی باهم خندیدیم

در اخر یادمه موقع خدافظی گفت

-منتظرت میمونم"

با یاداوریه اون لحظه احساس کردم چقدر میخوامش با صدای سام به خودم اومدم

-ویکی! باهام ازدواج میکنی! 

نمیدونم چیشد ولی یه دفعه داغ کردم اخم مالیمی کردم و دستمو از تو دستش کشیدم

-دیگه هیچوقت این حرفو نزن بخاطر رفاقتمون و کمکهاته که هیچی بهت نمیگم ولی دیگه نمیخوام راجب این 

موضوع حرف بزنم

خواستم بلند بشم که دستمو محکم گرفت

-ویکی! چرا ناراحت شدی؟ 

-ولم کن

-باشه اروم باش

دستمو که ول کرد بی وقفه از جام بلند شدم 

وسط راه دوباره دستمو گرفت برگشتم و با غیظ نگاش کردم

-چرا؟ منو دوست نداری؟ 

دستمو از تو دستش کشیدم و به قلبم کوبیدم

-این قلب خودش صاحب داره! که االن تو نیویورک منتظر منه! اون نه تنها عاشق منه بلکه نامزمم هست

اسم اونه که رو قلب من حک شده و من تو دنیا فقط اونو داست دارم

من برادری ندارم تو برام مث داداشم بودی ولی ظاهرا تو منو به عنوان خواهرت ندیدی

پس بهتره فعال دیگه همدیگه رو نبینیم تا زمانی که یه تصمیم عاقالنه بگیری و نگاهتو به من عوض کنی

تا اون موقع دیگه نمیخوام ببینمت

دستمو از تو دستش کشیدم و از رستوران خارج شدم و یه ماشین گرفتم و سوار شدم
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همینکه وارد خونه شدم دور منکم بستم و با اعصابی خراب به طرف اتاقم رفتم و خودمو رو تخت پرت کردم

لعنتی! لعنت! اخه چرا این باید دلش پیش من گیر کنه؟ 



فک کنم بهتره تا قبل از دوماه برگردم دوهفته دیگه برمیگردم

نمیتونم تحمل کنم که کسی غیر از مایک عاشقم باشه

خودشه همینه

به دخترا هم نمیگم برگشتم همه رو باهم غافلگیر میکنم

اره همینه! "

باورم نمیشه این پسره اینطوری ازش خواستگاری کرده

چقد رمانتیک ولی خب ایول به ویکی خیلی خوب جوابشو داد ولی من واقعا نمیدونستم با مایک یه همچین 

قرارایی داره بوسه موقع عروسی

خیلی جذاب و عاشقانه

هه! یکی نیست بگه مگه شما شاهزاده و سیندرالیین که شب عروسی همو ببوسین

میزنم صفحه ی بعدی و میخونم

"وقتی با ریکل حرف زدم اعصابم اروم شد چقد من این ابجی بزرگه رو دوست دارم خیلی خوب درکم میکنه 

عشقه عشق

قبل مایک این ریکله که عشقمه

ولی خب وقتی درباره ی خواستگاریه سام فهمید هی گوشزد کرد که حواسم باشه که من باید عاشق مایک بمونم

خواهر بیچاره ی من چه میدونه من و مایک چه ماجراهایی که باهم نداشتیم

وقتی بهش گفتم وقتی اومدم ایران قلبم تو نیویورک جاموند

دیگه در این باره حرفی نزد 

باالخره باید عشق منو درک کنه

جالبه برام چطور ریکل هنوز عاشق نشده! 

هه! میشه خوبم میشه یه حسی بهم میگه عاشق یه پلیس میشه حاال یه سرباز سرگرد سروان ها! شایدم یه 

کاراگاه شایدم یه دستیار! کسی چه میدونه

ولی حسای من درست از اب درمیاد اون باالخره عاشق میشه

من میدونم! 

اه دو روزی میشه! که سامو ندیدم اگرهم دیدم بهش بی محلی کردم

درهرصورت اون باید عشقش به منو خاموش کنه

منکه عاشقش نکردم خودش روشنش کرده خودش هم خاموشش کنه

حاال هرچقدر که سخت باشه"

دو صفحه جلو میرم و باالی صفحه تاریخشو میخونم

-مربوط به!..دو روز قبل برگشتشه! 

نگاهمو به نوشته ها میدوزم که با رنگ سیاه نوشته

یعنی..غصه و...احساس مرگ

با کنجکاوی سریع شروع میکنم به خوندن که متوجه برجستگی اای رو کاغذ میشم همش اثر اشکه

"خدای من! چطوری؟ چطوری اینجوری شد؟ 



اخه چرا؟ نمیفهمم چرا؟ 

چرا سام اینکارو بامن کرد؟ چرا این بال رو سرم اورد

مگه من چیکارش کرده بودم

اخه چرا تموم ارزوهامو از بین برد؟ وای؟ مایک ینی دیگه نمیتونم باهاش ازدواج کنم؟ مایک منو دوست داشت 

چون براش خاص بودم چون پاک بودم

حاال چی؟ ینی..ینی دیگه باهام ازدواج نمیکنه! 

وای وای! وای نه! نه نه نه! 

خدایا نههههههه! "

با خوندن هر کلمخ بغضم بزرگتر میشد وای ینی چیشده که اینطوری نالمه میکنه انگار صدای گریه هاشو بغل 

گوشم میشنوم

میزنم صفحه ی بعد که اونم با اشک نوشته و خودکار سیاه

"نمیدونم چطور اینطوری شد

من..من..داشتم 

داشتم تو خونه وسایلمو جمع میکردم و خونه رو جمع و جور میکردم

که..که یهو! زنگ در اومد

ازجام پاشدم و رفتم ببینم کیه! درو باز کردم

با دیدن سام اخمام رفت تو هم

-تو اینجا چیکار میکنی؟ 

انگار مست بود بوی الکلو حس میکردم

تو عمرم فقط یه بار اونم یه لیوان کوچیک شراب خوردم چون بوش حالمو بد میکرد

چهرم از چندش توهم جمع شد

-بهتره بزی اول یه دوش بگیری بعد بیا حرف بزنیم

تا خواستم درو ببندم پاشو الی در گذاشت و یهو اومد تو نه فقط خودش 2نفر دیگه هم اومدن تو که ظاهرا اونا 

هم مست بودن 

لبمو گزیدم و با کمی ترس گفتم

-فک کردی خونه خالته که میای تو؟ من بهت اجاره دادم

برو بیرون! همتون

ولی انگار نشنید پوزخندی زد و به طرفم اومد عقب رفتم و خوردم به دیوار خودشو بهم چسبوند و با لحن 

چندشی گفت

-فک کردی ولت میکنم؟ 

-چ..چی؟ 

-چطوووور تونسستیییی! با احسایات مممننن! بازی کنی! 

-سام تو حالت خوب نیست خواهش میکنم برو

سرشو نزدیک صورتم اورد و لب زد



-نه االن خوبم! توپه توپم

از این لحنش خیلی ترسیدم

انگار کاراش دست خودش نبود نگاهمو گرفتم و گفتم

-خوبه که توپی! برو بیرون

ولی نه تنها نرفت بیرون دستش رو گودیه کمرم نشست و لباش روس گردنم

لعنت اون لحظه یه تاب و شلوارک تنم بود

لباش داشت پایین تر میومد

دستمو محکم گرفته بود و نمیذاشت تکون بخورم

دیگه نفسم داشت بند میومدم

دلم نمیخواست جز مایک کسی بهم دست بزنه

-ولم کن سام! بذار برم روانی! 

با سیلیه که تو گوشم زد برق از سرم پرید

-هه! خفه شو! دلم میخواد همینجا خفت کنم توهم مث اون عوضیی عاشق میکنی بعد ولش میکنی! 

با عربدش به دیوار چسبیدم

-تو غلط میکنی

-من..

بهم اجازه ای نداد دستمو گرفت و منو به طرف اتاق برد که اون 2نفر هم دنبالمون اومدن

دستمو گرفت و رو تخت پرتم کرد

درو قفل کرد نیمخیز شدم که به طرفم اومد و خودشو روم انداخت نمیدونم چقد ولی خیلی ترسیده بودم ولی 

امیدوار بودم کاری باهام نکنه

-کجا؟ تو همینجایی تا من انتقاممو بگیرم تا یادبگیری که احساسات بقیه برای بازی کردن نیست

-ولم کن سام توروخدا ولم کن

تابمو که تو تنم جر داد از ترس جیغ بلندی کشیدم

-ششش! جیغاتو حروم کن

-ولم کن سام! بذار برم خواهش میکنم من نخواستم با احساساتت بازی کنم

سام خواهش میکنم

-خفه شو! وقتی به حسابت رسیدیم اونموقع میفهمی

چی گفت برسن! یا خدا! نه نه! من نمیخوام کسی جز مایک به من دست بزنه

-سام توروخدا

ولی اون..
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"با شنیدن صدای در الی چشمامو باز کردم انقد گریه کرده بودم که میسوخت انقد جیغ زده بودم که صدام 

درنمیومد



تموم بدنم درد میکرد

به سختی تو جام نشستم که دردی زیر دلم پیچید و جیغ بلندی کشیدم گلوم بخاطرش سوخت

عوضی چطور تونست؟ 

با یاداوریه چند  قیقه قبل بدون توجه به گلودردم جیغ بلندی کشیدم و اشکام سرازیر شدن

این چه بالیی بود سرم اومد؟ 

چرا اینجوری شد؟ 

نگاهم به شیشه ی پنجره افتاد که حاال شکل اینه بود با دیدن بدن لختم دوباره جیغ کشیدم

دستامو رو سینه هام گذاشتم و از دردش باز جیغ کشیدم

تموم سینم کبود بود 

پهلوم رون پام! همه جام کبود بود گوشه ی لبم بخاطر تودهنی هایی که بهم زده بود پاره شده بود

لعنتی! چرا اخه چرا؟ 

امشب حتی مرگمو هم خواستم ولی چه فایده بهم تجاوز شده بود توسط سام و اون دونفرم فقط لذت لردن 

حتی با یاداوریش هم میخوام خون گریه کنم

با کلی ناله و هق هق از رو تخت پایین اومدم که نگاهم به مالفه افتاد

با دیدن لکه ی خون دوباره جیغ کشیدم دلم میخواست انقد جیغ بزنم که خفه شم

نمیبخشمت سام ازت نمیگذرم! 

مالفه رو برداشتمو تو سطل انداختم وارد حموم شدم و باهر بدبختیی خودمو شستم

ولی انقد گریه میکردم که چشمام همش تار میدید

ینی دیگه نمیتونم با مایک ازدواج کنم؟ 

ینی دیگه به ارزوهام نمیرسم

خدا..خدای من! ویکی! من بهش قول دادم همیشه مراقب خودم باشم قول سالم از ایران برگردم

قول دادم

تا تهش با مایک باشم

حاال چیکار کنم؟ لعنتی چیکار کنم؟ 

از حموم که بیرون اومدم نگاهی به اتاق انداختم

همش اونا جلو چشمم بودن

انگار ددیوارا سمتم میومدن 

تو اون داشتم عقلمو از دست میدادم سرمو پایین انداختم و به طرف کمدم رفتم یه ست سیاه با یه تاب توسی و 

شلوار جین مشکی برداشتم

تنم که کردم یه مانتو و شال مشکی هم پوشیدم و با عجله تمام وسایلمو تو چمدونم ریختم

دیگه یه لحظه هم نمیخواستم بمونم ممون بود هرلحظه سام بیاد

کثافت اشغال نمیبخشمت نمیبخشمت! 

-لعنتی نمیبخشمت! 



همه ی خونه رو گشتمو هرچی داشتم جمع کردم کلید و برداشتم و از خونه زدم بیرون کلید و با یه نامه تو خونه 

ی صاحبخونه گذاشتم و از ساختمون زدم بیرون

نمیدونم ساعت چند بود نگاهی به ساعت مچیم انداختم

سه ی صبح بود تو کوچه پرنده پر نمیزد

تا خیابون که رفتم چندتا ماشین دیدم یدونه جلوی پام وایساد با دیدنش که یه پیرمرد مهربون بود لبخند 

بیجونی زدم و پرسیدم

-میتونین منو تا فرودگاه ببرین؟ 

-حتما دخترم 

از ماشین پیاده شد و ساک هامو تو صندق عقب گذاشت عقب ماشین نشستم و ماشین راه افتاد

هنسفری تو گوشم گذاشتم و یه اهنگ پر از غم گذاشتم که البته ارومم میکرد

سرمو به شیشه وکیه دادم و چشمامو بستمو ریز اشک میریختم

چی میخواستم چیشد! تموم ارزوهام به باد رفت

همش تقصیر خودمه

زود اعتماد کردم نباید میومدم ایران باید با مایک میومدم

همش تقصیر خودمه

کاش به حرف ریکل گوش میکردم

کاش..ولی چه فایده من االن دیگه دختر نیستم

از جسمم استفاده شده اونم نه توسط عشقم توسط سه تا ادم کثیف

اه! دلم میخواد فقط بمیرم

ولی االن نه! االن فقط دلم میخواد تو اتاق خودم باشم

رو تخت خودم دلم فقط همینو میخواد
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با تمام نفرتی که تو وجودم ایجاد شده با بغض خفه کننده ای خط به خط کتابو میخونم

کثافت اشغال از اولش میدونستم یه چیزیش درست نیست

دستمو مشت میکنم و چشمامو میبندم که قطره اشکی از الی پلکم رو گونم رد میندازه

-بد کاری کردی! این دختر! این دختری که ازارش دادی! باهمه ی گوساله هایی که زیرت بودن فرق داره این 

دختر..خواهرش منم من خواهرشم

و مطمئن باش! حاال که به یکی از عزیزام ضربه زدی! زنده از زیر دستم کنار نمیری

حاضرم بخاطر کشتنت اعدام بشم ولی توی عوضی رو بکشم 

چشمامو باز میکنم و با نفرتی که از اون کثافت تو وجودمه صفحه ی بعدی رو میخونم

"به فرودگاه که رسیدم از اون اقا تشکر کردم و بعد دادن پولش وارد فرودگاه شدم

رفتم جلوی پذیرش

-ببخشید! 



-بفرمایین..

همینکه سرشو باال گرفت و نگام کرد لبخندش پر کشید لبخند بیجونی زدم و گفتم

-معذرت میخوام این وقت شب..

-خواهش میکنم! بفرمایین! 

-من یه بلیط واسه نیویورک میخواستم واسه اولین پرواز

-یه لحظه

بعد دقایقی که تو کامپیوتر خیره بود گفت

-یه هواپیما هست که دو روز دیگه به اونجا میره

-میتونم یه بلیط بگیرم؟ 

با دستش به قسمتی اشاره کرد و گفت

-باید برین قسمت فروش بلیط که ساعت 8صبح باز میشه

کمی فکر کردم و گفتم

-تو فرودگاه! جایی هست که بشه...موند؟ 

متعجب گفت

-بله؟ 

-راستش من مدت اجاره خونم تموم شده جایی روهم ندارم..تو فرودگاه...

-میتونید برید نمازخونه

-ننن..نماز..نمازخونه؟ 

-از اونطرف! 

جهت دستشو دنبال کردم و به یه در سبز رسیدم که همون لحظه چشمام تار شد و سیاهی رفت

سریع ازش تشکر کردم و قبل اینکه حالم بد بشه دسته ی چمدونمو گرفتم و به طرف اون در رفتم همینکه وارد 

شدم دیدم یه چند نفری اون گوشه ها خوابیدن

دوباره چشمام سیاهی رفت سرم سنگین شده بود و حالم خیلب بد بود

دستمو به سرم گرفتم و گوشه ای چمدونمو گذاشتم و کنار دیوار سر خوردم و نشستم

با نفس نفس سرمو رو زمین گذاشتم و چشمامو بستم و خیلی زود خوابم برد"

"بیدار که شدم تو نمازخونه بودم نگاهی به ساعت مچیم انداختم

اه خدایا ساعت 11صبح بود

ازجام بلند شدم و با کرختی از نمازخونه بیرون اومدم و به طرف فروش بلیط رفتم و یه بلیط خریدم

وقتی برگشتم داخل نمازخونه به تموم لحظه هایی که با سام داشتم فکر کردم

داداش من بهترین دوست من حامیه من همراه من! با دوستاش بهم دست درازی کرد

میدونست عاشقش نیستم و مجبورم کرد میدونست عاشقش نیستم و...انتقام گرفت

هه! انتقام کلمه ی جالبی نیست اگه بگم ازم به عنوان وسیله ی ارضا استفاده کرد بهتره!

هه! اه حتی یادش که میوفتم دلم میخواد ساعتها جیغ بزنم و گریه کنم

ولی نه! من نباید جلوی غریبه ها ضعیف جلوه کنم نباید ترحم انگیز باشم



نباید اعتماد کنم! و نمیکنم

چشمامو میبندم و به این فکر میکنم که االن چی ارومم میکنه 

خوردن؟ نه! قرص؟ نه تنها ندارم بلکه اونم ارومم نمیکنه! خواب؟ ازش متنفرم

همش کابوس میبینم! 

پس چی ارومم میکنه؟ 

نگاهی به ساک انداختم و یاد دفترخاطراتم افتادم که عجیب و بوی ریکل و میده و وجودشو برام زنده میکنم

از تو جیب جلوی ساک کیسه ی قرمزو دراوردم و با تمام دردام ازجام پاشدم و رفتم تو محوطه ی بیرون که یه 

حیاط قشنگ بود

رو یه صندلی نشستم و دفترو باز کردم شروع کردم به نوشتن

نوشتم و نوشتم و با هر جمله کلی اشک بود که نوشته رو خیس و جوهرشو پخش میکرد و مینوشتم و این دل 

اتیشم بود که اروم نمیشد و االنم نشده

االنم که نوشتم اروم نشدم فقط قلبمه که پاره پاره شده و سینمو به سوزش انداخته

دلم واسه مایک تنگ شده ینی چه حالی میشه اگه بفهمه عشقش عروسش فرشته ی رویاهاش!..دیگه دختر 

نیست دیگه پاک نیست! 

اون منو میخواست چون هیچوقت رابطه ای نداشتم ولی حاال چی؟ 

آیندم رویاهام زندگیم! عشقم! همه نابود شد

چیکار میتونم بکنم این چیزیه که هیچوقت برنمیگرده چیکار کنم؟ 

چیکار کنم 

دیوونه شدم دیوونه! 

بیچاره خواهرم ریکل چقد از من مراقبت میکرد حاال با این سفر مزخرفم گند زدم به همه ارزوهایی که برام 

داشت

نابود شدم نابود! 

دلم فقط مرگ میخواد فقط بمیرم! 

کی از این کابوس بیدار میشم؟!! "

کاغذ از اثر اشک چروکیده بود و جوهر خودکار رو کاغذ پخش بود با این قابل خوندن بود اون همه نوشته که 

موقع نوشته شدن کلی اشک خیسش کرده بود حاال داره با اشکای من خیس میشه

چقد این کلماتش درد داره چقد غصه داره

انگار حسش میکنم

میتونم بفهمم اینکه قلبش صدمه دیده چه حسی داره

با چشمای قرمز و گونه ی خیس  میزنم صفحه ی بعد
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"تو این یه روزی که تو فرودگاه بودم ماتم زده یا تو نمازخونه نشسته بودم یا تو حیاط ولی اصال حرف نمیزدم 

حتی یه خانومی سعی کرد باهام حرف بزنه ولی من حتی نگاش هم نکردم اونم دیگه تالش نکرد



احساس میکنم اگه کسی بفهمه من دختر نیستم نه تنها درکم نمیکنه بلکه تازه منو مقصر هم میدونه 

حداقل تو ایران اینطوریه

کم از ایران اطالعات ندارم

خیلی وقتا تو امریکا قبل ازدواج صاحب بچه میشن ولی تو ایران این چیزا مایه ی ابرو ریزیه که مردم انگشت 

نماش میکنن

با صدای اعالمیه ی خانوم پشت میکروفون سرمو باال گرفتم

-مسافران هواپیمای امریکا نیویورک به سمت..

از جام بلند شدم و دقایقی بعد تو هواپیما نشسته بودم

همینکه هواپیما راه افتاد تازه عمق فاجعه رو فهمیدم اگه ریکل میفهمید چیشده ینی چه واکنشی نشون میده؟ 

خدایا حاال باید چیکار کنم؟ 

ببین چقد صدات زدم یه راهی جلوم بنداز

تو هواپیما به سختی سعی کردم گریه نکنم ولی همش اشکام بی صدا رو گونم جاری بود و از پنجره به ابرا نگاه 

میکردم

وقتی سوار این هواپیما شدم با ذوق میخواستم میون ابرا بخوابم ولی حاال

دلم میخواد میون ابرا زار بزنم اوناهم برام ببارن

نمیدونم چندساعت گذشت ولی اسمون داشت تیره میشد انگار نزدیک نیویورک بودیم

کمی گذشت هوای ابری قطرات بارون  شروع کرد به باریدن و به شیشه ی پنجره میخورد

فقط اسمون امریکا حال منو میفهمه وقتی رفتم هوا افتابی و خوب بود اما حاال که با این حال زار برگشتم 

امریکا هم گریش گرفته

هواپیما که رو زمین نشست بی درنگ از جام پاشدم و پیاده شدم

نگاهی به فرودگاه انداختم و با چمدونم زیر بارون راه میرفتم

حداقل نیمساعت با ماشین تا شهر راه بود ولی من دلم فقط پیاده روی زیر بارونو میخواست

انقد زیر بارون اشک ریختم که بارون شدتش بیشتر شد و بیشتر تن و بدنمو خیس میکرد

صدای رعد که اومد بدون اینکه واکنشی نشون بدم به راهم ادامه دادم تا اونجا که یادمه از رعد میترسیدم ولی 

من االن فقط و فقط از یه چیز میترسم

-سام"

"خیابون هارو طی کردم و باالخره به خونه رسیدم نمیدونستم ساعت چند بود ولی میدونستم همه خوابن

بی توجه دسته ی چمدونمو ول کردم و با دستم به در ضربه زدم اونقد رمق نداشتم که زنگ خونه رو بزنم

انقد در زدم که یهو در با صدای غر غر کسی باز شد

-وای به حالت اگه مزاحم باشی وگرنه بیچارت میکنم

وقتی درو باز کردو منو دید...منو نشناخت هوا تاریک بود و منم خیس اب چطور میتونست منو بشناسه

-چیکار داری؟ 

سرمو باال گرفتم و نگاش کردم تو نگاهش تعجب و بود و شک و نگرانی و مثل همیشه اخم

همون موقع رعد زد و یه لحظه همه جا روشن شد



ابرویی باال انداخت و با بهت و ترس گفت

-ویکی؟ 

ولی من فقط یه چیز تونستم بگم

-ریکل! 

و همونجا روش افتادم"

با یاداوریه اون شب قطره اشکی گوشه ی چشممو قلقلک داد

هنوز یادمه چقد حالش بد بود حاال دلیل ترس و وحشت و بدن کبودشو میفهمم

خوب یادمه دور سینش کبود بود

"وقتی خواست از کنارم بلند شه انقد ترسیده بودم که محکم مچ دستشو گرفتم... (چون این قسمت از داستان و 

ادامش قبال از زبون ریکل گفته شد نیازی به تکرار دوباره نیست)..."

خدای من خواهرم چقد زجر کشیده و من خبر نداشتم

حاال همه چیزو میفهمم ریکل پاک بود و مایک اونو دوست داشت ولی وقتی سام بهش تجاوز کرد ویکی داغون 

شد و از مایک فاصله گرفت و همه چی رو بهم زد

اون شب که رفتیم رستوران هه! واسه همین سخت غذا میخورد اون حامله بود از سام ولی بچه شو دوست 

داشت

اون دوستش که ازش حرف میزد الی بود دکترش 

خدای من خدای من! درک این چیزا خیلی برام سخته اخه چرا بهم نگفت از چی ترسید اینجا که ایران نیست من 

سرزنشش کنم

اه خدایا خدایا خدایا

-خدایااااا!!! اه اه! ویکی اخه چرا بهم نگفتی؟!

سرمو بین دستام میگیرم و از ته دل زار میزنم

اخه چرا بهم نگفت

نگاه اشکیمو به دفتر میدوزم هنوز روز اخرو نخوندم

به سرعت دفترو دستم میگیرم

"امروز رفتیم خونه ی الی و هرچی لباس و اسباب بازی خریدیم و تو یکی از اتاقای خونش چیدیم درسته تخت 

نداشت ولی همینایی هم که درست چیدیم خیلی خوشگل دراومد

-الی! تو ناجیه جونمی...میشه یه سوال بپرسم

-بگو عزیزم

-چرا به من کمک میکنی

درحالیکه چای شو میخورد گفت

-چون تنها دوستی هستی که دارم و من نمیخوام یه وقت از دستت بدم

چون دوست دارم

لبخندی زدم و گفتم

-منم خیلی دوست دارم! 



وقتی برگشتم خونه طبق معمول با دخترا بودم و راجب داستان جدیدم باهاشون حرف میزدم

باالخره ماتم زدن فایده نداره باید یجوری از این وضع دربیام

مثل الی که بچشو داره خونشو داره کارشو داره و حاال رفیقشو هم داره

منم میتونم خونه ی خودمو داشته باشم بچمو زندگیمو کارمو خودمو و رفیقمو من میتونم همه ی اینا رو با 

خونوادم داشته باشم

من همه چی دارم و میتونم نگهشون دارم

 امروزز اتفاق خاصی نیوفتاد و من امیدوارم که سام دیگه دنبالم نباشه نمیدونم چرا اصرار داره زندگیه منو نابود 

کنه ولی خب امیدوارم دیگه دست از سرم برداره

اه مایک هیچوقت نمیتونم فراموشش کنم هروقت یاد اولین بوسم میوفتم لبخند محوی همراه اشک رو لبام 

میشینه

و من میفهمم که چقد دلتنگ لباشم خیلی هم دلتنگم

هیچوقت طعم لباشو فراموش نمیکنم

هیچوقت"
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ها! لعنتی چیزی نداشت چطور بفهمم کی دزدیدتش

با احساس ضعفی که تو معدم میپیچه خسته و پریشون ازجام پا میشم

احساس میکنم شدیدا به یه حموم یخ نیاز دارم....تو اتاق ویکی! تو حموم ویکی! 

جلوی در حموم وایمیستم و بی درنگ همه ی لباسامو درمیارم و وارد حموم میشم دوش رو باز میکنم و زیرش 

وایمیستم از سرماش تنم لرز میگیره و جیغ خفیفی میکشم

ولی بیتوجه زیرش وایمیستم

فقط همین سرما میتونه اتیش درونمو اروم کنه

اون پسره! سام فقط کافیه ببینمش! 

هه زندش نمیذارم! بالیی سرش میارم که هیچوقت فراموش نکنه

پسره ی کثافت خر

بیچارت میکنم

مادر نداشتتو به عزات میشونم

حاال ببین

انقد زیر دوش وایمیستم که احساس میکنم بدنم بیحس شده دستی به بدنم میکشم تا مثال کمیشو شسته باشم 

به سینه هام که میرسه یاد کبودی های ویکی میوفتم 

چشمامو میبندم و اشکم زیر دوش اب گم میشه

اون مرتیکه همینجاشو کبود کرده بود

همینجا! 

دوشو میبندم و با قدمهای سست به طرف حوله میرم و دور تنم میبندم



دمپایی هاشو پام میکنم و به طرف تخت میرم و خودمو روش میندازم

نفس نفس میزنم 

نگاهی به ساعت میندازم که 8و 20دقیقه ی شبو نشون میده ینی من تمام این مدت داشتم اون دفترو میخوندم

نفس عمیق و خسته ای میکشم و از جام پامیشم 

دلم میخواد یکی از لباسای اونو بپوشم

حوله رو از دور تنم باز میکنم و رو زمین میشینم و از بین لباسایی که رو زمین افتاده یه پیرهن زرد رو برمیدارم 

یادمه ویکی عاشقش بود

از کشو یه ست مشکی برمیدارم و تنم میکنم نگاهی به خودم تو اینه میندازم با این لباس زیر مشکی یاد اونشب 

ویکی میوفتم

وقتی لباساشو دراوردم اینا تنش بود

حاال که همه چیو میدونم واقعا دیره

چون دیگه نیست تا ازش محافظت کنم کاش اون شب پیشش میخوابیدم

پیرهن رواز رو زمین برمیدارم و تنم میکنم یه پیرهن زرد که دامنش تا باالی زانو بلنده یه کمربند طالیی به 

کمرش وصله و یقش تا قفسه ی سینه بازه و استیناش سه ربعه

مدلش انقد جذابه که ویکی هفته ای یه بار اینو میپوشید و خیلی هم باهاش خوشگل میشد با اون موهای قهوه 

ایه تیره و چشمای عسلی واقعا جذاب میشد 

موهامو سشوار میکشم و شونه میکنم

موهامو دورم میریزم و یه رژ قهوه ایه روشن به لبام میزنم

از اتاق خارج میشم و از پله ها پایین میرم
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عجیب میل زیادی به غذا ندارم فکر اینکه ویکی االن یه جایی زندانی شده و نمیتونه چیزی بخوره داره عذابم 

میده و نمیذاره چیزی بخورم

کالفه اهی میکشم و سرمو باال میگیرم

مامان-ریکل! چیشده انقد پریشونی! 

اخمی میکنم و درحالیکه دستمو مشت میکنم زیرلب میگم

-بخاطر اون عوضیه! 

رونیکا-چی؟ 

-هاه! مهم نیست بخورین 

همه دوباره مشغول شدن منم به غذام زل زدم

اگه ویکی االن اینجا بود...خوشمزه تر از اینو براش درست میکردم

-مامان! ریور و میشناسی نه؟ 

سرمو باال میگیرم و بهشون خیره میشم

مامان-چطور؟ 



رنه با لبخند میگه

-اه اخه میدونی میخوایم باهم بریم سفر

نگاه بهت زدمو بهش میدوزم

سفر؟!

مامان-به سالمتی کجا؟ 

-نمیدونم باهمدیگه توافق کردیم..احتماال پاریس

سفر؟ رنه؟ نه! دیگه نه! نمیذارم دوباره بالیی سرشون بیاد دیگه نمیذارم

اخم غلیظی بین ابروهام ایجاد میکنم و با صدای پرخشمی میگم

-تو هیچجا نمیری

نگاه خندونش رنگ بهت میگیره و خنده از رو لبش محو میشه

-چرا؟ 

-همینکه گفتم! همینجا میمونی! 

اخم ریزی میکنه و میگه

-اونوقت چرا؟ 

-چون من میگم! بهت گفته باشم رنه حق نداری از امریکا خارج بشی! 

پوزخندی میزنه و عصبی میگه

-هه! چرا؟ چون تو میگی! خیلی معذرت میخوام ولی این سفر به خودمو ریور مربوط میشه

با خشم صدامو کمی بلند میکنم

-رنه! 

-چیه خیلی بده باهات مخالفت شه؟!

-خیلی دلت میخواد بالیی که سر ویکی اومد سرت بیاد

اخمش از بین رفت و بهت تو صورتش مشهود شد

-من..منظورت چیه؟ راجب چه بالیی حرف میزنی؟ 

-گفته باشم رنه برام مهم نیست باکی میخوای بری حتی منم باهات باشم حق نداری پاتو تو کشور غریبه بذاری 

بذار اینجوری بگم تو حق نداری از امریکا خارج شی؟ 

برام مهم نیست کجای امریکای نمیخوام تو یه کشور خارجیی باشی که هیچ اشنایی توش ندارم

فهمیدی؟ 

از میز فاصله میگیرم و از اشپزخونه خارج میشم

-وایسا! براچی حرفتو میزنیو میری

براچی نباید برم ریور پیشمه چرا نمیتونم! 

میخوام وارد اتاق شم که دستمو میگیره برمیگردم و با چشمای سرخ از خشم تو چشاش خیره میشم

-بگو چرا؟ چرا نباید برم! ایران که نمیخوام برم تنها هم نیستم ریور پیشمه چرا نباید برم..

-رنهههه!

تو چشام خیره میشه و سکوت میکنه



-یادته! چرا تو سردخونه زدمت؟ چون مث ادم حرف گوش نکردی! االن...میخوای دوباره حرف گوش ندی؟ 

میخوای باز اشتباه کنی؟ 

(با دستم به پایین پله ها که دخترا وایسادن اشاره میکنم) اونا! این سری خفه شدن و هیچی نگفتن چون دفعه ی 

قبلو یادشونه! 

(فریاد میزنم) تو چرا یادت نیست! 

اره میدونم ریور پیشته عشقت پیشته...ولی دارم بهت میگم حتی اگه منم پیشت باشم بازم نباید بری

بفهم نمیخوام تورم ازدست بدم! 

هروقت شوهر کردی میتونی بری ولی تا زمانی که با اون پسر نسبتی نداری حق نداری از امریکا خارج شی! 

برمیگردم و میخوام برم ولی هنوز دستمو ول نکرده 

-ریکل! نگفتی..چه بالیی سر ویکی اومده

نگاهم به ثانیه نکشیده رنگ غم میگیره لب پایینمو به دندون میگیرم و میگزم

محکم دندونامو فشار میدم اونقد طعم خون و الی دندونم حس میکنم

قطره اشکی از چشمم میچکه و به پایین چونم که میرسه رو زمین سقوط میکنه دستمو اروم از دستش میکشم 

و بدون اینکه برگردم میرم داخل و درو میبندم و بهش تکیه میزنم

نگاه ماتم زدمو به پارکتهای قهوه ای میدوزم و رو زمین سر میخورم

با این دفتر! خیلی چیزارو فهمیدم بااینحال! نمیتونم بفهمم که کی و با چه انگیزه ای دزدیدتش

فعال باید به حساب سام برسم
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-ریکککل! ریکل بیا! 

با صدای مامان که از پایین صدام میزد با سستی تکونی میخورمو نیمخیز میشم

با خوابالودگی به طرف در میرمو بازش میکنم

-چیشده مامان؟ 

-بیا پایین! 

ااه لعنتی اینا هنوز نمیدونن من کمبود خواب دارم؟ 

درو میبندم و به طرف سرویس میرم

اب سردو باز میکنم و چندمشت اب به صورتم میزنم

صورتمو با حوله خشک میکنم و بیرون میام

نگاهی به لباسم میندازم و از تو کمد یه شلوارک بلند با یه لباس استین کوتاه برمیدارم و میپوشم

بیخیال موهام میشم و به طبقه ی پایین میرم

ولی...

همینکه چشمم به سام میوفته اخمام غلیظ توهم میرن و از خشم سرخ میشم

کثافت حرومزاده! هه! االن دیگه هیچکی از خشم من نمیتونه فرار کنه

اروم به سمتشون میرم که مامان با یه لبخند دستپاچه به طرفم میاد و میگه



-عه! عزیزم! سام اومده و باهات کار داره

همونطور خیره به سام میگم

-برو اتاق مامان چه تو چه دخترا هیچکی پایین نیاد

-ب..باشه! 

مامان که رفت و صدای بسته شدن در اومد خیره به اون اشغال میگم

-میشنوم! 

لبخندی میزنه و میگه

-هه! نامه هامو خوندی؟ 

منتظر نگاش میکنم

-پس حتما میدونی چقد دوست دارم! 

کثافت! 

-ریکل من واقعا عاشقتم میخوام یه زندگی رو باهات شروع کنم چرا با خودت لج میکنی؟ چرا مخالفت میکنی؟ 

قدمی بهم نزدیک میشه و ادامه میده

-مادرت بهم گفت جواب رد دادی؟ اخه چرا عزیزم؟ 

لعنتی لعنتی! حق نداره این حرفارو بزنه! حق نداره

-ریکل من همه کاری برات میکنم اون حلقه ها که هیچی نیست من حاضرم کل دنیا رو بابتت بدم

-حاضری بخاطر من بمیری؟ 

با لحن اغواگرانه ای گفت

-معلومه! 

-پس بمیر! 

خنده از رو لبش پرمیکشه و با بهت نگام میکنه

-چیشد؟ جا زدی! 

پوزخندی میزنه و میگه

-شاید بهتر باشه برای اخرین بار حضوری ازت خواستگاری کنم

جلوم زانو میزنه ولی من هیچ واکنشی نشون نمیدم لبخندی میزنه و جعبه ای رو مقابلم میگیره و بازش میکنه

یه حلقه ی ظریف مث همونا با گل رز سفید که درخشش خیلی قشنگی داره

-بامن ازدواج میکنی؟ 

یه نگاه به حلقه و نگاهی به سام میندازم نزدیکش میشم و با تمام خشمی که تو دلم لونه کرده دستمو زیر حلقه 

میزنم و به گوشه ای پرتش میکنم 

با نگاه بهت زده ای به جعبه ی چپ شده و بعد به من نگاه میکنه که بالفاصله مشتم و تو چونش پیاده میکنم

به عقب خم میشه و رو زمین میوفته

با خشم به طرفش میرم و مشت دیگه ای تو صورتش میزنم

-ازدواج؟ اونم با توی کثافت! هه! عاشقی؟ 

خفه شو واسه کی دم از عاشقی میزنی؟ 



من کامل میدونم چه غلطایی کردی؟ 

خوب میدونم چه بالیی سر ویکی اوردی؟ عاشقش بودی مگه نه؟ 

فریاد میزنم فریادی که خوب حس میکنم پنجره هارو لرزوند

-چرا اون بالرو سرش اوردی؟ هان عوضی چرا بهش تجاوز کردی؟ 

سیر نشدی؟ اومدی سراغ من

تو خیلی غلط کردی؟ تو فک کردی همه مث شمان؟ 

من فرق دارم و ویکی خواهر منه! نباید با همچین کسی اینکارو میکردی

وقتی دیدم همونطوری خیره و خنثی داره نگام میکنه با خشم زیرلب غریدم

-پدرسگه حرومزاده! 

به طرفش هجوم بردم و لگدی به شکمش زدم که از درد تو خودش جمع شد

-سخته درد بکشی نه؟ ویکی رو با درد عذاب دادی؟ چرا چیکارت کرده بود؟ 

چون دوست نداشت باید زندگیشو نابود میکردی؟ 

حیوونی مث تو ندیدم

میفهمی تو حیوونی! 

تو صورتش خم میشم و موهاشو میگیرم و سرشو باال میارم با قیافه ای که از درد جمع شده سعی میکنه نگام 

کنه

گوشه ی لبش پاره شده و پای چشمش هم کمی کبود شده ولی من هنوز دلم خنک نشده موهاشو محکم تر 

میکشم که صدای اخش درمیاد

-خوب اون گوشاتو واکن! فقط دلم میخواد از 100کیلومتریه این خونه و این خونواده رد بشی

زندگیتو به اتیش میکشم فقط بفهمم نزدیک منو خواهرام شدی! زندت نمیذارم

سرشو به عقب پرت میکنم که به سرفه میوفته

صاف میشم و با همون اخم میگم

-حاال هم از خونم گورتو گم کن

به سختی از جاش بلند میشه و با یه نگاه به من با انگشت شست به لبش میکشه و با یه پوزخند نگاشو به من 

میدوزه

-نباید اینکارو میکردی

مشتمو باال میارم و می غرم

-مث اینکه هنوز ادم نشدی! هه! انتظاری هم نمیره

دست به سینه میشم و همونطور پرتمسخر و البته خشم میگم

-یه حرومزاده...باالخره حرومزادست! 

نگاهش رنگ خشم میگیره و خیره به چشمام میغره 

-خفه شو! 

با همون لحن خشن میگم

-گمشو



به طرف در میره و قبل اینکه بره میگه

-پشیمون میشی عزیزم! 

-گمشو حرومزاده! 

با خشم درو بهم میکوبه که همونموقع صدای مامان میاد که از پله ها پایین میاد و همینطور دخترا

-خاک عالم! ریکل این چه کاری..

-ساکت شو! 

با فریادم هیچی نمیگه و بابهت تو چشام خیره میشه

-چی؟ 

-ساکت شو مامان! 

ابدهنمو قورت میدم و فریاد میزنم

-تو با این کثافت حرف زدی؟!

با حلت دستپاچه ای نگاهشو میگیره

-خب..من...

-هیچوقت به حرفم گوش نکردین! هیچوقت 

مامان! ازتو انتظار نداشتم

بدون اطالع من با آشغال قرار میذاری؟..اخه چراا؟ 

-من فقط میخواستم...

-میدونم چی میخواستی؟ نظر منو عوض کنی! 

باید بهت بگم مامان این عوضیی که میخواستی من زنش بشم ویکیو نابود کرد

نگاه اشکیشو تو چشمام میدوزه

-چی؟ 

-اره! این عوضی...به ویکی تجاوز کرد

فکر میکنی چرا افسرده شد؟ چرا از عشقش گذشت! همش زیر سر این کثافتههه! 

رنه-جدی؟ 

با خشم نگاش میکنم

-مگه من شوخی دارم باشما؟ 

میتونین برین خودتون همه چی رو بخونین

رونیکا قدمی بهم نزدیک میشه

-پیداش کردی؟
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نگاهمو بهش میدوزم و درحالیکه از خشم میلرزم میگم

-اره پیداش کردم! همشو هم خوندم همه چی رو هم میدونم

کلر-پس!..ویکی حامله بوده! 



پوزخنده عصبیی میزنم و میگم

-هه! اره بوووده! بعید نیست االن سقط شده باشه

گیل درحالیکه لبشو میگزه قطره اشکی از چشمش رو گونش رد میندازه

رنه-چرا بهمون نگفتی؟ 

-اگه خیلی دلت میخواد برو بخونش! در اون اتاق دیگه قفل نیست! ولی دارم به همتون میگم..اگه این عوضی از 

صدکیلومتری تون رد شد فقط بگین اتیشش میزنم آشغالو! 

عصبی از پله ها باال میرم و خودمو تو اتاق میندازم

-هاه! باالخره پیداشد! باالخره خونده شد! باالخره فهمیدم!..باالخره...تموم شد! 

درو قفل میکنم لباسامو درمیارم و با لباس زیر خودمو رو تخت پرت میکنم 

چشمامو میبندم و با یه نففس عمیق درحالیکه به یه جمله فکر میکنم به خواب میرم

"فردا باید با دیوید حرف بزنم"
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در کمد و باز میکنم و با یه نگاه به لباسا لبخند محوی میزنم و یه لباس یه بند ابی با یه دامن چسبون لی که تا 

باالی زانوهامه برمیدارم و تنم میکنم

از طرح لباس خیلی خوشم میاد یه بند خیلی دوست دارم

جلوی اینه وایمیستم و موهامو شونه میکنم موهای من قهوه ایه تیرست با رگه های کم و مالیم بور و روشن که 

طرح قشنگی ازش ساخته! 

با لبخند موهامو شونه میکنم و دورم میریزم 

پشت چشامو مداد ابی میکشم و یه رژلب صورتیه تیره میزنم

گردنبند زیاد برام جذابیت نداره ولی یه گوشواره سوزنی با نگین الماس ابی به گوشم میندازم

یه جفت کفش پاشنه بلند سورمه ای پام میکنم

جلوی اینه وایمیستم و با رضایت به تیپم خیره میشم که یادم میاد ساعت ننداختم دستم که همون موقع گوشی 

زنگ میخوره

نگاهی به شماره میندازم و با لبخند جواب میدم

-الو؟ 

-سالم! 

-سالم! 

-من تا پنج دقیقه دیگه میرسم 

-منم تا ده دقیقه دیگه! 

-پس میبینمت

-فعال

گوشی رو قطع میکنم و لبخند میزنم چقد صداش باحاله! 

با لبخند گوشی رو تو کیف گردنیه سفیدم میندازم و جلوی اینه میرم



با یه نگاه به ساعتها در نهایت یه ساعت سفید با قاب دور طالیی برمیدارم و دستم میندازم

با یه نگاه دیگه به اینه در اتاقو باز میکنم و از پله ها پایین میرم

مامان-ریکل کی برمیگردی؟ 

با یه نگاه به ساعت مچیم میگم

-حدودای ساعت دو یا سه باالخره دارم واسه ناهار میرم

صدای رونیکا از پذیرایی که درحال قهوه خوردنه به گوش میرسه

-سالم مارم به جناب ویلر برسون

-باشه

رنه درحالیکه حواسش به تلویزیونه با تمسخر میگه

-خوش بگذره

-میگذره تا چشات دراد! 

نگاه متعجبی بهم میندازه که با یه لبخند کج چشمکی میزنم و به طرف درمیرم و با یه خدافظیه بلند از خونه 

خارج میشم

تو کوچه قدم برمیدارم و به طرف رستورانی که توش قرار گذاشتیم میرم

صبح وقتی بیدار شدم به دیوید زنگ زدم و گفتم که کار واجبی باهاش دارم و اونم قبول کرد واسه ناهار همدیگه 

رو ببینیم

حقیقتا کمی استرس دارم اگه قبول نکنه چی

هوووف! حتما کمکم میکنه

یه حسی بهم میگه با اینکار مخالفتی نداره

البته اینا همش حسه امیدوارم واقعا درست باشه

وای که چقد دلم برای دیرنش تنگ شده!

اون چشمای عجیب و چندرنگ اون لبای نازک و جیگری

اون موهای مشکیه خوش حالت

اه! دلم حتی واسه قدو قوارش هم تنگ شده

اون سینه ی پهن یادمه وقتی تو ماشینش میخواست بیدارم کنه گردنش درست جلوی بینیم بود و عطرش 

حواسمو پرت کرده بود

هه! چیزی از اینکه تو آغوشش بودن چه حسی داره نمیدونم 

ولی مطمئنا شیرینه

فک کنم اونروز تو راه پله اگه از هوش نمیرفتم تو آغوشش بودن رو تجربه میکردم

با نزدیک شدن به رستوران از افکارم خارج میشم و لبخندی رو لبم مینشونم

واسه دیدنش دل تو دلم نیست

کمی به قدمام سرعت میبخشم

فقط دو کوچه مونده



کوچه ی اولو رد میکنم ولی همینکه کوچه ی دوم رو رد میکنم بدنم از پشت تو حصار دستهایی قرار میگیره و 

قبل اینکه بخوام کاری کنم

دستمالی جلوی دهنم قرار میگیره و پلکام رو هم میوفته و بیحرکت میشم
 
 

#122
..

با حس سرما که پوست تنمو قلقلک میده تکونی میخورم و اروم الی پلکامو باز میکنم

با دیدن اتاق ناآشنا چشمام تا ته باز میشه

با تعجب نیمخیز میشم و رو تخت میشینم

نگاهی به اطراف میندازم یه اتاق ساده با دیوارای گچی و سقف ترک خورده

یه تخت خیلی ساده و تقریبا قدیمی و یه میز با گلدون روش کنار تخت

با حس دوباره ی سرما نگاهمو به دستم میدوزم که بهت به وضوح تو صورتم نمایان میشه

چرا من...؟ پس لباسام کو؟ 

چیزی جز یه ست قرمز لباس زیر تنم نیست

کمی سعی میکنم اوضاع رو تو ذهنم انالیز کنم

داشتم میرفتم رستوران پیش دیوید که...

یکی منو گرفت! 

دستش...

با یاداوریه دستی که دور حلقه شد و اخرین لحظه دیدمش اخمام به شدت توهم گره میخوره

-اون کثافت..

با باز شدن در هم خودش هم صدای نحصش رو مخم میره

-چه عجب! بیدار شدی عزیزم؟ 

با اخم از رو تخت پایین میام و چند قدم به طرفش میرم

-براچی منو اوردی اینجا؟ 

ابرویی باال میندازه و با حالتی متعجب میگه

-عه! عزیزم چرا ناراحتی؟ 

-خفه شو! 

انقد پرخشم میگم فکم میلرزه

نگاه خونسردی بهم میندازه و میگه

-دوست داشتم! باالخره...دلم میخواست یه حالی باهم بکنیم

-خفه شو! حالم ازت بهم میخوره

میخوام همین االن برم

به طرف در میرم و دستگیره ی درو باال پایین میکنم ولی باز نمیشه

-لعنتی بازش کککن! 

-تا من نخوام تو از اینجا نمیری



پس بهتره زیاد سختش نکنیم! هوم؟ چطوره؟ 

برمیگردم سمتش و با خشم میگم

-خفه شو! تو فک کردی من نگات میکنم اصن! 

-مهم اینه که منو نگات میکنم

و نگاهش رو سینه هام زوم شدم

قدمی برداشتم و مشتی تو صورتش زدم

-بهت گفته بودم دوروبر من و خونوادم پیدات نشه وگرنه دیگه از جونت نمیگذرم! فک کنم جدی نگرفتیییی! 

نگاه هیزشو تو چشام میدوزه و میگه

-از ویکی! خیلی بهتری! هم خوشگل تری هم دوست داشتنی تر!

-خفه شووووو!!

با جیغی که میزنم تموم تنم از خشم میلرزه

-اسم اونو به اون دهن نجست نیار! فک کردی هیچکسو نداره؟ درسته پدر نداره برادر نداره! منو داره! فک کردی 

از جسمش کام میگیری بعد دیگه راحتی! 

من حتی نمیذارم راحت بمیری

-عزیزم چرا انقد جوش میخوری برات خوب نیستا

سیلیی به اونطرف صورتش میزنم و میگم

-انقد به من نگو عزیزم! 

سرشو بلند میکنه و پوزخندی میزنه و با یه نگاه بهم چنان با ضرب دست تو دهنم میکوبه که یه لحظه چشمام 

سیاهی میره

موهام تو صورتم میریزه و گرمای خون رو گوشه ی لبم حس میکنم

-فک نکن خیلی تحمل دارم! یهو دیدی زنده از زیر دستم نرفتی

نگاه پرنفرتمو بهش میدوزم و میگم

-توهم فک نکن من ولت میکنم اگه من عصبی بشم بد میشه برات! 

یهو دستمو میکشه و میگه

-بهتره انقد رجز نخونی کوچولو! 

طوری پرتم میکنه که رو تخت میوفتم و کمرم به تاج تخت میخوره

-اه! 

-اگه میخوای سخت نشه بهتره راه بیای

دستی به کمرم میکشم و از جام بلند میشم

-این درو باز کن بذار برم!

-هه! حاال حاال ها اینجایی! 

از رو تخت بلند میشم و جلوش وایمیستم

-درو باز کن بذار برم

-نه! 



-بذار برم

-نه! 

دوباره میخوام با دستم بکوبم تو صورتش که دستمو میگیره و سیلیه محکمی به اونطرف صورتم میزنه که از 

درد گوشم سوت میکشه

-بهت گفتم چموش بازی درنیاری! ولی مثل اینکه نمیخوای 

به طرفم قدم برداشت و هولم داد تااینکه خوردم به دیوار

دستامو محکم میگیره و باالی سرم نگه میداره

خیره نگاش میکنم که سرشو خم میکنه و لباشو به گردنم میچسبونه که از ترس و خشم تنم گر میگیره

لعنتی! دیگه واقعا داره حالم بد میشه

کاش دیوید اینجا بود

سرشو فاصله میده و تو چشمام خیره میشه

-هه! اخه مگه میشه این بدنو دید و مست نشد؟
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با صدایی که هیچ حسی توش نیست میگم

-ولم کن! 

پوزخندی میزنه و میگه

-ویکی هم بدن مست کننده ای داشت ولی تو یه چیز دیگه ای! 

نگاهمو ازش میگیرم اگه دستام ازاد بود خفش میکردم

کثافت هرزه

-ویکی اشتباه کرد بد اشتباه کرد! و اون بازی با احساسات من بود

-روانی! 

-هه! اره من روانی ام وقتی اون ولم کرد روانی شدم وقتی اون بهم گفت از اول منو نمیخواسته وحشی شدم! 

ولی وقتی ویکی هم اینکارو کرد...دیگه نتونستم ازش بگذرم!

هه! پس بگو چه مرگشه دختره سرکارش گذاشته اینم داره عقده هاشو خالی میکنه

قلبم ازش پر از نفرت شده بود دیگه واقعا تحملش برام سخت بود

لباشو به زیر گوشم میچسبونه و بغض من هم تو گلوم ایجاد میشه

لعنای حتی نمیتونم قورتش بدم

لباشو اروم پایین تر میان

نگاهم که به گلدون کنار تخت میوفته چشام گرد میشه

هیچ حرکتی نمیکنم تا کارشو بکنه لباشو همونطور که به قفسه ی سینم میچسبونه دستمو ول میکنه و رو گودیه 

کمرم میذاره

از لمس دستای داغش رو پوست تنم ترس و بغضم بیشتر میشه

زیرچشمی نگاهی به گلدون و به سام میندازم



با دستش داشت بدنمو لمس میکرد و من واقعا دیگه حالم داشت بد میشد

دستاش اروم به پشت کمرم و به قفل سوتینم میرسه

دیگه صبرو جایز نمیدونم

با یه نگاه به گلدون به سرعت برش میدارم و محکم تو سرش میکوبم که هزار تیکه میشه

ازم فاصله میگیره و نگاه بهت زده ای بهم میندازه

تلو تلو میخوره و رو زمین میوفته

نگاه نفرتباری بهش میندازم و نزدیکش میشم و لگد محکمی به شکمش میزنم

-بهت گفتم نذار عصبی بشم ولی تو کال هیچیو جدی نمیگیری! 

از یه بار دیگه چشمم به چشمت بیوفته هرجاکه باشیم زندت نمیذارم

از کنارش رد میشم و به طرف لباسام که پایین تخت بود میرم و با عجله همرو تنم میکنم

گلدونه هنوزم دستمه

کفشامو که میپوشم با قرمهای لرزون به طرف در میرم و یه لگد محکم به قفلش میزنم که میشکنه

درو باز میکنم و تا میخوام برم یهو مچ پام گرفته میشه

نگاه وحشیو حرصیی به عقب میندازم که میبینم پامو گرفته با اونیکی پام لگد محکمی تو صورتش میذارم و با 

حرص می غرم

-مث اینکه تو ادم نمیشی

درحالیکه صورتش از خشم جمع شده به طرفش میرم و موهاشو میگیرم و سرشو به طرفم بلند میکنم

تو صورتش خم میشم و با نگاه به خون نشسته میگم

-یادت نره! دیگه طرف مت نیای من االن یه ببر زخم خورده ام نزدیکم بشی گلوتو پاره میکنم چون بد بهم ضربه 

زدی

پس کافیه یه بار نزدیکم بیای! زنده نمیمونی

سرمو از صورتش فاصله میدم و سر شکسته ی گلدونو جلوی چشمش میگیرم و با مکث سر شیشه رو روی 

چشمش میکشم که از درد فریاد میکشه

-اینو یادت باشه چون من بات شوخی ندارم

این یادگاری

ازش فاصله میگیرم و بلند میشم که اونم از درد به خودش میپیچه با یه نگاه تحقیر امیز میگم

-هرزه ی حرومزاده

کیفی که رو زمین افتاده بود و برمیدارم و از در خارج میشم و درو میبندم تا نتونه بازش کنه

اروم از پله ها پایین میرم که مسط پله ها لحظه ای چشمم سیاهی میره و پاهام سست میشه و تا بخوام حرکتی 

بکنم پام لیز میخوره و ..
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با درد سعی میکنم ازجام بلند شم ولی با درد سدیدی که تو کمرم میپیچه اه ارومی میکشم و سرمو به زمین تکیه 

میدم



اصن نفهمیدم چطور از پله ها افتاد همه چی یه دفعه اتفاق افتاد

با یاداوریه اتفاقات قطره اشکی از گوشه ی چشمم جاری میشه و از روی بینیم رو زمین میچکه

-اه! 

واقعا دیگه تحملم تموم شده دلم االن فقط یه ذره ارامش و امنیت میخواد

پشت هم نفس میکشم و دوباره سعی میکنم بلند شم ولی درد امونمو بریده

با یاد اینکه ممکنه سام برسه لبمو گاز میگیرم و با هر سختیی شده ازجام پا میشم و با کمر خمیده سعی میکنم 

راه بره

یه دستمو به کمرم میگیرم و با سرعت کندی از خونه میزنم بیرون که میبینم شب شده یعنی ساعت چنده؟ 

اون عوضی چند ساعته منو دزدیده؟ 

نگاهم که به کوچه میوفته میفهمم که یه خیابون با رستوران فاصله دارم

کمی از اون خونه ی نحسی فاصله میگیرم و کمی جلوتر کنار کوچه متوقف میشم

به دیوار تکیه میزنم و از کیفم گوشیمو درمیارم

نگاهم که به ساعت میوفته اه خسته ای میکشم

-اه! حتما نگران شدن! وای دیوید! باید بهش بگم

میخوام بهش زنگ بزنم که دردی تو ارنج دستم میپیچه

نه! مزاحمش نمیشم فعال برم بیمارستان  بعد بهش خبر میدم که خوبم

گوشی رو تو کیفم میذارم و کنار دیوار به راهم ادامه میدم و کم کم به خیابون نزدیک میشم

پشت هم نفسهای عمیق میکشم تا دردو تحمل کنم مطمئنا کمرم اسیب دیده

دیگه چیزی نمونده به خیابون برسم که صدای اشنایی به گوشم میرسه

با قلبی تند شده اروم سرمو باال میگیرم و به مردی که سرکوچه وایساده و با تلفن حرف میزنه خیره میشم

-ینی چی نیست؟...ببین الکس باید پیداش کنی...اگه یه مو از سرش کم شه من از چشم تو 

میبینم.....الکس!..باید پیداش کنییی! 

قطع میکنه و کالفه تو موهاش چنگ میزنه

االن نگران منه؟! 

چقدر قلبم بیتابیشو میکرد

قدمی برمیدارم و درحالیکه یه دستمو به دیوار گرفتم با صدای گرفته و ارومی سعی میکنم صداش کنم

-دیوی..

ولی با دردی که گوشه ی لبم میپیچه اهی میکشم و سرمو پایین میندازم به سختی با بغضی که تو گلوم چنبره 

زده باز سعی میکنم

-دیوید!..د..دیوید! 

با صدام نگاهش به این سمت میوفته و خیره نگام میکنه

قدم دیگه ای برمیدارم و همراه با اشکی که از چشمم میچکه باز میگم

-دیوید! 

و نفس نفس میزنم



صدای ناباورش که بلند میشه و با نگرانی اسممو صدا میزنه قلبم بی مهابا  به سینم میکوبه لبخند بیجونی میزنم 

و میخوام قدم دیگه ای بردارم که محکم تو آغوش گرمی فرو میرم

بغضم میشکنه و اشکام پشت هم جاری میشن

موهامو نوازش میکنه و با نگرانی میگه

-تو کجا بودی؟ خیلی منتظرت شدم! میدونی چقد ترسیدم؟ 

-دیوید! 

-جانم عزیزم! بگو ریکل چیشده؟ چرا وضعت اینطوریه

سرمو رو شونش میذارم و با بغض میگم

-دیوید! چیکار کنم؟ دیگه نمیکشم! 

خسته ام! 

دیگه نمیفهمم! من..

-شششش! ریکل! چیشده

هق هقی میکنم و با اشک میگم

-دلم براش تنگشده ولی حتی نمیدونم مردست یا زنده!

دیوید دلم براش تنگشده! 

تاکی باید انقد اعصابم خراب باشه! 

تاکی باید انقد داغون باشم! دیوید! 

-گریه نکن! 

با این حرفش گریم شدیدتر میشه و تو اغوشش هق میزنم

-گریه نکن

منو از اغوشش جدا میکنه و با چشمای اشکی صورتمو با دستاش قاب میگیره و با بغض مردونه ای میگه

 -ریکل! گریه نکن!
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-منم مث توعم! منم نتونستم از خونوادم دفاع کنم ولی...نباید گریه کنی! 

منم!...وقتی خونوادم نابود شدن بهم ریختم ولی...به خودم قول دادم نذارم ادمای خالفکار به خواسته هاشون 

برسن

با چشمای اشکی و صورت خیس اروم دستمو روی گردنش و دست دیگمو رو صورتش میذارم

-ها! خسته ام! کششم تموم شده

امشب...اگه...من! 

دوباره میزنم زیر گریه و سرمو پایین میندازم و روی سینش میذارم

امشب اگه بالیی سرم میومد میمردم

اروم کمرمو نوازش میکنه 

نمیدونم چقد تو بغلش گریه میکنم تا اینکه اروم میشم
..



ماشینو جلوی در خونه ای پارک میکنه و به طرفم مایل میشه که به روبه رو خیره شدم

-ریکل! 

-هوم! 

-امروز چه اتفاقی افتاد

سرمو پایین میندازم و میگم

-شاید بهتر باشه نگم

اصرار میکنه

-ریکل..

-ولی...

نگاهمو تو چشاش میدوزم و با مکث میگم

-همینقدر بدون که...امشب نزدیک بود قلبم به کلی بشکنه و...زندگیم نابود بشه!...ولی...نشد! و من االن سالمم

نگاهمو ازش میگیرم و از ماشین پیاده میشم

به طرف خونه قدم برمیدارم که اونم پیاده میشه و کنارم وایمیسته

کلید میندازه و در خونه رو باز میکنه کنار وایمیسته تا وارد شم

وارد میشم که پشت سرم میاد و چراغ رو روشن میکنه

نگاهی به فضای خونه میندازم

یه خونه ی یه طبقه با دو تا اتاق خواب که درهاش کنار پذیراییه 

با یه اشپزخونه ی تقریبا بزرگ! 

درو میبنده و مقابلم قرار میگیره

به چشماش خیره میشم که میگه

-نمیخواد بگی چیشده..ولی بگو چرا لباسات خراب شده

با اینحرفش نگاه کنجکاوی به لباسم میندازم که اه از نهادم بلند میشه

لباس ابیم حسابی خاکی شده و دامن سفیدم عالوه براینکه خاکی شده گوشش جر خورده

نگاهمو به پایین میدوزم و میگم

-راستش از اونجاییکه داشتم میومدم از پله ها پایین افتادم فک کنم بخاطر همونه

سنگینیه نگاهشو خوب رو خودم حس میکنم

-لبت چیشده

پوزخند بیجونی میزنم و میگم

-یکی، دوبار کوبید روش! 

سکوت میشه

یه سکوت کالفه کننده! انگار قصد نداره هیچی بگه منم که اعصابم ضعیف تحمل سکوت رو ندارم

سرمد باال میگیرم و به صورتش خیره میشم میخوام چیزی بگم که..

-برو اتاق لباساتو عوض کن تا منم برات یه قوه بیارم

کمی خیره نگاش میکنم و میگم



-مگه لباس زنونه داری

-اره لباسای قدیمیه خواهرم هست

-آو! 

نگاهمو میدزدم و به سمت اون دوتا در میرم اولی رو باز میکنم یه اتاق کوچیک و ساده با یه میز کامپیوتر در 

بغلی رو باز میکنم و وارد میشم

یه تخت یه نفره کنار اتاق و یه میز کنارش

حموم و دستشویی پایین تخته و یه میز تحریر گوشه ی اتاق زیر پنجرست

و یه کمد تو ضلع کنارمه

به طرف کمد میرمو و کشو های پایینشو بیرون میکشم

نگاهی به لبلسها میندازم و با مکث لبلسامد درمیارم و لبلس زیرام رو هم درمیارم و تو سطل پرت میکنم دیگه 

دلم نمیخواد ببینمش

یه ست ابی برمیدارم و تنم میکنم یه لباس استین کوتاه مشکی با یه دامن توسی برمیدارم و به پایین تخت میرم 

تا تنم کنم

همینکه میخوام لباسو تنم کنم

درد چنان تو کمرم میپیچه که اه بلندی میکشم و لباسو میندازم

کمی خم میشم تا دردش ارومتر بشه که همون لحظه در اتاق باز میشه و دیوید با یه سینیه قهوه وارد اتاق میشه

-خوبی؟..

تا نگاهش بهم میوفته حرفشو قطع میکنه و خیره نگام میکنه منم مبهوت و شوک زده فقط نگاش میکنم
 
 

#126
همونطور خیره همو نگاه میکنیم که سعی میکنم یه چیزی بگم

-من..

با صدام انگار به خودش میاد اخم ظریفی میکنه و سینی رو روی میز تحریر میذاره و به طرفم میاد

کمرمو صاف میکنم و با یه قدم به عقب به دیوار میچسبم

نگاه خیرشو روی نقطه نقطه ی بدنم حس میکنم ولی ترس عجیبی که دمای بدنمو پایین اورده اجازه نمیده 

بفهمم نگاهش به کجاست

بهم که میرسه بیشتر به دیوار میچسبم

با یه نگاه خیره و یه اخم کمرنگ دستش روی کمرم میشینه و درد خفیفی تو همون قسمت میپیچه

با برخورد دست گرمش با پوست سرد کمرم به وضوح لرز میکنم یاداوریه اون صحنه ها یه لحظه هم از ذهنم 

پاک نمیشه

-چرا بدنت انقد کبوده؟ 

اصال نمیفهمم چی میگه چون تو دقایق و ثانیه های قبل سیر میکنم

نگاه اخموشو تو نگاه ترسیدم میدوزه و 
 
 



#127
اروم دستشو گوشه ی لبم میذاره

-کسی زدتت! 

باترس سرمو به طرفین تکون میدم که دستشو روی پایین گردنم میذاره و اروم تا قفسه ی سینم پایین میاد

-ولی گردنت و سینت هم قرمزه

قدمی بهم نزدیکتر میشه و دستشو پشت کمرم میفرسته که از درد و ترس حس میکنم زبونم بند میاد

-ریکل! به من بگو! 

نگاهمو ازش میدزدم و ابدهنمو قورت میدم

نمیدونم تو صورتم چی میبینه که اخماش وا میشه اروم پشت کمرمو نوازش میکنه و دستشو روی گونم میکشه 

و تازه میفهمم داره اشکمو پاک میکنه

-ریکل..ازچیزی میترسی؟ 

هیچ کاکنشی نشون نمیدم اروم کمرمو به سمت خودش میکشه و منو به آغوش میکشه

با دستش موهامو نوازش میکنه

-ریکل گریه نکن اینجوری دلم اتیش میگیره! 

لبامو روهم فشار میدم و چشمامو میبندم و به اشکام اجازه ی ریختن میدم

همونطور که منو تو اغوشش گرفته به طرف تخت میره 

پاهامو بلند میکنه و رو تخت میذاره اروم خم میشه و تنمو رو تخت میذاره

اروم قفل دستاشو از دور شونم باز میکنه و کمی ازم فاصله میگیره و تو چشمای اشکیو ترسیدم خیره میشه و 

همزمان با دستش قسمتی از پهلومو که درد میکنه رو نوازش میکنه

-اگه میخوای نگو! به خودت فشار نیار! فقط اروم باش و..خواهشا...گریه نکن

لبخند بیجونی میزنم که بخاطر درد لبم زود محوش میکنم

با انگشت شستش صورتمو پاک میکنه و با یه نگاه خیره ازجاش بلند میشه و از اتاق بیرون میره

نگاهی به ساعت روی میز میندازم

اوه خدای من! ساعت دوعه نصفه شبه

حتما خیلی نگران شدن

با اومدن دیوید به اتاق سعی میکنم نیمخیز شم که..

-بخواب

بیخیال میشم و تو همون حالت میمونم

کنارم پایین تخت میشینه و در پمادی که دستش هست رو باز میکنه

با یه حس عجیب فقط خیره به کاراش نگاه میکنه

سرمای مایعی رو که پایین کمرم حس میکنم تازه میفهمم پماد براچیه 

-دیوید من حالم

-شیش! 

سکوت میکنم و اون اروم پماد رو روی پهلوم میماله و نوازش میکنه

-طاقت ندارم این کبودیارو روی بدنت ببینم



ابرویی باال میندازم و اروم میگم

-مگه چقد کبوده؟!

-خیلی! 

فقط متعجب نگاش میکنم

مقدار دیگه ای پماد به دستش میزنه و رو شکمم میماله

چشمامو میبندم و از سرمای پماد ریز میلرزم

شکمم رو هم نوازش میکنه و ماساژ میده

مقدار دیگه پماد به دستش میزنه و دست دیگشو روی شونم میذاره و بدنمو صاف میکنه

پماد رو روی گردنم و سینم میزنه و نوازش میده

لبخند خیلی محوی میزنم و چشمامو میبندم

نوازشاش ارامش داشت احساس داشت! 

امنیت داشت

ترسمو ازبین میبرد دردی تو بدنم بجا نمیذاشت

نفسهای ارومی میکشم و اون همچنان بدنمو با پماد ماساژ میده طوریکه کم کم درد و فراموش میکنم و فقط 

گرما و ارامش دستش وجودمو پر میکنه

با چیز سرد و نمداری که روی لبم میشینه و سوزشش رو زیاد میکنه اخمی از درد میکنم و چشمامو باز میکنم و 

میبینمش که با یه نگاه خنثی دستمال نمداری رو اروم رو لبم حرکت میده

خیره به چشماش زل میزنم و باز درد فراموشم میشه

اما اون حواسش به لبامه و خیرشونه 

دست گرمشو روی شکمم میذاره و همچنان دستمال رو روی لبم حرکت میده

-دیدی لبت چقد ورم کرده؟ دیدی چقد خونی شده! 

فقط خیره نگاش میکنم حاال میتونم نگرانی و خشم روهم تو نگاهش ببینم

دستمالو از رو لبم برمیداره و به چشمام خیره

-ایندفه نگقتی ولی اگه دفعه ی بعد کسی اینطوری زخمیت کرد و ازارت داد حتما بهم بگو! 

ناخواسته سرمو تکون میدم

سکوت میشه

سکوت میشه و هیچ صدایی تو فضا نیست

خوب میتونم بفهمم که سرش اروم نزدیک سرم میشه

قلبم! قلب بیقرارم

داره بیتابی میکنه! 

بیتابی میکنه واسه این نگاه واسه این دست گرم

واسه این چشمای سورمه ای

تپشش طوریه که انگار تو گوشم میزنه



هنوز داشتم به صدای قلبم گوش میدادم که با نرمیه داغی رو لبام انگار جریان برق ازم ردشد و بدنم لحظه ای 

خفیف لرزید و قلبم هوری ریخت
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تاحاال همچین حسی نداشتم برای لحظه ای حس کردم قلبم اصن نزد ولی بعد انقدر اروم و منظم شروع به تپیدن 

کرد که یه لحظه شک کردم این قلب عاشقه ولی حاال که فکرشو میکنم این قلب بخاطر این داغی آرامش پیدا 

کرده و داره اروم میزنه

با چشای گرد به چشمای بستش خیره میشم حسی که دارم اصال قابل توصیف نیست شاید فقط یه عاشق بتونه 

حسمو بفهمه

انقد حسش شیرینه

ولی جز اون خیلی از حسام قاطی شدن

بهت! تعجب، شادی، ذوق، بغض! 

چشام از سنگینیه رو قلبم پر میشه

دقایقی نفس نکشیدن راه نفسمو بسته البته نمیتونم نفس بکشم

سعی میکنم دستمو حرکت بدم تا روی صورتش بذارم که مکی به لبام میزنه و صورتشو فاصله میده

تو چشای پرشدم خیره میشه و با دستش گوشه ی لبمو نوازش میکنه

-ریکل! 

فقط خیره نگاش میکنم که شستش از رو لبم گونمو نوازش میکنه و اشک روشو پاک میکنه

-معذرت میخوام! 

لبامو بهم میچسبونم و سعی میکنم جلوی پیشرویه بغضم و بگیرم

-میدونم بخاطر من خواهرت...

نگاهشو ازم میدزده

-من حتی نمیدونم اون مردست یا زنده ولی...دلم میخواد بخاطر قولی که شکستمش...منو ببخشی! 

نگاهشو زوم رو چشمام کرد

-منو میبخشی؟ 

به لبام فاصله میندازم و اروم دستمو روی صورتش میذارم و لمسش میکنم

لب میزنم

-من...خیلی وقته که!...بخشیدمت

درواقع! تو اصن مقصر نبودی 

من...من معذرت میخوام..

دستمو پایین چونش میذارم و انگشت اشارمو روی گوشه ی لبش، همونجایی که بخاطر ضرب دستم پاره شده 

بود میذارم

-بخاطر اینکه زدمت!...من حق نداشتم...حق نداشتم تورو..

میخوام بگم حق نداشتم عشقمو بزنم صاحب قلبمو ناراحت کنم ولی فقط یه کلمه میگم



-تورو بزنم...نباید! 

سرمو پایین میندازم و نگاهمو ازش میگیرم

دستشو زیرچونم میذاره و سرمو باال میگیره و تو چشام زل میزنه

-اگه امشب بالیی سرت میومد...هیچوقت خودمو نمیبخشیدم

 تا بخوام حرکتی بکنم دستاش دور شونم حلقه میشه و سرمو به آغوش میکشه و رو شونش میذاره

دستمو رو لباسش میذارم و بهش چنگ میزنم

چقد حساس و لوس شدم فقط جلوی این ادم نمیخوام ترسامو مخفی کنم وگرنه حتی دخترا هم نباید بفهمن که 

من ترسیدم

چشمامو میبندم و سرمو تو شونش مخفی میکنم
 
 

#129
..

درحالیکه تو چشمام خیره شده هی دستشو رو موهام میکشه و نوازش میکنه

-دیوید

-هوم

لبمو تر میکنم و میگم

-من امروز تو رستوران...میخواستم راجب موضوعی باهات صحبت کنم

دستشو رو کمرم میذاره و منو به خودش نزدیکتر میکنه

-هرچی میخوای بگو! 

وقتی میبینم داره هی به موهام ور میره لبمو از داخل گاز میگیرم و منم دستمو الی موهاش میبرم

-راستش...من از بچگی دلم میخواست یه پلیس یا همچین چیزی باشم ولی خب...چون باید از خونوادم مراقبت 

میکردم زیاد خودمو درکیر نکردم و تو یه ورزشگاه تدریس میکنم! چون تریبیت بدنی خوندم ورزش و حرکاتم 

خوبه دفاع شخصی هم بلدم..

نگاهمو به موهای خوشحالتش که دربرابر رنگ سفیده بالش رنگش براقتر شده میدوزم و ادامه میدم

-تا چندوقت پیش حس میکردم و نیازی به اینکه تو اداره ی پلیس باشم نیست تا...یه چندروز پیش..

نگاهمو به چشماش میدوزم که اونم همینکارو میکنه

-دیوید! میتونی کمکم کنی که وارد اداره ی پلیس یا...بازرسی بشم؟ 

به دالیلی باید یه پلیس بشم

خیره و عمیق تو چشام نگاه میکنه

لبخند محوی میزنه و بوسه ای رو موهام میزنه و منو تو اغوشش گم میکنه

سرمو رو سینش میذارم و با آرامش قلبی به صدای تپش اروم قلبش گوش میدم

با دستش کمر لختمو نوازش میکنه و پاهامو بین پاهاش قفل میکنه

-نگران نباش!...فعال فقط بخواب

لبخندی میزنم و تو آغوش گرم و پر از امنیتش به خواب میرم"
 



فلشبک به حال
...

ریکل

-و اینطور شد که اومدم تو اداره ی بازرسی..

با انگشت اشارم درحالیکه نگاهم به بیرون پنجرست بهش اشاره میکنم

-چون کاراگاه دیوید ویلر عاشق پیشه به معشوقش کمک کرد..

با دستم ردیاب دستمو لمس میکنم

-بقیشم که خودت میدونی

با لحن شوخی میگه

-اره یادمه چه اتیشی بودی

نگاه متعجبمو به نیمرخش میدوزم

-اتیش؟ 

-اره! انقد لج میکردی و همش سوال میپرسیدی

یه وقتایی حس میکردم مخت مشکل داره

اخه ادم که انقد چرا چرا نمیکنه

پوزخندی میزنم و به روبه رو خیره میشم

-شاید...ولی قبول کن قوانینتون بیخود و مزخرف بود

-اره ولی خب قانونه و باید رعایت شه

-با عرض پوزش باید بگم چون قانونو دور زدم تونستم بشم رییست

-اره یادمه!
 
 

#130
هنوز یادم نرفته که چطور بخاطر لجبازی رییس بازرسی شدم یه رییس کاراگاه! درست یه سال پیش بود

"-نه!

-چرا؟!

-ریکل نه! 

-زهرمار و نه میگم چرا؟ 

نگاهشو از برگه های مقابلش گرفت و حرصی تو چشام زل زد

-ریکل!..خیلی چرا چرا میکنی! حواست باشه ها

-خب تو یه دلیل قانع کننده برای من بیار! فقط همینو میگی..

دستمو به کمرم زدمو نگاهمو به روبه رو دوختم و با یه لحن مغرور گفتم

-قانون میگه که ما کاراگاهان اجازه ی بررسیه جنازه رو نداریم

دست به سینه با ابروهای باالرفته نگام میکنه

-تو االن با این موضوع مشکلی داری! 

-معلومه که مشکل دارم! اگه یه کاراگاه همه چیو بررسی نکنه چطور میتونه اصل قضیه رو بفهمه! 



شاید اگه من خودم جنازه رو شناسایی کنم بتونم بفهمم قتل بوده یا خودکشی یا مرگ طبیعی

با همون نگاه خونسرد حرص درارش تو چشام خیره شو و گفت

-اوال که مگه تو کاراگاهی

نگاهمو ازش گرفتم

-خب..

-دوما که مگه تو پزشکی؟ 

-من..

-سوما که تو اصن چیکاره ای؟ یه دستیاری که هرچی من میگم باید گوش کنی و انجام بدی 

دیگه غرغرت به چیه! 

تخص دستمو به کرم زدمو تو چشاش زل زدم

-جواب سوال اولت اینه که من ببباید مث یه کاراگاه فک کنم تا بتونم واقعا کاراگاه بشم

جواب سوال دومت اینکه من کتاب پزشکی خوندم و جوونتر که بودم کمکهای اولیه رو یاد گرفتم و چیزای زیادی 

راجب پزشکی قانونی میدونم

و اما جواب سوال سومت...من! 

با انگشتم به خودم اشاره کردم

-من! به عنوان حامیه اون خونواده ام و هرطور شده کمکشون میکنم! 

سوال دیگه ایم داری؟ 

با بهت تو چشام خیره شد و سرشو به طرفین تکون داد

-تو چرا انقد پررویی! 

-دیگه! 

دیگه؟ 

-چرا انقد چرا چرا میکنی؟ 

-اونم دیگه! 

دیگه؟ 

-چرا انقد دیگه دیگه میکنی؟ 

-تو چرا انقد سوال داری؟ 

سرشو تکون داد و مث خودم گفت

-دیگه! 

به لبام حالت چندشی دادم و گفتم

-گمشو دیوونه

پوزخندی زد و منم از کنارش رد شدم و به طرف میزم رفتم

همینکه نشستم فکرم رفت پیش مادر اون دختره یادمه چطور با التماس گفت قاتل دخترشو پیدا کنم

طبق تحقیقاتی که من کردم احتماال نامزدش باید اونو کشته باشه چون مدتیه پیداش نیست البته خونوادش اینو 

نفهمیدن یا خیلی بهش دقت نکردن



ولی اونطور که من شواهدو کنار هم گذاشتم باید کار اون باشه ولی خب! کسی به حرفم گوش نکرد وقتی این 

فرضیه رو به دیوید گفتم گفت که نمیتونه درست وقتی به صحت حرفام اصرار کردم گفت که دیگه دربارش 

حرف نزنم اینم که از االن

ولی من باید هرطور شده اون جنازه رو ببینم

هرطور شده!
..

نگاهی به راهرو انداختم که دوتا نگهابان توش بود یه در انتهای راهرو بود که فک کنم باید خودش باشه

فقط یجور باید این نگهبانها رو میکشوندم بیرون

نگاهی به ساعت انداختم که دو دقیقه دیگه سه ی نصفه شب میشد! 

ساعتکاریه اینا دو دقیقه دیگه تموم میشه و میرن و حدود ده دقیقه بعد دو نفر دیگه جاشون میاد

پشت دیوار نشستم و منتظر شدم تا برن

وقتی رفتن سریع به طرف در رفتم و کلیدی که از دفتر دزدیده بودمو تو قفل در گذاشتم و چرخوندم

نگاهی به اطراف انداختم و وارد شدم و از داخل قفلش کردم

نگاهی به اطراف انداختم که همه چی سیاه و تاریک بود

سریع چراغ قومو روشن کردم و تو اطراف اتاق چرخوندم

یه تخت وسط اتاق بود که یه کاور هم روش بود به طرفش رفتم و زیپشو کشیدم

خودش بود جنازه ی دختره

با دیدن چهره ی ناز و خوشگلش دلم ضعف رفت بیچاره االن نباید میرفت اون دنیا خیلی زود بود

با تاسف نگاهمو ازش گرفتم و چراغ قوه رو روی میز کنار تخت گذاشتم و سعی کردم به بوی گند تعفن بیتوجه 

باشم

شروع کردم به وارسیه بدنش و سریع همه جاشو میگشتم از کف پاش گرفته تا انگشتای دستش تا رسیدم به 

گردنش

اروم سرشو اینطرف و اونطرف کردم که یهو تو نور کم اتاق حس کردم چیزی رو گردنش دیدم تقریبا پس گردنش

اروم سرشو چرخوندم و کامل نگاه کردم

یه زخم کوچیک مث تاول که باالش که تقریبا الی ریشه ی موهاش بود یه چیزی تو مایه های یه پودر سفید رنگ 

بود

با تهجب فقط نگاش میکردم یادمه یه همچین زخمیو تو یه عکس تو اینترنت دیده بودم

این یه سمه که ذره ای روی پوست زده میشه و حتی مقدار کمیش هم به مرور زمان موجب مرگ میشه و اون 

پودر سفید اثراتشه تا اونجا که خوندم این یه سم خیلی قدیمیو البته گیاهیه و کم گیر میاد مگه اینکه بکاریش

نگاهمو ازش گرفتم و به تاریکی دوختم

-حاال چطور این سمو ثابت کنم...ها! 

بشکن بیصدایی زدم و دوباره نگاهمو به گردنش دوختم

این سم با کالبدشکافی مشخص نمیشه باید یه..ماده ایو به محل زخم بزنی تا مشخص بشه ولییی...ماده هه چی 

بود

لعنتی چی بود ها فک کنم عرق یه گل بود



گله؟..اهان یادم اومد

دارم مادشو! 

خودشه

با صدای قدمهایی نگاهمو به در دوختم

باعجله  سایلمو جمع کردم و زیپ کاور رو کشیدم و رفتم پشت درو چراغ قوه رو خاموش کردم و کلید رو از رو 

قفل برداشتم که همونموقع

الی درباز شد و کسی اروم وارد اتاق شد بدون اینکه بفهمه با نفسی حبس شده از پشت سرش حرکت کردم و از 

در خارج شدم و سریع رفتم
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پشت همون دیواری که بودم و از همونجا از سردخونه خارج شدم

..
وارد اداره شدم و جلوی میز منشی وایسادم و دستامو رو میز گذاشتم

-سالم من رطکل روالن دستیار کاراگاه هستم از اداره  ی بازرسی! باید رییس پلیسو ببینم

-متاسفم رییس االن وقتشون کامال پره

-گوش کن خانوم من باید راجب پرونده ی قتل الینور وانا باهاشون حرف بزنم

-میفهمم چی میگین ولی ایشون..

-شما یه اطالع بدین

-خانوم روالن من نمیتونم همینطوری مزاحم اقای رییس بشم ایشون گفتن امروز اصال وقت ندارم

نگاهمو ازش گرفتم و دستامو برداشتم و پوف کالفه ای کشیدم

بد داشت رو اعصابن راه میرفت

یهو صدامو کمی بلند کردم

-مث اینکه نمیفهمی من چی میگم! موضوع راجب مرگ یه ادمه باید رییسو ببینم

معترض بلند شد

-اروم باشین خانووم! 

همونموقع یه نفر از در یه اتاق خارج شد

-اینجا چه خبره؟ 

منشیه نگاشو به یارو دوخت و با غیظ گفت

-جناب رییس این خانوم اصرار دارن شما رو ببینن و من اجازه ندادم

چشم غره ای بهم رفت و گفت

-صداشو واسه من بلند میکنه

نگاهمو ازش گرفتم و حرصی نفسی کشیدم و رو به اون اقا گفتم

-رییس پلیس؟ 

سرشو تکون داد که گفتم

-معذرت میخوام! واقعا متاسفم اگه باعث بینظمی شدم



من ریکل روالن هستم دستیار کاراگاه از بخش بازرسیه نیویورک

باید راجب پرونده ی قتل الینور وانا باهتون صحبت کنم خیلی مهمه تو

ملتمس بهش خیره شدم که با دستش به داخل اتاقش اشاره کرد

اهی گفتم و با اشاره ی دستش وارد اتاق شدمو
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روی مبل نشستم که درو نشست و اومد پشت میز روبه روم نشست

-بفرمایید میشنوم

-سریع میرم سر اصل مطلب ولی قبلش یه سوال دارم

این درسته که بازرسان و کارآگاهان اجازه ی وارسیه جنازه رو ندارن؟ 

-درسته کامال! 

-چرا؟ 

-چون طی چندسال پیش سه تا از کارآگاهانی که میشناختم توی بررسیه پرونده های قتلشون چیزایی که از 

جنازه میدیدن و مخفی میکردن و از قدرتشون سواستفاده میکردن 

واسه همین همچین قانونی گذاشته شده

یه بازرس حق نداره جنازه رو ببینه

به طرف میز مایل شدم و ارنجامو روی میز گذاشتم

-اونوقت اگه کسی بی اجازه از قانون سرپیچی کنه چیمیشه

کمی متعجب نگام کرد و گفت

-از مقامش خلع میشه

-اونوقت اگه بهتون بگم من جنازه ی الینور رو دیدم چیکار میکنین

فقط داشت خیره و مبهوت نگام میکرد ولی من کامال جدی بودم

یهو پوزخندی زد

-چی میگی دختر؟ 

-من کامال جدیم! 

اخمی میکنم و ادامه میدم

-من نمیدونم پزشکای شما مشکل بینایی دارن؟ پشت گردن اون دختر به وضوح یه زخم تاول مانند دیده میشد 

که اثر یه سم بود و پودر زیر موهاش هم اثر اون سم گیاهی بودن 

این سمیه که حتی با کالبدشکافی هم مشخص نمیشه

این سم انقد خطرناکه که حتی ذره ایش رو پوست زده بشه تا شب طرفو خالص میکنه

واقعا دکتراتون اینو نفهمیدن؟ 

درحالیکه با قیافه ی مبهوت بهم خیره شده بود با ناباروری گفت

-تو...وارد سردخونه شدی! 

چشمامو بستم و کالفه موهامو پشت گردنم زدم



-از همه ی حرفام اینو فهمیدین؟ دارم میگم اون دختر مسموم شده! 

این پرونده ای که اصرار دارین یه خودکشی با دارو بوده مرگ توسط یه زهر بوده که اثراتش تو خون مث داروی 

(...) هستش 

وگرنه این یه سمه

اخمی کرد و از جاش بلندشد وخیره به چشمام با مکث گفت

-از کجا بفهمم راست میگی؟ 

لبمو بهم سابیدم و از تو کیفم شیشه ای رو بیرون اوردم و گذاشتم رو میز و مصمم و مطمئن گفتم

-این همه چیو ثابت میکنه؟ 

نگاهشو به شیشه ی رو میز دوخت و مردد سرجاش نشست

-این مشخص میکنه که اون سمه! 

نگاهشو با ناباوری تو چشام دوخت

-حاال باور میکنین؟ 

اخم ظریفی کرد و گفت

-به هرحال حق نداشتی بی اجازه وارد اون اتاق بشی

ازجام بلند شدم و کیفم و رو دوشم صاف کردم

-من برام مهم نیست که اخراج بشم یا ممنوع خروج بشم

من قول دادم! که قاتل اون دخترو پیدا کنم

و االن فقط برامن این مهمه پس دور زدن قانون برای من کاری نداره

خم شدم و شیشه رو برداشتم که سرشو باال گرفت و باز متعجب نگام کرد

-این شیشه دست من میمونه چون صاحبشم

اگه میخواین حرفامو ثابت کنم اجازه بدین جلوی چشم همتون اون جنازه رو بررسی کنم

نگاهش کمی اروم گرفت خیره تو چشام گفت

-بهت خبر میدم

سرمو تکون دادم و با یه لبخند محو و اروم از اتاق خارج شد

پیرمرد بامزه ای بود

ولی همچین پیر نبود یه 40-45سال بهش میخورد
..

گوشی رو بغل گوشم گذاشتم

-بله؟ 

-خانوم روالن؟ 

گوشی رو بین شونم گیر انداختم و با دست وسایلمو جمع کردم

-رییس شمایین؟ بفرمایین! 

-بیاین سردخونه برای اثبات حرفاتون! 

-تا ده دقیقه دیگه اونجام

تلفنو قطع  کردم و با یه خدافظی با بقیه از اداره خارج شدم و سوار ماشینم شدم



...
وارد راهرو که شدم نگاهم به رییس افتاد که یه دکتر و سه تا سرباز و دوتا نگهابان کنارش بودن

به طرفشون رفتم

نگاش که بهم افتاد حرفشو با دکتر قطع کرد و نگاهشو بهم دوخت

-اومدی؟

سرمو تکون دادم که با دستش به انتهای راهرو اشاره کرد

پشت سرشون راه افتادم و وارد اتاق شدم

بیتوجه به اینکه کی کیه از بینشون رد شدم و زیپ کاورو کشیدم

سنگینیه نگاهشونو حس میکردم

وسایلمو رو میز گذاشتم ولی هنوز اونجا بودن

برگشتم و دیرم که دارن با بهت منو نگاه میکنن

-هوم! چیه؟ قتل که شوخی نیست که بخاطرش صبر کنم

جناب رییس مگه نمیخواستین ثابت کنم..بیاین دیگه

و برگشتم و در عرق گل رو باز کردم که همشون دور جنازه اومدن و رییس هم کنار من

-انگار که خیلی مصممی

-من به حافظم اعتماد دارم

تا اونجا که مطالعه کردم زخم اون سم همین بود

درسته من سمشو ندارم که درست ت ثابت کنم ولی تا اونجا که میدونم

عرق گل رو که روی قسمت زخم بمالیم (با دستم زخمل تاولو نشون دادم) و بعد یه دستمال پارچه ای رو روش 

بمالیم اون پارچه داغ و سیاه میشه و ریز میسوزه

همه سکوت کردن

دستکشامو دستم کردم و گردنشو کج کردم طوریکه زخمش کامل مشخص باشه

شیشه ی عرق رو باالی زخم گرفتم و مقداری روی گردنش ریختم

با انگشتم به پودر سفید اشاره کردم

-اون پودر با برخورد با عرق این گل واکنش نشون میده

نک انگشتمو روی پودر گذاشتم که بخاطر عرق نمدار شده کم کم نوک دستکش کیسه ایم شروع به سوختن کرد

انگشتمو برداشتم و دستکشو دراوردمو دستکش دیگه ای دستم کردم

پارچه رو برداشتم و اروم نم رو گردنشو گرفتم و پارچه رو روی نوک انگشتم به طرف بقیه گرفتم

همه به دستم خیره بودن

کم کم جای اون لکه شروع به سوختن کردو نارنجی شد و اروم سیاه شد و یهو وسطش یه سواخ ایجاد شد

پارچه رو روی می گذاشتم و دستکشامو دراوردم و دستبه کمر طلبکار به قیافه های م
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مبهوتشون نگاه کردم

-چیشد؟ فک کردین دروغ میگم



نگاهمو به رییس دوختم

-ثابت شد جناب رییس؟ 

ولی هنوز تو بهت بود

چشمامو بستم و با یه نفس عمیق گفتم

-همونطور که گفتم این یه سم گیاهیه که میشه کاشتش و قابل خرید نیست

باید بگم این بیشتر تو مناطق خارج شهر تو جاده ها و بیابون های (...) قابل رشده

-اگه جایی کاشته شده باشه تو اون منطقه ست! 

رییس نگاهشو بهم دوخت و گفت

-تو اینارو از کجا میدونی؟ 

شونه ای باال انداختم و گفتم

-من زیاد تو اینترنت میرم

از کتابای پزشکی هم خوشم میاد

داستانای جنایی هم زیاد میخونم

مطالعم رو انواع سم ها هم زیاده

نگاه خونسردمو تو چشای متعجبش دوختم

-سوال دیگه! 

-باید بریم اون منطقه رو بگردیم

نگاهشو به نگهبانا دوخت

-بدویین بریم

نگام کرد

-از توهم ممنونم کمک بزرگی کردی

خواست بره که با جسارت دستشو گرفتم

-فک کنم قاتلو میشناسم..بذارین بیام

اروم سرشو تکون داد و دستمو گرفت و منو دنبال خودش کشوند
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..

وقتی رسیدیم به اون منطقه فقط یه خونه اونجا بود که پشتش یه گلخونه بود

وقتی ما رسیدیم یه پسر...همون عوضی

نامزد دختره که عکسشو دیده بودم داشت ازخونه بیرون میومد که وقتی ماشین های پلیس محاصرش کردن 

مث سگ ترسید

بعدا فهمیدیم که یارو یه خالفکار بوده که تعداد زیادی از پلیسا رو با سمهاش به قتل رسونده و مدتهاست پلیسا 

دنبالشن 

میخواسته با الینور ازدواج کنه و باهاش نامزد شد ولی دختره هویت اونو فهمید و پسره هم مسمومش کرد

ادمی به این پستی ندیده بودم



البته هیچکی مث سام پست نیست که بخاطر یکی دیگه عقده هاشو سر بقیه خالی کنه
..

-دستت در نکنه تو واقعا زحمت کشیدی مدتهاست که ذهن من درگیره این پسره بود ولی تو باالخره پیداش کردی

ماهم پرونده ی اونو حل کردیم هم یه پرونده ی قتلو...واقعا ازت ممنونم

لبخندی زدم و سرمو پایین انداختم

-خواهش میکنم فقط..میخواستم بدونم..قاره اخراج بشم

-اخراج بشی؟ هه! قراره مقام باالتر هم بگیری

یه دستیار برای تو خیلی پایینه

دکترای ما نفهمیدن جای اون زخم چیه تو فهمیدی! مطمئنا من یه دختر خیلی باهوش که یکی از کارمندامه از 

دست نمیدم

-خیلی ممنونم

-بازم ازت ممنونم
..

یه روز از اخرین دیدارم با رییس میگذشت و من داشتم به پرونده هام رسیدگی میکردم و دیوید هم اداره نبود

هرکی سرش به کار خودش بود یهو با اومدن چندنفر با لباس پلیس سرمو باال گرفتم

به طرف میزم اومدن و جلوم وایسادن

با تعجب ازجام پاشدم که یکیشون گفت

-خانوم روالن

-بله خودمم! من از طرف رییس پلیس میام تا به شما اطالع بدم..شما از امروز رییس اداره ی بازرسی و رییس 

کارآگاهان هستین

-من؟ 

-بله شما! تمام کاغذ بازی ها انجام شده و قرارداد ها امزا شدن

جناب رییس شخصا شما رو به این مقام رسوندن

من فقط اومدم اطالع رسانی کنم و بگم که اتاق شما تو اتاق ریاسته و امروز عصر چند نفر میان تا وسایلتونو به 

اون اتاق انتقال بدن...امیدوارم خوب به وضیفتون عمل کنید...روزخوش

از در اداره که خارج شدن من هنوز تو بهت بودم

باورم نمیشد کاراگاه شدم رییس شدم

من...وای! این مقام حتی از مقام دیوید هم باالتره

یهو لبخند پهنی زدم که با اومدن دیوید همزمان شد

-چیشده؟ 

نگاه ذوق زدمو تو چشاش دوختم و بیتوجه به بقیه با سرخوشی جیغ بلندی کشیدم که همه نگاه ها به سمتم 

کشیده شد

ولی من با اشتیاق دستمو دور گردن دیوید حلقه کردمو از گردنش اویزون شدم و اونم با بهت فقط منو نگه 

میداشت

صورتشو غرق بوسه کردم و با ذوق و جیغ گفتم



-تونستم تونستم! باالخره تونستم

به هدفم رسیدم

دیوید به حدفم رسیدم

-چیشده

ازش فاصله گرفتم و با جیغ گفتم

-کاراگاه شددددم!

و از در اداره زدم بیرون"

با یاداوریه اون روز لبخند محوی رو لبم میشینه

-یادمه وقتی رفتی بیرون همه داشتن با بهت به در نگاه میکردن

گفتم چشه؟ گفتن رییس پلیس گفته که رییس کاراگاه شده

راستش یه لحظه حرصم گرفت

ینی باید بهت میگفتم رییس؟ همین باعث شد کمی حرص بخورم ولی وقتی یاد ذوقت افتادم که سابقه نداشته 

کم کم لبخند زدم

ولی عجب کار باحالی کردی منم هنوز تو کف سم شناسیت بودم

واقعا نمیدونستم اطالعاتت انقد زیاده

-خب نمیتونم که تو خونه بشینم سماق بمکم باید یه جوری زمان بگذره...منم به این چیزا عالقه دارم

-اهان...میدونی کارت منو یاده دونگی انداخت
 
 

#135
نگاه متعجبمو به نیمرخش میدوزم

-دونگی دیگه چیه؟ 

-دونگی چیز نیست شخصه! وایسا مگه ندیدی فیلمشو؟

کره ایه

قیافمو با چندش جمع کردم و به روبه رو دوختم

اه من از کره ای ها بدم میاد 

چی چیه؟ 

معترض میگه

-هو قرار نشد به کره ایا توهین کنی! باید بگم من فیلما و اهنگاشونو خیلی دوست دارم

-اهان! حاال داستان این دونگی چی هست

-یه دختره رعیته که عاشق امپراطور میشه

با تمسخر پوزخندی میزنم و میگم

-اهان! اونوقت این کجاش شبیه منه

-یبار دونگی برای پیدا کردن مدرک بی اجازه جنازه ای رو بررسی میکنه و همونموقع میره تو اداره ی بازرسی

-اهاااان!...



کمی که تو سکوت میگذره کالفه میگم

-وای! دیوید چقد دیگه مونده

-اروم باش ریکل! 

نگاه مظطربمو به اطراف میدوزم

-نمیتونم دیوید! استرس دارم

ینی االن حالشون چطوره؟ 

خداکنه سالم باشن

دستشو رو دستم میذاره و محکم و امن میفشاره

از گرمای دستش کمی آرامش میکنم

-نزدیکیم ریکل! دیگه به زودی باید برسیم

فقط اروم باش

یکم دیگه مونده قول میدم خواهرات سالمن

همینکه رسیدیم به نیروهامون خبر میدم

سرمو تکون میدم و سرمو رو شونش میذارم که دوباره دستمو فشار میدم

چشمامو میبندم و نفس عمیقی میکشم و دیگه تو راه حرفی زده نمیشه
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..

راوی

کالفه در اتاق قدم برمیدارد! همچنان منتظر است و اطمینان دارد که میاید

میاید و انها را نجات میدهد

-انقد نچرخ سرم گیج رفت! 

-نگاه پراسترسش را به خواهر کوچیکش میدوزد که با بغض و چشمای پرشده میگوید

-ریکل داره دنبالمون میگرده چرا اروم نمیگیری؟ 

اه عمیقی از سینه اش خارج میشود به خواهرش امید دارد بسیار ولی نگرانی اش دست خودش نیست حس 

میکند ریکل هم دزدیده شده

از اول هم مشخص بود سام دنبال ریکل است و دزدیدن دخترهای در اون سه خیابون نوعی مقدمه است نوعی 

ایجاد ترس

و بعد دزدیدن انها و برداشتن حلقه ها به وضوح میخواسته به ریکل بفهماند که کار اوست 34تا دختر به همراه 

این چهار خواهر در یک اتاق تاریک و نمور گیر افتاده اند و نمیتواند به گونه ای نجات پیدا کنند

به وضوح یادش است که خواب بود و ریور از کنارش بلند شد به طبقه ی پایین رفت تا اب بخورد درست 

همانموقع بود که دستمالی جلوی دهانش گرفته شد و با حس بوی ان دستمال از هوش رفت

وقتی بیدار شد در اتاقی بود و دستانش بسته بود و به صندلی چسبیده بود

درباز شد و سام وارد اتاق شد و چراغی را روشن کرد که چشمهایش را اذیت کرد

-به به! ببین اینجا رو! تو خواهر ریکلی نه؟ پس درست اوردمت



-کثافت اشغال! چرا منو اوردی اینجا..

حرفش با سیلیه محکم سام قطع شد و قطره خونی از لبش رو زمین چکید

-بذار بیدار شی بعد فهش بده

نگاه پرنفرتش را در چشمان ابیه سام کوبید

-ازت متنفرم! خونواده ی مارو نابود کردی خوب میدونم با ویکی چیکار کردی حتما خودت هم دزدیدیش! چه 

بالیی سرش اوردی؟ 

-او او! تند نرو! ویکی جاش امنه...البته تو اون دنیا

به وضوح ماتش برد و اخم از رو صورتش رفت و رنگ چهره اش پرید ایجاد بغض در گلویش را حس کرد که 

چقد خفه کننده بود انگار از یک توپ تنیس هم بزدگتر بود

قطره اشکی از چشمش چکید که سام پوزخند زد

-هه! چیه؟ حالت گرفته شد

-خدا لعنتت کنه عوضییییی

جیغ میزند و سعی میکنم از روی صندلی بلند شود

-کثاففففت! باهاش چیکار کردییی؟ چه بالیییی سرش اوردی؟ 

-نترس! من کاریش نکردم منتها فک کنم خواهرت خیلی لوس و ضعیف بود

درحالی که در دلش اتیشی به پا بود با زجه گفت

-لعنتی چیکارش کردی؟ 

تو صورتش خم شد و گفت

-االن دیگه ویکیی وجود نداره االن ریکل مهمه

که بخاطر خواهراش دنیا رو بهم میریزه به زودی اونم میگیرم

خواهراش؟ خواهرانش؟ یعنی انهارو هم دزدیده از این فکر که خواهرانش کجا هستند و چه بالیی سرشان امده 

استرس به جانش افتاد

با بغض گفت

-میخوای با ما چیکار کنی

پوزخندی زد و انگشتش را روی لب دختر کشید که رنه سرش را فاصله داد

-نترس! من با یه دختر دستخورده کاری ندارم

ریکل هنوز دست نخوردست! 

شما ها فقط...عذابین که ریکل از نبودتون میکشه

میگوید و دستان دخترو باز میکند و بازویش را در مشتش فشار میدهد او را به سمت اتاقی میبرد و در اتاق پرت 

میکند

-فعال بهتره همینجا پیش خواهرات باشی

و در را میبندد در تاریک و روشن هوا خواهرانش را میبیند که به سمتش میایند با شادی انها را در آغوش میگیرد 

و سعی میکند ارامش کند 



خداروشکر میکند که خواهرانش سالمند خیالش از بابت سالمت ریکل هم راحت بود ولی نگران ریورش بود که 

بدون او چه برسرش میاید
 

-چرا نمیاد؟ 

با صدای کلر به خودش میاید و از یاد اون روز خارج میشود

-میاد! فقط یکم صبرکنید مطمئنم میاد

کلر سرش را روی زانوانش میگذارد و از ته دل اشک میریزد

گیل ولی نگاهش اروم و منتظر است و به دیوار تکیه داده البته در دلش اشوب دیگری است دلش برای عشقش 

شوهرش رادش تنگ است بدجوری تنگ است

انگار بدون او دارد عذاب میکشد ولی تنها امیدش به خواهر بزرگ و شجاعش است که انها را نجات میدهد نه 

تنها انها بلکه 34دختر دیگر هم همینطور

رونیکا هم سعی در اروم کردن کلر دارد طبق معمول سعی میکند نترس باشد و به بقیه قوت قلب بدهد

و اما رنه همچنان دارد با ذهنی مشغول فضای کوچک و خالیی که در اتاق هست را متر میکند

نگرانی اش دست خودش نیست حرفای سام مدام در گوشش تکرار میشود

-ریکل دستنخورده ست! 

اون عوضی جسم ریکل رو میخواست و رنه نگران بود که عشق ریکل هم مانند ویکی سرکوب شود و این فکر 

مث خوره مغزش را میخورد 

سعی میکند دخترا را به امدن ریکل امیدوار کند ولی اصال نمیتوانست مانع نگرانی اش شود 

اتاق در سکوت کامل بود و فقط صدای قدم های اروم و ساکت رنه در فضای اتاق میپیچید

هیچکدوم از گمشده ها گریه نمیکردن چون امید داشتن و فقط زندانی بودند و مورد ازار قرار داده نشدند ولی 

منتظر بودند

با صدایی که در فضای سکوت اتاق از بیرون اومد رنه مبهوت سرجایش وایساد

اره؟ یعنی منون است؟ ممکن است خودش باشد

-رنههههه! 

لبخندی میزند و به طرف در میرود خواهرانش هم کنارش میایند

-ریکککککللل!!!
..

ریکل
 

نگاهی به ردیاب میندازم که چراغ قرمزش یه جایی همین نزدیکی ها برق میزنه

نگاهمو تو تاریکیه اطراف میچرخونم و میگم

-دیوید ردیاب میگه همین نزدیکی هاست

-اره تو اون خونه!

نگاهمو به سرعت به نیمرخش و بعد به اطرافمیدوزم

یه ساختمون بزرگ کمی جلوتره 



چشام از هول بازتر میشه

ماشین که به جلوی ساختمون میرسه قبل اینکه کامل وایسه درو باز میکنم و خودمو پایین میندازم

-ریکل وایسا! 

بیتوجه به صدازدن هاش درحالی که ردیابو تو دستم فشار میدم وارد خونه میشم

وایمیستم و با نفس نفس تو تاریک و روشن هوا بلند داد میزنم

-رنهههههه!...رونیکااااا! 

صدای ضعیفی به گوشم میرسه

-ریککککل! 

ولی نمیتونم بفهمم از کجاست

-کجایین؟!

-اینجا! ریکل اینجا

به طرف اتاقها میرم و یکی یکی در همشو باز میکنم به در سوم که میرسم متوجه میشم قفله
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کمی دستگیرشو باالپایین میکنم ولی فایده نداره

نگاهی به اطراف میندازم و یه صندلی رو برمیدارم و پایه شو محکم رو قفل در میکوبم طوریکه در باز میشه

صندلی رو زمین میندازم و سریع درو باز میکنم ولی چیزی نیست

سریع میخوام از جلوش رد شم که...

انگار یه چیزی بود

با مکث و قدمهای سست به عقب برمیدارم و با چهره ی بی رمق به چیزی که وسط اتاق هست خیره میشم

نفسم بند میاد و سینم سنگین میشه

انگار قلبم میشکنه و هوری فرو میریزه و همونطور هوری اشکی نابارور از چشمم جاری میشه

به طرف دو تا جسم وسط اتاق میرم و با بغض و صورت خیس جلوش میشینم

انگار دختر کال از ذهنم پاک شدن و فقط اونو مییبینم

دستمو رو بازوش میذارم که متوجه سردیه بیش از اندازه ی بدنش میشم

از ترس اشکام بیشتر جاری میشن

کمی تکونش میدم

-ویکی؟ 

بازوشو میکشم طوریکه از بغل مایک جدا میشه

بدنشو بین دستام میگیرم و دستمو زیر کمرش میذارم

سرده

همه جاش سرده بدنش کامال یخه انگار تو فریزر بوده

انگار کامال منجمد شده لباش به کبودی میزنه و رنگ صورتش کامل پریده

دستمو روی صورت سردش میذارم و اشک میریزم



-ویی..ویکی؟....ویکی! چشماتو بازکن

من اینجام! ویکی! 

بازکن چشاتو نگه کن

ریکل اینجاست! خواهرت ریکی جون

منو نگاه کن...

صدام از فرط بغض دورگه و لرزون شده

-چشاتو باز کن! ویکیییی

با گریه فریاد میزنم

-ویکیییی! چشاتو باز ککککن! نگاه کن من اینجام 

نگاه کن اومدم نجاتت بدم

منو نگاه ککن! بگو زنده ای بگو که زنده ای

ویکی خواهش میکنم

-ریکل چیش...

حضور دیوید و  پشت سرم حس میکنم

جسم بیجون ویکی و رو به آغوش میکشم و با گریه زار میزنم

-نههههه! چشاتو باز کننن! بگو که نمردی! تو نمردی ویوی نمردی

-ریکل

جیغ میزنم

-نههه! اون نمرده اون نمرده

زنست فقط خوابه اون نمرده نه نمرده

با صدای گرفته ای میگه

-ریکل باید خواهراتو پیدا کنیم

-چطور ولش کنم دیوید اون زندست

سرمو رو سینش میذارم و با نشنیدن صدای قلبش بیشتر گریه میکنم زار میزنم

-الو!...سالم ما گمشده هارو پیدا کردیم به نیروی کمکی نیاز داریم تا گمشده هارو مجهز کنن همچنین چندتا 

امبوالنس...فقط عجله کنید..

اومد کنارم نشست

-ریکل اونا االن میرسن اروم باش...

دستش که روی بازوی سرد ویکی میخوره حرفش قطع میشه

-دیوید...بگو که اون نمرده

اروم ازجاش بلند میشه و فاصله میگیره

سرشو رو سینم میذارم و از ته دل گریه میکنم که دستی دور کمرم حلقه میشه

-ریکل پاشو بریم! 

جیغ میزنم و اون جسم سردو سفت میچسبم



-نههههه! نههه! ولم کن! 

-ریکل باید بریم خواهرات...

جسمشو سفت میچسبم و جیغ میکشم

هرطور شده منو از ویکی جدا میکنه و درحالیکه کمرمو گرفته بلندم میکنه

دستمو رو دستاش که کمرمو سفت گرفته میذارم و سعی میکنم قفل دستاشو باز کنم ولی تمام نیروم تحلیل 

رفته

-نهههه! ولم کن! بذار برم

بذار برم پیشششش! ولم کن میخوام برررم! 

-ریکل! ریکل گوش کن

-نههه! 

پامو رو پاش میکوبم که دستش شل میشه و تا میخوام به طرف ویکی برم دستمو سفت میگیره و منو سمت 

خودش میکشه و 

تقال میکنم جیغ میزنم

دستو پا میزنم تا ولم کنه ولی مچ هردو دستمو گرفته

-ریکل! ریکل...

-ولم کن بذار برم..ولم کن

-ریکککل! 

با صدای بلندش متوقف میشم و از بین انبوه موهای پریشونم سعی میکنم نگاش کنم

-بس کن

هق هق میزنم و سرمو پایین میندازم و گریه میکنم

با مکث یهو دستشو رو شونم میذاره و منو به آغوش میکشه

میخوام سرمو بلند کنم که با دستش سرمو تو اغوشش فشار میده و موهامو نوازش میکنم

-ریکل! اروم باش

اینطوری بهم میریزی! تموم میشی

خواهش میکنم ازت من طاقت اشکاتو ندارم

چشمامو میبندم و تو آغوشش هق میزنم و زار میزنم و اون فقط موهامو نوازش میکنه

احساس میکنم قلبم هزارتیکه شده و خورده هاش داره تو گلوم فرو میره و خفم میکنه

خواهرم! عزیزم

ویکیه من! نابود شد

مرد! پرپر شد! ازبین رفت

رفت و من نتونستم کاری بکنم 

نتونستم! نتونستم نجاتش بدم

حس اینکه همه چی تقصیر منه داره دیوونم میکنه و نمیذاره اروم بگیرم



چطور میتونم اروم باشم وقتی زیرقولم زدم وقتی خواهر جوون و عاشقم که هزارتا ارزو داشت و هنوز بچشو 

ندیده بود و عروسیشو ندیده و بود یه شب با عشقش نبوده و انقد زود مرد و رفت؟

دلم میخواد بمیرم و برم پیشش

دلم میخواد...

-دیوید؟ من چطور نتونستم؟ چطور نتونستم مراقبش باشم؟ 

من چطور خواهریم؟ 

چطور...

-شیششش! تقصیر تو نیست! تو تالشتو کردی! 

انقد به خودت سرکوفت نزن

ریکل...خواهش میکنم..بخاطر من! 

سعی کردم اشک نریزم ولی نمیتونم جلوی هق هقمو بگیرم

اروم سرمو از رو سینش برمیدارم و درحالیکه دستش دورم حلقه شده از آغوشش فاصله میگیرم

نگاه بی رمقمو به جسم بیجونشون میدوزم هق میزنم

-چطور؟..چطور مرد..اون...چطوری این بال...سرش اومد

هه! تو آغوش عشقش مرده درحالیکه لباشون رو لبلی هم بوده جون دادن

چطور؟ 

ها..ها

سرمو پایین میندازم و دوباره اشکم میچکه سرمو رو شونه ی دیوید میذارم و دستامو رو سینش میذارم و 

خودمو تو اغوشش مخفی میکنم

هیچوقت صحنه ی به این دلخراشی ندیده بودم

تمام اعصابم بهم ریخته و داغونم! داغون شدم مث موق هایی که با روانم بازی شده

فقط میخوام جیغ بزنم

با یاداوریه دخترا سرمو از رو شونش برمیدارم و ازش فاصله میگیرم و زیرلب میگم

-دخترا! 

سریع از اتاق میزنم بیرون و فریاد میزنم

-رنهههه! دختراااا

بقیه ی درا رو باز میکنم تا نبینم حالشون خوبه اروم نمیشم

-ریککککل!... (وصدای تق تقی میاد) ما اینجاییم! ریکل اینجا! 

به طرف صدا میرم و پشت در میرم که دوباره صدا بلند میشم

-من اینجام! صبر کن
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نگاه سرگردونمو به اطراف میدوزم که همون لحظه دیوید به طرفم میاد

نگاه هدل زدمو به چشاش میدوزم و میگم



-اونا اینجان

نگاهی به در میندازه و دستشو جلوی سینم میگیره و منم چند قدم عقب میرم

با مکث لگد محکمی به قبل در میکوبه

در باز میشه و رنه و دخترا الی در نمایان میشن

سریع به طرفشون میرم و با یه نگاه به همشون همشونو در آغوش میکشم و محکم میگیرمشون

نمیخوام اونا رو هم از دست بدم

تو آغوش هم اروم اشک میریزیم و جلوی در میشینیم

دیوید سریع از کنار ما رد میشه و داخل اتاق میره

رنه-اه خیلی نگرانت بودم

کلر-کجا بودی؟ چرا انقد دیر کردی! 

گیل-میدونستم میای! 

محکم به خودم فشار میدمشون و میگم

-خیلی نگرانتون بودم

ازشون فاصله میگیرم و مظطرب نگاشون میکنم 

-خوبین صدمه که ندیدین؟

سراشونو تکون میدن که تو تاریو و روشن هوا متوجه زخم خون خشک شده ی کنار لبشون میشم

دستمو گوشه ی لب رونیکا میذارم

-لباتون چیشده؟ 

رونیکا دستمو پایین میاره و نگران میگه

-ریکل..سام چیشد؟ 

سرمو تکون میدم و با یه لبخند محو میگم

-مرد! رفت دیگه نیست

همشون نفس ارومی میکشم و سراشونو تکون میدن

دوباره بغضم سخت میشه

-فقط...وی..ویکی! 

نگاه مظطرب و اشکیه همشون به دهنم دوخته میشه

نگاهمو ازشون میگیرم و با بغض و صدای گرفته ای

خیلی اروم بیرمق زیرلب میگم

-مرده! 

هیچکدومشون تکون نمیخورن 

با بهت خیره و شوکه نگام میکنن ولی من ریز اشک میریزم و به زور بغضمو نگه داشتم

صدای زهرخند رنه قلبمو به اتیش میکشه

-هه!..

زهرخندش اروم محو میشه و با بهت اشک میریزه و سرشو به طرفین تکون میده



بقیه هم حالشون بهتر از اون نیست 

ریز اشک میریزن و سرشون پایینه

با صدای آژیر پلیس سرمو بلند میکنم و به در ورودی میدوزم که بازه و نور چراغ های پلیس به داخل افتاده
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..

دم در اتاق وایمیستم و به پلیسایی که داخل اتاقو میگردن و اجسادو خارج میکنن خیره نگاه میکنم

با دیدن جسم بیجون ویکی و مایک که رو برانکار افتاده چشمام از اشک پر میشه و همینکه مالفه رو صورتشون 

کشیده میشه اشکم میچکه

نگاهمو ازشون میگیرم و با دستم صورتمو پاک میکنم و بغضم و قورت میدم

نگاهی به گمشده ها میندازم که هرکدون با یه پتو رو شونه هاشون از اتاق خارج میشن

نگاهی به دخترا میندازم که دکتر داره هر چارتاشونو معاینه میکنه

کنار ورودیه اتاق وایمیستم و خطاب به کسایی که تو اتاق بودن میگم

-چیز خاصی پیدا کردین اطالع بدین

-بله جناب رییس

از در فاصله میگیرم و از خونه بیرون میرم به طرف ماشین آمبوالنس میرم که در پشتش بازه و جسد ها هم 

داخلش و دکتر باال سرش

به طرف دکتر میرم و با یه نگاه به لبهای کبوده ویکی رو به دکتر میگم

-دکتر! علت مرگ چیه؟ 

با یه نگاه دقیق به مایک گفت

-پسره که مشخصه! با تیر مرده

تیر...صاف رفته تو قلبش

-ویکی چی؟ 

-اون هنوز مشخص نکردم

باید ببینم خونریزی داشته یا نه ولی به نظر میاد ایست قلبی باشه

سری تکون میدم و میگم

-لطفا سریع مشخص کنید و بهم خبر بدین

-تالشمو میکنم

از آمبوالنس فاصله میگیرم و به طرف دخترا که یه گوشه نشستن میرم که رنه بلند میشه و به طرفم میاد و 

خیره نگام میکنه

-خوبی؟ 

با بغض سرمو تکون میدم و اروم لب میزنم

-اره!

لبخند تلخ و بیجونی میزنه و یهو محکم بغلم میکنه

-اه! میدونی چقد نگرانت بودم



همش میترسیدم سام بالیی سرت اورده باشه فکر اینکه عشق توهم مث ویکی سرکوب بشه داشت دیوونم 

میکرد

اروم پشتشو نوازش میکنم و با مکث از آغوشم بیرون میکشمش و شونه هاشو میگیرم

-رنه؟...سام!...سام که کاری باهاتون نکرد؟!

بهتون که دست درازی نکرد

سرشو به طرفین تکون میده و با بغض میگه

-نه! من فقط نگران تو بودم

میدونی؟ بهم گفت که ما دستخورده ایم و باهامون کاری نداره گفت...ریکل دستنخورده ست!

میدونی چقد ترسیدم! 

همش..همش فک میکردم راحت توروهم میدزده و بالیی سرت میارم

دستمو گوشه ی لبش که پاره شده بود میذارم و با یه لبخند تلخ میگم

-خیلی دوست دارم

نترس...حالم خوبه

دیوید نجاتم داد! من خوبم

لبخند عمیقی میزنه و دستشو رو دستم میذاره و نوازش میکنه

دستمو از رو صورتش برمیداره و محکم بغلم میکنه

به خودم فشارش میدم و با اشک میگم

-خیلی دوستون دارم میدونی وقتی فهمیدم شما رو هم دزدیدن چقد نگران شدم؟ هه! اداره رو داغون کردم

دیوید ارومم کرد

وگرنه انقد نعره میزدم تا همه فرار کنن

صدای پوزخندشو کنار گوشم شنیدم

نگاهم به دخترا میوفته که به طرفمون میان و دقیقه ای بعد تو آغوش سه تاشون فرو رفتیم

همگی داشتیم با ارامش تا آغوش هم نفس میکشیدیم که با صدای هری از اغوششون جدا شدم و به عقب 

برگشتم

-بله؟ 

برگه هایی رو همراه یه دوربین به سمتم میگیره

-این برگه ها تو اون اتاق و این دوربین تو یه اتاق دیگه پیدا شده 

چون موضوع مربوط به خونواده ی شماست ترجیح دادم اول بدم به شما

با یه لبخند محو و نصفه نیمه برگه ها رو از دستش میگیرم و خط های اول رو میخونم

"یادم میاد! یادم میاد

ولی خیلی ضعیف! 

تو اتاقم رو تختم خوابیده بودم ولی خوابم نمیبرد

داشتم به اینده و گذشته فکر میکردم 

گذشته ای که باید فراموش میشد عشقی که باید خاموش میشد و اینده ای که مشخص نبود



تنها چیزی که معلوم بود دختری بود که تو وجودم داشت رشد میکرد.."

با کنجکاوی از دخترا فاصله میگیرم و به طرفی میرم و رو یه سنگی میشینم
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"دیگه میخواستم بخوابم به پهلو شدم و پتو رو، رو شونه هام کشیدم

یه لحظه حس کردم در اتاق باز شد ولی با فکر اینکه ریکل باشه بیخیالش شدم

ولی کاش نمیشدم کاش بلند میشدم و میدیدم کیه! کاش یه جیغ میزدم

اونموقع االن اینجا نبودم اونموقع بچم..

چشمامو بستم تا خوابم ببره ولی با دستمالی که جلوی دهنم قرار گرفت سعی کردم تکون بخورم ولی یهو بدنم 

سست و بیحال شد

انگار نمیتونستم دست و پامو تکون بدم یهو مث پرکاه از رو تخت بلند شدم

و اخرین چیزی که یادمه صدای شکستن بود
..

با حس داغ شدن شکمم تکونی خوردم و الی پلکامو باز کردمو نگاهم به سام افتاد که لباش رو شکمم بود

با بهت و ترس تکونی خوردمو خواستم فاصله بگیرم که محکم کمرمو گرفت

-س..سام!

سرشو باال گرفت و نگاه خمارشو تو چشام دوخت انقد ترسیده بودم که حس میکردم زیردلم بدجوری درد میکنه

-دلم برات تنگ شده بود

کمی خودمو باال کشیدم ولی متوجه شدم دستام به تخت بسته ست

-سام! و..ولم کن! توروخدا! کاری باهام نداشته باش

خودشو کمی باال کشید و درهمون حال شونه ی لختمو نوازش کرد 

-چرا عزیزم! میدونی چقد دنبالت گشتم؟

از ترس اشکم دراومده بود و گونم خیس بود

-توروخدا ولم کن سام! منکه کاری باهات ندارم بذار برم! سام! 

ولی انگار صدامو نمیشنید

التماسامو خواهشمو

ترسمو اشکامو

هیچکدومو ندید

کار خودشو کرد

دوباره! دوباره از بدنم استفاده کرد

ولی اینبار عذاب کشیدم! بد عذاب کشیدم

اینبار بچمو از دست دادم

دردی که اون لحظه حس کردمو هیچوقت فراموش نمیکنم

یادم نمیره که دردش چقد در برابر درد قلبم کوچیک و مزخرف بود 

گرمی و خیسیه خون رو که بین پام حس کردم 



احساس کردم تموم دنیا رو سرم خراب شد

حس کردم چقد بدبختم

تموم شد

افتاد! بچم افتاد! دخترم! دختری که عاشقش شده بودم

دختری که حس مادر بودنو بهم داده بود

دختری که شده مونس شبهام و نیومده تو وجودم عشقو ایجاد کرده بود

از دستش دادم دیگه وجود نداشت

و این اشک من بود که همینطوری سرازیر بود

ولی سام! انگار براش یه چیز عادی بود

کنارم افتاده بود و نفس نفس میزد

ولی من انقد درد و خونریزی داشتم که حد نداشت دستای بستم هم اجازه نمیداد که اروم باشم

وقتی دید هنوز خونریزی دارم پاشد دستامو باز کرد

بلندم کرد و بردتم حموم

کم کم خونریزیم بند اومد

ولی چشمه ی اشکم هنوز جاری بود

لباس زیر قرمزی تنم کرد بازومو گرفت و منو تو اتاقی انداخت و درم بست

حاال من بودم و درد بچه ی رفتم و دیوارایی که همش حس میکردم سمتم میان
 
 

#141
نمیدونم دقیقا چند روزه که اینجام ولی فکر میکنم یه هشت روزی باشه

تو این مدت سام بهم کاری نداشت ولی هرروز میومد و بهم سر میزد

اصال دلم نمیخواد راجب این چند روز بنویسم

همش بخاطر بچه ی از دست رفتم زار میزدم همش تو خیالم باهاش حرف میزدم

دیگه فک کنم دارم دیوونه میشم بس که قربون صدقه ی جای خالیش رفتم

دیروز وقتی سام وارد اتاق شد با دیدنم که دستم رو شکمم بود و به دیوار تکیه داده بودم

پوزخندی زد و به طرفم اومد

جلوم خم شد و با تمسخر گفت

-نکن هنوز تو فکر بچتی؟! 

نگاهمو ازش گرفتم و قطره اشکی بی هوا از چشمم جاری شد

-فکر نمیکردم انقد مهم و ارزشمند باشی که برای پیدا کردندت شهرو زیرورو کنن

دلم خون بود معلوم نیست دخترا چقد نگرانم شدن

معلوم نیست چی به سر ریکل اومده

اون از بدقولی متنفر بود و حاال با غیب شدن من...منی که بهش وابسته ست..منی که عاشقانه دوسش داره و از 

بقیه ی دخترا بیشتر دوست داره حاال بدون من چیکار میکنه



یعنی االن داره چیکار میکنه

هه! معلومه

انقد جیغ و فریاد کشیده و گریه نکرده که مطمئنا االن فقط اشکه که ارومش میکنه

خداکنه بتونه دفترچه رو پیدا کنه

اگه بفهمه سام...چه بالیی سرم اورده

مطمئنا! میتونه پیدام کنه

ولی اگه نتونه؟! 

هه! مهم نیست نهایتش اینه که دیر میشه و میمیرم 

االن مهم اینه که برا من هیچی مهم نیست

چون دیگه حتی بچمو هم ندارم که ازش دفاع کنم

مشکل االن فقط این دل لعنتیه که واسه مایک تنگه واسه اون آغوشی که فقط دو سه بار تجربه کرده

اون ضربان قلبی که شاید فقط دوبار شنیده

واسه اون لبهایی که فقط یه بار لبهامو بوسیده 

دلم براش تنگه دلم االن میخوادش

کاش پیشم بود

اونموقع تا میتونستم نگاش میکردم

بوسش میکردم و تا ساعتها فقط میگفتم که...

-دوست دارم!"

تموم شد

رو نوشته ها اثر اشک بود چیزی که قلبمو آتیش میکشید

خواهر من دو سال پیش مرده بود و من حاال پیداش کردم چه فایده

دیر رسیدم

بد دیر رسیدم 

چیکار میتونم بکنم

چه کاری از دستم برمیاد

ولی حداقل خیالم راحته که انتقامشو از اون کثافت گرفتم

اون جنازه تو اون خونه میمونه و میپوسه!

هیچکی هم نمیفهمه 

حقش همینه که جنازش همینطور بی ارزش اونجا بیوفته
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برگه هارو کنار دوربین میذارم و دوربین رو از کنارش برمیدارم

آروم مقابلم قرارش میدم و با مکث روشنش میکنم که فیلمی پخش میشه

با هر ثانیه ای که جلو میره این اشکه که رو صورت ناباور من میباره و صورتم خیس میکنه



نفس کم آوردم انگار نفسم بند اومده

بدون ذره ای نفس با درد چشمامو رو اون صحنه ی وحشتناک میبندم
..

فلشبک
..

مایک

برای بار هزارم تو خیابون قدم برمیدارم و با کالفگی تموم پیاده رو رو متر میکنم

اعصابم بهم ریخته ست و دلم تنگه

دلم فقط ویکی رو میخواد

خسته ام بسکه تو خاطراتش سیر کردم

برای چندمین بار حرفای اون شبو تو ذهنم تکرار میکنم

-من مال تو نمیشم و نمیخوام با یه عشق الکی و نافرجام خودمو عذاب بدم

من هیچوقت نمیتونم مال تو بشم چون..چون....مال یکی دیگه ام

اسم یکی دیگه رو من حک شده..

و حرفی که خیلی عذابم میده

-میتونی با کسی زندگی کنی که قبال یکی دیگه باهاش بوده؟ 

صدای جیغش تو گوشم میپیچه 

-میتونی هرروز زنی رو جلوی چشمات ببینی که قبل تو با یکی دیگه خوابیدههههه؟!؟؟!!!

خب کثافت وقتی نمیتونی غلط میکنی که سراغ من میای

وقتی نمیتونی غلط میکنی که دنبالمی

  غلط میکنی که به فکرمی 

غلط میکنی که عاشقمی! 

هیچوقت اون غم تو چشماشو فراموش نمیکنم وقتی گفت

- من نمیخوام باهات ازدواج کنم...خودم خواستم باهاش بخوابم

اره خودم خواستم..و حاال قراره باهاش ازدواج کنم

دوست ندارم! و هیچوقت نداشتم

اونشب به وضوح شکستم

قلبم درست هزار تیکه شد

من دوسش داشتم و اون گفت دوسم نداره

و این چیزی بود که بد عصبیم کرد

ولی هنوز هم وقتی بهش فکر میکنم 

خوب میفهمم یه چیزی اذیتش میکنه

ولی یه چیزو نتونستم بفهمم

اون با کی خوابیده؟

با کی؟ 



با خواست خودش بوده یا..؟ 

از فکر اینکه کسی ویکیه منو آزار داده باشه فکم قفل میکنه و بدنم از خشم میلرزه 

چند روز پیش فهمیدم ویکی گمشده و دارن دنبالش میگردن

وقتی درموردش از ریکل پرسیدم خیلی حالش بد بود

معلوم بود که بالیی سرش اومده

انقد ترسیده و نگران شده بودم که گیج شده بودم

کلی فکر کردم تو این مدت که ویکی ممکنه کجا باشه

اگه بگم که شهرو زیرورو کردم دروغ نگفتم
 

هنوزم داشتم همینکارو میکردم 

با یاداوریه اینکه ویکی قبل از گمشدنش یه جایی میرفت سرجام میخکوب میشم

سرمو به عقب برمیگردونم و با مکث به سرعت به طرف ماشینم میرم و سوارش میشم و همینکه روشنش میکنم 

پامو رو گاز فشار میدم
..

دستمو رو زنگ میذارم و بی وقفه فشار میدم

اونقدر که یهو در باز میشه و یه زن با عصبانیت بهم میپره 

-چخبرته زنگ سوخت..دستتو بردار

دستمو برمیدارم و با یه ظاهر عصبانی به چهرش خیره میشم

چشمای توسی و براق و لبای ریزنقش و بینیه متناسب و پوست سفید

با خشم دستمو تخت سینش میذارم و به داخل هولش میدم و درو میبندم با کمی ترس تو صداش ولی باز با 

خشم میگه

-فک کردی اینجا کجاست که سرتو میندازی پایین و میای تو اصن تو کی هستی؟!

نگاه پرخشمی بهش میندازم و مچ دستشو میگیرم و محکم فشار میدم که صدای اخش بلند میشه

-ای! چیکارم داری ولم کن

دستشو میگیرم و به طرف یکی از اتاقای خونه میرم درو باز میکنم و با شتاب تو اتاق پرتش میکنم طوریکه 

سخت تعادلشو نگه میداره 

درو میبندم و قفل میکنم

با ترس بهم خیره میشه و بدنش شروع به لرزیدن میکنه

ولی من االن فقط به ویکی فکر میکنم و هیچی نمیفهمم

با خشم به سمتش میرم که با قدمهای سست و پاهای لرزون به عقب میره

نگاهی به لباسش میندازم

یه نیمتنه و شرتک

با صدایی که لرزش خیلی زیادی داشت میگه

-و..ولم..ک..کن...ک..کی هستی؟..چ..چی..چیکار..چیکارم..

ادامه ی حرفشو نمیتونه بزنه



به عقب میره و به دیوار میچسبه 

با خشم مچ دستشو سفت میگیرم و فشار میدم

با خشم از بین دندونای بهم کلیدشدم می غرم 

-ویکی..باتو...چیکار داشت؟ 

خیره و مبهوت نگام میکنه

با خشم فشار دستمو بیشتر میکنم به طوریکه دستم عرق میکنه و صدای ضعیف استخونشو میشنوم 

-الل شدی؟

د بنال ویکی باتو چیکار داشت؟!

درحالیکه با چشای پر شده تو چشام خیره میشه میگه

-تو...مایکی؟!
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دستمو کنار سرش میذارم و درحالیکه از خشم عرق کردم و نفس نفس میزنم باصدای دورگه ای میگم

-منو از کجا میشناسی؟

جواب سوالمو بدهههه!

با ترس کمی تو خودش جمع میشه و همونطور خیره به چشمام میگه

-د..دستتو..بردار...

با تشر نگاش میکنم

-منکه کار اشتباهی نکردم سوال پرسیدی جواب میدم ولی...

نگاهی به دستم که کنار سرش بود و بعد به دستش که اسیر مشتم  بود میندازه و بعد تو چشام خیره میشه

-اینطوری...فقط..منو میترسونی

با یه نگاه پر تهدید دستمو از کنار سرش برمیدارم 

فشار دستمو و از مچش کم میکنم

دستشو میکشم و به طرف تختش میرم و رو تخت مینشونمش و خودمم کنارش میشینم

-دسَت..

-تا وقتیکه همه چیو مث ادم تعریف نکنی ولت نمیکنم

از این اتاق هم بیرون نمیری

نگاهی بهم میندازه و سرشو پایین میندازه

-ویکی! یکی از بیمارام بود

اون..اون باردار بود و اون مطب برای آزمایش

بار اول تو مطبم دیدمش

با ناباوری به دهنش خیره میشم

حامله بوده؟ از..از کی؟!

چطوری؟



کجا؟

-حا...حامله بوده!

نگاهشو به چشمام میدوزه با غم تو چشماش میگه

-وقتی..رفت..ایران...ب..بهش..َت..َت..تجاوز شد

با فکی قفل شده به دهنش خیره نگاه میکنم

ویکی!

ویکیه من! ویکیه بیچاره ی من!

عشق من! همونیکه یه ماه منتظرش بودم تا برگرده و باهم ازدواج کنیم

ب..بهش...

حرفاش تو گوشم داد میزنه و رو مغزم رژه میره

-میتونی با کسی زندگی کنی که قبال یکی دیگه باهاش بوده؟

میتونی هرروز زنی رو جلوی چشمات ببینی که قبل تو با یکی دیگه خوابیدههههه؟!؟!!

هه! پس بگو منظورش چی بوده؟

مشکلش چی بوده!

اون از اینکه پاک نبود و یکی دیگه بهش دست زده بود عذاب میکشید

ولی من...هیچکاری نتونستم براش بکنم

من چجور عاشقیم؟ چطور تونستم..

من...

-اون از اینکه زندگیش نابود شده بود و دیگه نمیتونست با عشقش باشه رنج میبرد

همیشه میگفت که چقدر عاشقت بود

وقتی..وقتی اولین بار خواست بیاد اینجا

تونستم نجاتش بدم انگار...انگار کسی میخواسته اونو بدزده 

نگاه اشکیشو تو چشمای ناباورم دوخت و گفت

-اونی که بهش تجاوز کرد اسمش سام بود میگفت که سام دنبالشه

گفت که براش یه نامه فرستاده

اون ترسیده بود نگران بود که سام دنبالش باشه

به طرفم مایل میشه و میگه

-گوش کن...من نمیدونم حدسم درسته یا نه.. ولی..فکر میکنم سام اونو دزدیده 

من خواهرش رو هم دیدم ولی اینارو بهش نگفتم

اون...میگفت که..پلیسا جنازه ی ویکی رو پیدا کردن ولی اون مطمئنه که اون ویکی نیست..بهم گفت ویکی کف 

دستش یه زخم قدیمی داشت که جای شیشه بوده و از بچگی مونده

منم اون زخمو رو دست ویکی دیده بودم

ریکل گفت که اون جنازه همه چیش شبیه ویکیه ولی دستش اون زخمو نداره

اون معتقد بود که خواستن پلیسو دور بزنن
 



چیزایی که میشنیدم حقیقتی بود که وحشیانه تو صورتم کوبیده میشد

 ویکیه من چقدر زجر کشیده بود و من خبر نداشتم

چه بالهایی که سرش نیومده بود و من خبر نداشتم

لعنت به من لعنت به من!

نگاهشو ازم میگیره و به روبه رو میدوزه

نگاهم خیره ی اشک گوشه ی چشمش میشه

-من چیز دیگه ای نمیدونم

سرشو پایین میندازه و ابدهنشو قورت میده

-امیدوارم تونسته باشم کمک کنم

اگه پیداش کردی

خواهشا بهم خبر بده

شوکه از رو تخت بلند میشم و با قدمهای سست به طرف در میرم و فقط یه چیز میتونم بگم

-معذرت میخوام که ترسوندمت 

فک کنم بدونم چرا ترسیدی

ولی من عصبانیتم دست خودم نبود

بازم متاسفم

قفل درو باز کردم و از اتاق و درنهایت از خونه خارج شدم
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فقط یه چیز تو فکرم بود

سام کیه؟ 

چطور باید پیداش کنم؟ 

سام سام

انقد فک کردم که فک میکنم مغذم داره میترکه 

این اسم برام آشنا بود ولی هرچی فکر میکنم نمیتونم بفهمم که این اسمو کی شنیدم

ولی مطمئنم که از ویکی نشنیدم

پس چیه این اسم برام آشناست

با مشت به پیشونیم ضربه میزم و کالفه فقط میگم

-لعنتی لعنتی

سرجام وایمیستم و نگاه کالفه ای به خیابون خلوت و خالی میندازم

مطمئنم این اسمو جایی شنیدم

ها

خودشه

کلی به مغذم فشار میارم و چیزایی که اون روز دیدم و شنیدم به یاد میارم



-سالم...من سام هستم..دوست ویکی تو ایران!

اره همون بود پسری که با یه انگلیسیه تقریبا ضعیف داشت با ویکی حرف میزد

همون پسر جوون و چشم آبی که پوست گندمیه تیره داشت

با یاداوریش اخم وحشتناکی رو پیشونیم جا خوش میکنه و خون به چشمام هجوم میاره

-میدونم کجاست!

با خشم راه رفته رو میدوم و به طرفم ماشینم میرم و سوارش میشم و همینکه ماشین روشن میشه پامو رو گاز 

فشار میدم و با سرعت میرونم 
..

در ماشینو با خشم بهم میکوبم و به طرف در خونه میرم و زنگ و محکم فشار میدم و ولش میکنم

همینکه در باز میشه همون پسر تو چارچوب در نمایان میشه

نگاه متعجبی بهم میندازه و تا میخواد چیزی بگه

دستشو با فشار میگیرم و میپیچونم که صدای اخش بلند میشه

وارد خونه میشم و درو میبندم

دستمو دور گردنش حلقه میکنم و با خشم بغل گوشش می غرم 

- ویکی کجاست؟!

با لحن متعجبی میگه

- ویکی کیه؟!..چ میگ..

فشار دستمو بیشتر میکنم و بدون نرمش میگم

-یا جواب سوالمو بده یا همین االن خفت میکنم بعدش خودم ویکی رو پیدا میکنم

- من واقعا..

فشارشو بیشتر کردم

-مث اینکه حرف تو کلت نمیره

بغل گوشش نعره میکشم

-ویکی رو کدوم قبرستونی بردی؟!

بگو تا همینجا چالت نکردم

با صدایی که بخاطر گرفتگیه گلوش کمی دورگه و گرفته شده میگه

-فک نکنم با کشتن من بتونی ویکی رو تو این شهر بزرگ پیدا کنی

-خفه شو!..فقط بگو کجاست؟!...د یاالااا!!!

از خشم تمام بدنم رو ویبره رفته

-ویکیو میخوای اره؟!

چرا نمیای تا باهم صحبت کنیم!

با خشم میگم

-من با توی خر هیچ حرفی ندارم

بگو ویکی کجاست وگرنه...

حرفم با دردی که تو پهلوم میپیچه نصفه میمونه



خم میشم و محکم پهلومو فشار میدم

همینکه سرمو باال میارم چیز محکمی تو سرم میخوره و رو زمین میوفتم

تو بدنم بد احساس سستی میکنم

انگار مدتهاست که حرکت نکردم

سرم طوری گیج میره که نمیتونم راحت چشمامو باز کنم

حضورشو باالی سرم حس میکنم

-میبرمت پیش ویکی!

چشمام رو هم میوفته و دیگه متوجه اطرافم نمیشم
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..

ویکی

نگاهمو به برگه های کنار دستم میدوزم و مغموم مداد رو دستم میگیرم و پشت آخرین برگه مینویسم

"میدونم که مدت زیادی زنده نیستم

و اینم خوب میدونم حسم هیچوقت غلط نمیگه

 امیدوارم حداقل تو بهشت دنیای خوبی داشته باشم و دلم میخواد خواهرام بخصوص ریکل ناراحت نبودم 

نباشن و البته خیلی دوست دارم و مطمئنم که ریکل انتقام این زجرایی که کشیدمو از سام میگیره

خیلی دلم میخواست میتونستم عشقشو ببینم و داستانشون رو بنویسم و تو کلکسیون رمانهای خونوادگیم بذارم 

ولی خب..

ظاهرا دیگه قرار نیست باشم"

با غم مینویسم

"ویکی اگه روزی پیدام کردی..نمیخوام تاابد عذاب بکشی

میدونم به بابا قول دادی ولی این تو نیستی که قولتو شکستی

من بودم 

من بودم که نتونستم از خودم دفاع کنم و قول داده بودم با مایک خوشبخت بشم ولی قولمو شکستم

ازت میخوام وقتی پیدام کردی

کلی گریه کردی!

شب که خوابیدی صبح که بیدار شدی دوباره بشی همون ریکل مغروری که یه قطره اشکم نمیریزه 

من همیشه درکنارتم و میبینمت 

پس فکر نکن جام خالیه همیشه میبینمت

پس یه زندگیه پر از عشقو شروع کن و با خوشبختی زندگی کن

عاشقتم آبجی!

                                          ویکی"

با اشک کاغذ رو کنارم گذاشتم و طبق معمول به روبه رو زل زدم

با باز شدن یهوییه در بی رمق سرمو به طرف در میچرخونم که با چیزی که میبینم



چشام از بهت گرد میشه و ماتم میبره

نمیدونم ترسه وحشته! شایدم عشقه شایدم...

نمیدونم ولی ضربان قلبم رو هزار میره و مث قلب گنجیشک خودشو به دیوار سینم میکوبه

با بهت دستمو به دیوار میگیرم و درحالیکه اشک تو چشمم جمع شده سعی میکنم رو پام وایسم
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-م..مایک

نگاهم رو چاقوی زیر گلوش زوم میشه و تموم بدنم میلرزه

سام پوزخندی میزنه و دستشو از دورش باز میکنه و محکم به داخل اتاق پرتش میکنه طوریکه مایک رو زمین 

میوفته 

سریع به طرفش میرم و شونه هاشو میگیرم و با چشمای اشکی بلندش میکنم

ناله ای میکنه و نگاه ناباورشو تو چشام میدوزه

-ویکی!

-بفرما اینم ویکیت باالخره دیدیش!؟

نگاه پرخشمشو به سام میدوزه و درحالیکه فکش از خشم میلرزه می غره

-کثافت حرومزاده!

سام اخمی میکنه و با لحن مسخره ای میگه

-چرا ناراحتی اوردمت پیش این دختره ی هرزه

قلبم با شنیدن کلمه ی هرزه مچاله میشه

از این کلمه متنفرم

-خفه شووو!

با فریاد مایک نگاه اشکیمو به نیمرخش میدوزم

-هرزه تویی و اون مادر کثافتت که تورو پس انداخت

با این حرف سام اخم وحشتناکی کرد و دستشو برد جیب پشتش و اسلحه ای جلومون گرفت

با دیدن اسلحه حس کردم رنگم پرید

-گنده تر از دهنت حرف میزنی اگه زر اضافه بزنی 

یه تیر تو مخ هرکدومتون خالص میکنم

با ترس دست مشت شده ی مایک رو میگیرم و محکم فشار میدم

-چیه؟ فکر کردی دروغ میگم

مگه این دختره هرزه نیست

خب اگه این اسمش نیست پس چیه

اهان جنده! شایدم زیرخواب

تو دوست داری چی صداش بزنی؟!

نگاه مبهوت و پر نفرتمو به سام میدوزم و در عین حال محکم دست مایکو فشار میدم تا حرفی نزنه



با اسلحه اش به مایک اشاره میکنه و خطاب به من میگه

-بهش نگفتی تو ایران چقدر باهم خوش گذروندیم؟!

زیرلب عصبی میگم

-ساکت شو!

-بهش گفتی بهش خیانت کردی؟!

اهان اینم بهش گفتی که با دوستامم بودی؟!

-خفه شو! خفه شو! خفه شوووو!

صدام رفته رفته باالتر میره و درنهایت جیغ میزنم و 

-خفه شو کثافت 

لعنتی!

خدا لعنتت کنه خدا بکشدت تو اشغال بهم تجاوز کردی

تو اون دوستای وحشیتو انداختی به جونم..تو..تو!

-واااووووو!!! انقد جیغ نزن سرم رفت

منکه این چیزایی که گفتی رو یادم نمیاد

چون تا اونجا که یادمه چندوقت پیش هم زیرم بودی

فک کنم بچه سقط شد!

با این حرفش انگار اتیشم زدن

قلبم روحم جسمم

تماما میسوزم و آتیش میگیرم

با یه واکنش عصبی سریع از جام پامیشم دستمو از دست مایک میکشم و بیتوجه به اسلحه ی دستش به طرفش 

میرم و تا میتونم بهش لگد میزنم و موهاشو میکشم

-کثافت کثافت

تخم حرومی ازت بدم میاد

متنفرم بمیر بمیر بمیییییر..

با کشیده شدن موهام از پشت جیغ گوش خراشی میکشم و چشمامو از درد میبندم

-ریکل!

صدای ترسیده ی مایک قلبمو خراش میده

-خیلی پررو شدی 

مث اینکه هنوز بهت درس ندادم نه؟

الی چشممو باز میکنم و با نگاهی که ازش نفرت میبارید خیره به چشماش میگم

-میمیری بد میمیری

درحالیکه اسلحه شو به طرف مایک گرفته تا طرفمون نیاد تو صورتم خم میشه و موهامو محکم تر میکشه 

طوریکه اشکم میچکه

-نشونت میدم هرزه!



دستشو دور بازوهام حلقه میکنه و از پشت تو بغل میگیرتم 

اسلحه رو بغل شقیقم میذاره و فشار میده

-نزدیک بشی مغذش رو هواست

با درد چشمامو میبندم که با این حرف سام تموم تنم یخ میزنه

-هه خوب تماشا کن

قراره فیلم زنده ببینی!

از در بیرون میره و درو محکم میبنده

تا میخوام کاری بکنم موهامو محکم دور دستش میپیچه و تا اون اتاق اولی میکشونتم
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رو تخت پرتم میکنه و به طرف کمد میره و طنابی رو از توش برمیداره

میخوام بلند شم که رو شکم رو تخت میخوابونتم و دستامو محکم به تخت میبنده

-سام ولم کن

سام خواهش میکنم

سااام!

نه! بازم کار خودشو کرد 

اون لذت برد و من درد کشیدم

درد تموم پاها و پایین کمرم و بیشتر باسنمو گرفته بود

از درد جیغ می کشیدم ولی چه فایده؟!

یهو با دردی که تو باسنم پیچید نفسم بند اومد و اشک تو چشام جمع شد

تا خواستم از درد تکونی بخورم..
 

ایستادن قلبمو به وضوح حس کردم

حس کردم که بدنم چطور سرد و منجمد شد

اینکه چطور خون تو رگام یخ بست 

تنها چیزی که حس کردم اشکی بود که از گوشه ی چشمم رو مالفه چکید
 

احساس عجیبیه 

انگار هیچ حس بدی ندارم

انگار اصن درد ندارم انگار دیگه هیچ دردیو حس نمیکنم

انگار حالم خوبه و میتونم لبخند بزنم 

انگار دیگه خبری از اون همه غصه نیست

به غیر از اون قلبم انگار دیگه نمیزنه و بدنم به وضوح سرده

ولی اصال مهم نیست چون وجودم پر از گرمای حس خوبه

نگاهی به اطراف میندازم که همه جا رو سفیدی فرا گرفته



دیگه از تو تاریکی از سیاهی دراومدم

درسته رنگش سعیده ولی سرشار از حسای خوب و مثبته

حسایی که نمیخوام تمومی داشته باشه

با دیدن نور زرد و چشم گیری که از اون دور به چشمم میرسه نگاهمو بهش میدوزم

انگار نور هرلحظه بزرگتر میشه و چیزی به طرفم میاد

هرچقدر نزدیکتر میشه واضح تر میشه

با دیدنش از ذوق لبخند بانشاطی رو لبام نقش میبنده

-مایک
..

راوی

دیگر صدایی از دختر شنیده نمیشود و فقط صدای آه های غلیظ سام است که اتاق را پر کرده

خونریزیه شدید دختر را میبیند

سردیه بدنش را حس میکند

همینطور از هوش رفتنش را ولی اهمیتی نمیدهد

در اتاق دیگری در این خانه ی بزرگ و پرترس این مایک است که با خشم و استرس و نگرانی نگاهش را از 

تلویزیون بزرگ روبه رویش میدزدد و پشت میکند

ترسیده و بغض کرده تحمل درد کشیدن ویکی اش را ندارد

ویکیی که دنیایش است و رنج او رنج مایک است
 

کارش که تمام میشود بیجون رو تخت می افتد و نفس نفس میزند

انگار ویکی برای اون ذره ای ارزش ندارد

انگار از اول قصد کشتن او را داشت

به چه جرمی؟

توهمات ذهنیه خودش که روی باور آنها تاکید دارد و حاال بخاطر ذهن مریض اون ویکی بیجون با بدنی سرد و 

قلبی که دیگر نمیزند روی تخت افتاده

از جایش بلند میشود

لباس زیر دختر را تنش میکند و دستانش را باز

بازویش را محکم میگیرد و دنبال خود به خارج اتاق میکشد
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مایک

بغضم و قورت میدم و سعی میکنم آروم باشم تا بتونم ویکی رو آروم کنم

تا بتونم راهی برای نجاتش پیدا کنم

حالم بده و فقط دلم میخواد گریه کنم



چرا نتونستم از ویکی محافظت کنم که حاال اون اشغال عذاب کشیدن ویکی رو برام به فیلم بذاره 

هر جیغی که میکشید این دل لعنتیه من بود که به آتیش کشیده میشد

با باز شدن در اتاق نگاهمو به در دوختم

ویکی رو بیجون وسط اتاق پرت میکنه و میگه

-خیلی ضعیفه 

با هول وحشت کنارش میشینم و دستمو رو شونش میذارم که از سرماش خون تو رگام یخ میبنده

-چیکارش کردی؟...

نعرم کل اتاق و خونه رو میلرزونه

-کثافت چیکارش کردی؟

چشمای قرمز و خیسمو بهش میدوزم و با لرزش تنم میگم

-لعنتی چیکار کردی

از جام پا میشم و به طرفش میرم

-حرومزاده ی اشغال..مادرجنده!...

با صدای شلیک گلوله با بهت سرجام وایمیستم

درد و تو تمام قفسه ی سینم حس میکنم

هجوم مایع داغی رو روی سینم حس میکنم

-بهت گفته بودم مواظب حرف زدنت باش

درو میبنده و از اتاق خارج میشه

باهام سست و بیحال میشه و رو زمین سقوط میکنم

با التماس ذره ای هوا رو سعی میکنم ببلعم 

هجوم خون رو تو دهنم حس میکنم و تکونی میخورم 

سرمو اروم میچرخونم و نگاهمو به جسم بیجون ویکی میدوزم

قطره اشکی از گوشه ی چشمم سر میخوره

با هر سختیی شده خودمو حرکت میدم و بهش میرسونم

دست لرزونمو به دست سردش میرسونم و محکم میگیرم

به طرف خودم میکشونمش و تو آغوشم میگیرمش

بدنش سرده مث یه تیکه یخ

سعی میکنم نبضش و حس کنم ولی نبض نداره

با فکر اینکه مرده ناباور سرمو به اطراف تکون میدم و بیشتر شونشو فشار میدم

-نه نه ویکی

نه تو نمردی..ن..نباید..نباید بمیری

وی..ویکی چشاتو باز کن

وقتی میبینم هیچ واکنشی نشون نمیده اشکام رو صورتم جاری میشن

محکم تو آغوشم فشارش میدم و گریه میکنم



با بیحالی و نفس نفس سرشو از آغوشم فاصله میدم

-میدونی چقد منتظر بودم که بغلت کنم؟ 

نقطه نقطه ی تنتو اسم کنم؟ 

عاشقانه با ممنوعه هات دست بزنم؟ 

میدونی چقد دوست داشتم مال من باشی؟ 

دستمو آروم رو بدنش میکشم و پاهاشو بین پاهام قفل میکنم 

-هه! باالخره به ارزوم رسیدم..ب..باالخره

تو آغوشم گرفتمت

ب..باالخره! 

نگاه پر اشکمو به لبای کبودش میدوزم

با اشک میگم

-میدونی چقد..دوست داشتم...وقتی تو بغلمی لباتو ببوسم؟

د..دلم میخواد...برای..ا..آخرین بااار...قبل م..مرگم..طعم لباتو...ب..بچشم

سرمو نزدیک صورتش میبرم و لبمو مماس با لبش قرار میدم و در همون حال دستمو رو گودیه کمرش میذارم که 

هیچ گرمایی نداره

کنار لبش با عتش لب میزنم

-عاشقتم ویکی!

و لبامو محکم رو لباش میذارم و فشار میدم

چشمامو میبندم تا فقط طعم لباش تو ذهنم 

باشه

با ایستادن قلبم و یخ زدن بدنم دستم از دورش شل میشه و احساس دردم از بین میره
 

تو اون فضای سفید که حاال صورتی و ابی هم ترکیبش شده قدم برمیدارم که نگاهم به ویکی میوفته

نگاهم رو لبخند زیبا و ملیحش که دلم براش تنگ شده بود زوم میشه و لبخند بزرگ و عمیقی رو لبم شکل میگیره
 
 

#149
ویکی

با ذوق به طرفش میرم و اسمشو به زبون میارم

دستشو رو صورتم میذاره و با همون لبخندش که دل و دینمو به بازی میگیره خیره به چشمام میگه

-خوبی؟

با لبخند سرمو تکون میدم و میگم

-دیگه..دیگه درد ندارم

با لبخند نفسی میکشه

دستامو باال میارم و دور گردنش حلقه میکنم و محکم خودمو تو آغوشش غرق میکنم

کمرمو میگیره و به خودش فشار میده



دلم نمیخواد این حسای خوب از بین بره 

سرمو از روی شونش برمیدارم و تو چشماش خیره میشم

-مایک..دوست دارم..خیلی..پیشم میمونی؟! 

با یه نگاه مسخ شده به لبام خیره و میشه و زل میزنه از گرمای نگاهش یه دفعه گر میگیرم و لبهای خیسش که 

رو لبام میشینه

با عشق چشمامو میبندمو محکم تر گردنشو میچسبم

دستشو زیر رون پاهام میبره و پاهامو باال میاره و نگهش میداره

پاهامو دور کمرش حلقه و محکم میکنم و با عشق محکم به لباش مک میزنم

یه دستشو از زیر پام برمیداره و روی موهام میذاره و نوازش میکنه

این همون بوسه ایه که قولشو بهم داده بود
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ریکل

فیلم که وایمیسته میفهمم تموم شده و نگاه من هنوز مبهوته

سرمو به طرفین تکون میدم و با دستای لرزون دوربین رو روی برگه ها میذارم

درکش سخته خیلی سخته

سخته باور کنی خواهرت پاره ی تنت اینطوری مرده

خیلی سخته

اشکم با ناباوری رو گونم رد میندازه

لبمو بهم فشار میدم و سرمو پایین میندازم و بی صدا اشک میریزم

دستمو رو کاغذ ها میذارم و کاغذ آخری رو پشتشو نگاه میکنم

با خوندن هر کلمه قلبم مچاله میشه

پس میدونست اون میدونست 

همیشه حساش درست بود

نگاهی به تاریخ نوشته شده پایین اسمش میندازم

درست روز قبل اینکه سام برام اولین حلقه رو بفرسته

پس اونروز مرده بود

حضور دخترا رو باالی سرم حس میکنم

-ریکل...چیشده؟

سرمو باال میگیرم و با چشمای اشکی به چشمای نگرانش خیره میشم

لب زیرینمو به دندون میگیرم و با سختی از جام پا میشم

-ریکل اون چه فیلمیه 

هیچی نمیگم

خم میشه و از پشتم دوربین رو برمیداره که به سمتش میچرخم و دوربین رو از دستش میکشم



-این چیزی نیست که نیاز باشه ببینی

رونیکا کنارش وایمیسته و با کنجکاوی میگه

-مگه اون چه فیلمیه تو اصن براچی داری گریه میکنی

دوربین رو تو دستم کمی باال میگیرم

با صدای لرزون و آرومی میگم

-این فیلم مرگ ویکیه نمیخوام ببینینش 

رنه-چرا؟ این حق ماست ویکی خواهر ماهم هست

چشمامو میبندم و با بیحالی دوربین رو روی کاغذ ها میذارم و از دخترا دور میشم و به طرف ماشین آمبوالنس 

میرم و واردش میشم

-فهمیدین؟

از ویکی فاصله میگیره و با تاسف سرشو تکون میده

-اونطور که من فهمیدم یکی از رگهای باسنش پاره شده و خونریزیه زیادی کرده و تقریبا یه دقیقه بعد ایست 

قلبی کرده

نگاه اشکی و پر غمم رو به صورت رنگ پریده و لبای کبودش میدوزم

پس واسه همین خونریزی کرد

واسه همین مرد

با صدای بغض آلود و دورگه ای میگم

-ممنون میتونین برین

از ماشین که خارج میشه به طرف تختش میرم و کنارش میشینم

-پس این اتفاق برات افتاد نه؟ 

قلب منم به آتیش کشید

میدونی چقدر درکش برام سخته که...تو...

نمیتونم ادامه ی حرفمو بزنم

دستمو روی موهای نرمش میذارم 

هنوزم درخشش دارن

-چرا االن نیستی؟ چرا نیستی تا ببینی اومدم؟

نیستی تا ببینی اومدم نجاتت بدم

اومدم که پیشت باشم و پیشم باشی و پیش هم بمونیم 

لعنتی چرا نیستی؟

هه! البته بعید نیست باشی

یا اون باالیی یا اینجا کنارم نشستی و با غم داری زار زدنمو نگاه میکنی

ولی برام مهم نیست که هستی و داری منو میبینی

دلم میخواد که من ببینمت من بغلت کنم

دلم اینارو میخواد میفهمی؟



کاش بودی...کاش بودی و میدیدی که چطور عاشق شدم 

اره حست درست بود من عاشق شدم

عاشق یه کاراگاه هم شدم

همونطور که فکر میکردی

ولی خیلی نامردی

چرا نیستی؟

چرا تحمل نکردی تا پیشم باشی؟ 

دستمو از روی موهاش سر میدم و رو لبای کبودش میذارم

با یه لبخند محو و بیجون میگم

-االن پیش عشقتی نه؟ پیش مایکی درسته؟ انگار جای لباش هنکز رو لباته 

خیلی دوسش داشتی خیلی دوِست داشت خوب یادمه

تا ابد پیشش باش

خم میشم و لبهاشو بوسه کوتاه و عمیقی میزنم و به چشمای بستش خیره میشم که قطره اشکم رو گونش 

میچکه با درد لب میزنم

-خدافظ!..آبجی کوچیکه

ازش فاصله میگیرم و عقب عقب میرم و سریع از ماشین خارج میشم
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نگاهی به دخترا میندازم که رو سنگ نشسته بودن و خیره به دوربین با ناباوری اشک میریختن 

نگاهمو ازشون میگیرم و به طرف یه سنگ دیگه میرم که پشتش باغچه ی کوچیک و خشک شده ای بود (منظور 

از سنگ موزائیک هایی هست که کنار باغچه ها روبه روی ویال درست شده و قابل نشستن هست)

روش میشینم و به اطراف زل میزنم

رمق هیچکاری رو ندارم

نگاهی به لباسام میندازم

لباس خوابم که تو یه نیمتنه و شرتک خالصه میشد

چیز دیگه ای تنم نبود

باعث شد یه لحظه لرز کنم با اینحال همونجوری سیخ نشستم 

که با چیز گرم و نرمی که رو شونم نشست نگاهمو به بغلم دوختم

دیوید درحالیکه پتویی رو رو شونه هام مینداخت کنارم نشست

-توروخدا مواظب خودت باش امشب به اندازه ی کافی دقمرگ شدم و صحنه ی دلخراش دیدم دلم نمیخواد با 

این لباسا سرما بخوری

نگاه ماتم و به زمین میدوزم و با یه فکر عمیق بدون اینکه درک خاصی از مکان و زمان داشته باشم طوریکه 

انگار با خودم حرف میزنم

غرق شده میگم



-چطور تونست؟...چرا اصن اینکارو کرد؟...چرا با عذاب کشتش 

اصن....چرا فک کرد ویکی با احساساتش بازی کرده درصورتیکه ویکی هیچ ابراز عالقه ای نکرده؟ 

همش یه سوال هست و اینکه چرا؟

و من هرچی بیشتر میپرسم کمتر به نتیجه میرسم

دست گرمی دور شونم حلقه میشه و من خیلی پرنیاز سرمو به سینش تکیه میدم

-میدونی سوالم همش اینه که چرا داستان ویکی باید انقد غم انگیز تموم شه

واقعا چرا؟

-ریکل

سرمو باال میگیرم و بیرمق تو چشاش خیره میشم

-واقعا چرا اون عاشق بود زندگیه خوبی داشت چرا باید اینجوری بشه؟

-ریکل!

مسخ شده خیره به چشماش نگاه میکنم و سکوت میکنم

دستشو رو گونم میذاره و با شستش زیرچشمم و پاک میکنه

-ریکل! توروخدا بس کن این فکرا تورو نابود میکنه

من اون نوشته هارو خوندم

خواهرت راضی نبوده و نیست که تو اینطوری خودتو پرپر کنی

اون دو سال پیش کشته شد ولی قبل مرگش ازت خواست فقط یه شب براش گریه کنی

ولی من االن ازت میخوام قوی باشی و با گریه فقط اونو منو عذاب ندی

-نمیتونم...نمیتونم دیوید

همش حس میکنم تقصیر منه

اگ..َای..اگه من نمیذاشتم بره اینجوری نمیشد

اون ازدواج میکرد خوشبخت میشد

ولی حاال...

-االنم خوشبخته اون االن تو بهشته پیش عشقش

پیش مایک همونی که دوسش داشت

میتونه تا ابد پیشش باشه

چرا فکر میکنی اون بدبخته؟

با بغض خفه کننده ای میگم

-اون بدبخت نیست...م..من بدبختم..ک..که..ندارمش...من...

حرفم با رفتن تو آغوشش نصفه میشه

محکم منو به خودش فشار میده انگار میخوام از کنارش فرار کنم

-هیچوقت..هیچوقت اینو نگو

تو بدبخت نیستی!

درسته اونو نداری



اما منو داری خواهراتو داری

تو بدبخت نیستی..دیگه اینو نگو

درحالیکه چونم از بغض میلرزه با لرزش واضح درون صدام میگم

-د..دی..دیوید...

سرمو از آغوشش بیرون میکشه و بدون اینکه اجازه ی عکس العملی رو بهم بده لبهای داغ د خیسشو میذاره رو 

لبام
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با چشای باز به چشمای بستش خیره میشم

معلومه خیلی نیاز داشت

گردنمو با دستش میگیره و صورتمو به لبهاش فشار میده و عمیق تر مک میزنه

پلکی میزنم و چشمامو میبندم و اجازه میدم برای لحظه ای آرامش تموم وجودم و بگیره

درحالیکه بهش اجازه میدم حرصش رو   رو لبام خالی کنه دستمو پیش میبرم و موهای پشت گردنشو لمس 

میکنم و تا ته آرامش غرق میشم

دست دیگش و رو گودیه کمرم میذاره و همونطور که دستشو نوازش وار حرکت میده منو بیشتر به خودش فشار 

میده

دیگه کم کم نفسم بند میاد که از لبام دل میکنه و پیشونیش و به پیشونیم میچسبونه و با نفس نفس میگه

-میدونی...وقتی...بهم با ردیاب زنگ زدیو اشک میریختی...چطور..دیوونه شده بودم؟

ریکل!...من دنیا رو بابتت  میدم...فقط...اینطوری با داغون کردن خودت عذابم نده...ازت خواهش میکنم

سرمو کمی باال میگیرم و نگاه تبدارمو به چشمای سرخش میدوزم

سرمو باال میگیرم و سریع بوسه ی عمیقی به لباش میزنم

-خیلی دوست دارم

بینیشو به بینیم میچسبونه و لبهاشو مماس با لبهام قرار میده و تبدار نفس داغ شو رو لبهام خالی میکنه و 

حریص لب میزنه

-من بیشتر

چشمامو میبندم و آمادم تا دوباره گرمیه لباشو حس کنم ولی وقتی چیزی نمیشه نفس عمیقی میکشم و چشمامو 

باز میکنم که میبینم با یه لبخند محو ازم فاصله گرفته و داره خیره نگام میکنه

سرمو میچرخونم و با دیدن دخترا که دارن با یه لبخند کج نگام میکنن ابرویی باال میندازم و با یه لبخند ازجام پا 

میشم و به طرفشون میرم و خیره نگاشون میکنم و با مکث سر هرچارتاشون رو تو آغوشم میگیرم

-خوبه که شما هستین

رنه-مگه قرار بود جایی بریم؟

ازشون فاصله میگیرم با یه نگاه به همشون میگم

-بابت ویکی متاسفم...میدونم که تقصیر من بود من   ...

-ریک..



نگاهمو به چشمای اشکیه کلر میدوزم

-تو مقصر نیستی...ماهم مقصر نیستیم

این فکرا فقط خودتو عذاب میده

خواهشا دیگه دنبال مقصر نگرد

با یه نگاه خیره بغضم و قورت میدم و لبخند میزنم و سرمو تکون میدم که گیل میگه

-ابجی...حلقه ها

نگاهمو به دستش که به طرفم دراز شده میدوزم که توش چاهار حلقه ی طال خودنمایی میکنه

رونیکا-میتونیم بفروشیمشون و..

-نه!

حلقه ها رو از تو دستش برمیدارم و به طرف اتیشی میرم که پلیسا برای گرم کردن گمشده ها روشن کردن

باالی آتیش روبه روم وایمیستم و خیره نگاش میکنم که چطور شعله میکشه و میسوزه و داغ میکنه

و البته میسوزونه 

با مکث هرچارتا حلقه رو تو آتیش پرتاب میکنم که اونهارو در بر میگیره و شعله میکشه

دخترا بدون هیچ تعجبی به آتیش زل میزنن

-دلم نمیخواد هیچ اثری از اون تو این دنیا باشه

پولهایی که از اون حلقه ها بدست بیاد مطمئنا کثیفه پس اون حلقه ها هم باید نابود بشن

دخترا خیره نگام کردن و همه اومدن کنارم و همدیگه رو بغل کردیم و رو زمین نشستیم 

آروم پشتاشون رو نوازش میکنم و به آتیش خیره نگاه میکنم

امیدوارم دیگه هیچوقت اثری از سام تو زندگیم نبینم

این چیزیه که واقعا میخوام

با دوتا ماشینی که وارد محوطه میشه سرمو میچرخونم که دخترا هم همینکارو میکنن

نگاهم به پسرا میوفته که با هول ترس از ماشین ها پیاده میشن لبخندی میزنم و خطاب به دخترا میگم

-فک کنم با دیدن دلشون آروم بشن

دخترا با ذوق و خنده از کنارم پا میشن و به طرف شوهراشون میرن و با عشق خودشون رو تو آغوششون 

میندازن

نگاهم به لبهاشون میوفته که با دلتنگی همدیگه رو لمس میکردن و لبخندم پررنگ تر میشه که با لبهای داغی که 

رو لبام میشینه

با همون لبای درگیر لبخندی میزنم و با عشق دستمو دور گردنش حلقه میکنم و باهاش همراه میشم 

دستشو زیر پام  میذاره و از رو زمین بلندم میکنه پاهامو دور کمرش حلقه میکنم که محکم کمرمو میگیره

به طرف ماشین خودش میره و در عقب رو باز میکنه و در همون حالت منو مینشونه 

دلم نمیخواد یه لحظه این لحظات فاصله بگیرم

کمی بهم فشار میاره که روی صندلی میخوابم ولی همچنان لبهامون درگیره

باالخره انگار نفس کم میاره و ازم فاصله میگیره

با نفس نفس سرشو رو سینم میذاره که با دستام سرشو در اغوش میگیرم



-دوست دارم
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نگاهمو تو اطراف میچرخونم 

همه جارو سفید و آبی و صورتی فرا گرفته و فضای رویایی و پر آرامشی ساخته

نمیدونم کجام ولی عجیب دلم میخواد فقط از این فضا آرامش بگیرم

یهو..با دیدن صحنه ی روبه روم قلبم با تپش میوفته و با نفس نفس فقط خیره نگاه میکنم

باورم نمیشه..این ویکیه

خود ویکیه! که تو آغوش عشقش داره از لباش طعم عشق رو میچشه 

نگاهم رو پاهای حلقه شدش زوم میشه

واقعا ویکی خوشحاله؟ 

با بهت لب میزنم

-ویکی!

نگاه عاشقشو از مایک میگیره و سرشو به طرفم کج میکنه و لبخند میزنه

میخوام به طرفشون برم که صدایی مانع میشه

-ریکل!

با بهت استرس عشق و شوک به طرف صدا میچرخم و با دیدنش اشک از چشمم سرازیر میشه

با ذوق لب میزنم

-بابا!

لبخند گرم و مهربونی به روم میپاشه که بدون مکث خودمو تو بغلش پرت میکنم و محکم دستمو دور گردنش 

حلقه میکنم

دستش آروم رو کمرم میشینه و نوازش وار حرکت میکنه

-جان بابا!

-خیلی دلم برات تنگ شده بود

خیلی دوست دارم بابایی

آروم خودمو از آغوش مسخ کنندش جدا میکنم و درحالیکه سعی میکنم اشک نریزم خیره به چشماش میگم

-بابا..من..من معذرت میخوام...من..من نتونستم به قولم عمل کنم

قول دادم مواظب دخترا باشم..و..ولی..نتونستم...بابا من متاسفم نتونستم به قولم عمل کنم نتونستم...

انگشتشو رو لبم میذاره و حرفم قطع میشه

-ششش...تو زیر قولت نزدی...تو مراقب خواهرات بودی تو تالشتو کردی...دخترم...ریکل بابا...خیلی دوست دارم

-فقط باباتو میبینی نه؟

نگاهمو به مامان که بغلش وایساده میدوزم و سریع خودمو تو آغوشش میندازم که کمرمو نوازش میکنه

-مامان..دلم واسه توهم تنگ شده کاش بودی

خیلی اون خونه سوت و کوره



-خیلی دوست دارم عزیزم و بهت افتخار میکنم

خوشبخت شو..

ازش فاصله میگیرم و میگم

-منم خیلی دوست داره

-ریکککل!

باصدای روح نوازش که تو فضا اکو میشه و سرمو به عقب میچرخونم

کنار مایک وایساده و درحالیکه دستشو محکم گرفته با لبخند خیره نگام میکنه

با یه لبخند خیره به طرفش میچرخم و یه دفعه میدوم و خودمو محکم تو آغوشش میندازم که کمی به عقب 

مایل میشه و دو قدم  عقب میره

-اوهوهو..آروم آبجی

محکم کمرشو میچسبم

-خیلی دوست دارم خییییلی دوست دارم ویکی

نباید میرفتی نامرد

ولی خیلی دوست دارم

شونه هامو میگیره و منو از آغوشش فاصله میده و با یه نگاه خیره لبهاشو رو لبام میذاره 

عمیق میبوسه و خیره تو چشام با عشق میگه

-عاشقتم آبجی بزرگه تا ابد

-عاشقتم آبجی کوچیکه تا آخر دنیا

با لبخند میگه

-ریکل...خوشبخت شو...با کاراگاه عاشقت...خوب زندگی کن و در نهایت...همینجا میبینمت

دستشو از دور بازوم ول میکنه و آروم به عقب میره و دست مایک رو میگیره برمیگرده و بهم پشت میکنه و با 

هر قدم ازم دور میشه

مامان و بابا هم از کنارم رد میشن و پشت سرشون ازم دور میشن و تو نور طالیی و چشمگیری محو میشن و 

فقط یه صدا از ویکی میاد

-دوست دارم ریککککل!

نگاهمو به فضای سفید اطرافم میدوزم

سفید سفید

همه جا سفیده
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یه هفته از اونشب میگذره 

یه هفته گذشته و ویکی و مایک االن زیر خروار ها خاک دفن شدن

و همونطور که ویکی رفت خاطراتی که بامن هم داشت رفت

رفت تا دیگه غم و دلتنگیی ایجاد نکنه



همونطور که خودش تو نامش ازم خواسته بود

خوشبخت بشم...با دیوید...و من فقط با فراموش گذشته و پاکسازیه قلبم از کینه میتونم خوشبخت بشم

زمانی که تو قلبم فقط عشق باشه

عشق باشه و عشق!

خوب یادمه روز مراسم تدفینش رو 

وقتی دعای پدِر کلیسا برسر مزار تموم شد

نگاه مغموم و عمیقی به قبرشون که درکنار همدیگه بود انداختم و بدون اینکه قطره ای اشک بریزم گفتم

-ویکی! االن خوشحالی نه؟

پیش مامان و بابایی

پیش مایکی!

میتونی هروقت که دلت خواست با عشق طعم لباشو بچشی

میتونی تاابد درکنارش بخندی

درکنارشون!

مطمئنا خیلی االن شادی

درسته دیگه درد نمیکشی و کنار اونهایی ولی کنار ما نیستی

کنار من نیستی!

و من خیلی دلم میخواست که میتونستی توی مراسم ازدواجم باشی و شاهد اولین بوسه ی زندگیه ما باشی

دلم میخواد درهر شرایطی کنارم باشی تا از حضورت آرامش بگیرم

مطمئن باش من با دیوید خوشبخت میشم دخترا هم که عشقاشون خوشبختن

توهم خوشبخت و شادی

دوست دارم آبجی...درکنارم باش و مواظب خودمو خودت باش!

کمی از قبر فاصله که گرفتم که تو آغوش گرمی فرو رفتم

دستاشو دور شکمم حلقه کرد و منو به خودش چسبوند 

دستمو رو دستاش گذاشتم سرمو برگردوندم تا بتونم به چهرش نگاه کنم

نگاه عمیقشو تو چشمام دوخت و پرسید

-خوبی؟

لبخند از ته دلی زدم و گفتم

-اون شاده...اون خوبه...چرا من باید بد باشم؟

لبخند دندون نما و جذابی زد و لبهاشو عمیق رو لبام گذاشت و با عشق بوسید

دستمو روی گردنش گذاشتم و با عشق نوازش کردم که بیشتر منو به خودش فشرد

وقتی دل از لبام کند پیشونیش و به پیشونیم چسبوند و با تب تو صداش با نفس نفس گفت

-خوشحالم که خوشحالی...تا آخر دنیا ریکل خودمی!
 

با قرار گرفتن به در خونه از یاد اونروز درمیام و نگاه عمیقی به دیوید میندازم

خبر نداره که قراره چی بشه



کلید رو توی قفل انداختم و درو آروم باز کردم و درو هل دادم

اولین قدم رو که به داخل برمیدارم چراغ ها روشن میشن و دیوید با نگاه متعجبی به خونه و دخترا و پسرهای 

روبه روش خیره میشه

-سالااام

نگاه مبهوت و پر ذوقشو بهم میدوزه و با یه لبخند محو میگه

-اینجا چخبره 

بی اهمیت به اینکه دارن نگاهمون میکنن

خودمو باال کشیدم و بوسه ی کوتاه و صداداری به لباش زدم

-عاشقتم مرد من!

با ناباوری پوزخندی میزنه و خیره به چشمام لبخند بزرگی رو لباش نمایان میشه

نگاهشو به جمع میدوزه و میگه

-مراسم نامزدیه؟!

ریور و جانی به طرف دیوید میان و باهاش دست میدن

-تبریک میگم جناب ویلر دلت پیش دختر خیلی خوبی گیر کرده مطمئنا به خواست خدا خوشبخت میشین

-تبریک

به همشون لبخند میزنه و میگه

-ممنون

با ذوق بین مردا فاصله میندازم و میگم

-البته این جشن فقط مال نامزدیه ما نیست

ما باالخره تونستیم ویکی رو پیدا کنیم و باالخره انتقامشو  گرفتیم این یه موفقیته خیلی بزرگه

گیل به طرفم میدوه و با شتاب خودشو تو بغلم پرت میکنه و از گردنم اویزون میشه

با صدای جیغ جیغویی میگه

-ارههههه!!!! تازه ما رو هم نجات دادی!

دستمو دور کمرش میندازم و رو به بقیه میگم

-امروز فقط میخواد شاد باشم

نگاه عاشقی به دیوید میندازم و میگم

-باالخره چندروز دیگه روز عروسیمه 

نگاهمو از جمع میگیرم و گیل رو آروم از بغلم جدا میکنم

دست دیوید رو میگیرم و با یه لبخند محکم با یه لحن دستوری میگم

-ما میریم باال شما خوش بگذرونید 

درحالیکه از پله ها باال میرم و دست دیوید رو میکشم صدای رنه رو میشنوم که میگه

-خوش بگذره

لبخند حرصیی میزنم و درو اتاق رو باز میکنم و دیوید رو داخل میکشم و درو قفل میکنم

به در تکیه میدم و پوفی میکشم و چشمامو میبندم
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با حس سنگینیه نگاهش چشمامو باز میکنم و متوجه لبخند کجش میشم و منم لبخند کجی میزنم و کمی از در 

فاصله میگیرم و تا بخوام کاری بکنم

رو هوا معلق میشم

نگاه بهت زدمو به قیافه ی پر شیطنتش میدوزم

به طرف تخت میره و آروم رو تخت میذارتم و سرشو تو صورتم خم میکنه

-تو انگار بیشتر از من میخوای نه؟

لبخندی میزنم و میگم

-اون یکی شدن اصلی که باشه واسه شب عروسیمون

چشماشو ریز میکنه و میگه

-یه کوچولو شیطونی که عیب نداره

از روم بلند میشه و منم منم کنارش میشینم

-میدونی...وقتی برای اولین بار دیدمت حس کردم از این ادمای مغروری که فقط فکر انجام کارشون هستن

من خودم مغرورم و بی احساس ولی از مغرور ها بدم میومد و واسه همین فقط به عنوان یه کاراگاه بهت نگاه 

میکردم

تا اینکه اونشب...وقتی توی اون ساختمون متروکه درحالیکه از ترس سکته میکردم دیدمت وقتی نگاهم به برق 

چشمات افتاد حس کردم چه چشمای مسخ کننده ای داری

و...وقتی از خواب بیدارم کردی و عطر گردنت به مشامم خورد

حس کردم که حالم چقدر داره منقلب میشه و رو به بیهوشی ام

اون لحظه برای اولین بار چشمم تو چشمت قفل شد و تازه فهمیدم چه چشمای خاصی داری

وقتی تو بیمارستان گفتی فراموشت نکنم و...رفتی...حس کردم یه تیکه از قلبم جدا شد و بی مهابا زدم زیر گریه

منی  که سالها بودم چشمه ی اشکم خشک بود داشتم بخاطر رفتنت گریه میکردم

میدونی وقتی از دست سام فرار کردم تا سرحد مرگ ترسیده بودم...فکر اینکه کسی مث سام به جسمم و روحم 

تجاوز کنه انقد میترسوندم که فشارم میوفتاد 

ولی وقتی دیدمت با دلی پر خودمو به آغوشت سپردم احساس آرامش کردم

اونشب وقتی برای اولین بار لبهات لبامو لمس کرد وقتی دستات نوازش وار نقطه نقطه ی بدنمو حس کرد 

فهمیدم چقد عتش دارم و چقد میخوامت

نگاهمو تو چشمای عاشقش میدوزم و میگم

-دیوید من خیلی دوست دارم ولی دختر جوونی نیستم خودتم جوون نیستی

من واقعا یه زندگیه زیبا و بدون دغدغه میخوام

دلم میخواد همیشه عاشقت باشم و همیشه عاشقم باشی

دستمو روی گونش میذارم و ملتمس میگم

-میتونی؟

آروم دوتا دستاشو باال میاره و طوری رو گونم میذاره که گردنمو هم لمس میکنه



-من...تا ابد عاشقتم

یه عمر که سهله تا آخر دنیا هم عاشقتم و تاابد میمونم

منم وقتی فهمیدم دوست دارم که برای اولین سرمو نزدیک گوشت کردم تا بیدارت کنم اونموقع که نگاهم تو 

نگاهت گره خورد

ریکل!...میخوام یه زندگی رو باهام شروع کنی

باهم شروعش کنیم یه زندگی که رویامون بود

یه زندگیه عاشقانه

لبخند پر آرامش و شیطنت آمیزی میزنم و انگشتم رو روی سینه ی پهنش میذارم

-خب...این زندگی قراره چطوری شروع بشه؟

با مکث دستشو زیر چونم گذاشت و سرمو باال گرفت و تا بخوام نگاش کنم لبهای خیس و داغش تبدار رو لبهام 

نشست

عمیق میبوسه و مک میزنه

دستمو پشت گردنش میبرم و موهاشو لمس میکنم و باهاش همراهی میکنم

نمیدونم چقد میگذره ولی نفس کم میارم با اینحال بی اهمیت همدیگه رو میبوسیم

در اخر مک محکمی به لبام میزنه و لبامو داخل دهنش میکشه و ول میکنه

با دستش موهای پشت گردنم رو لمس میکنه و پیشونیش و به پیشونیم میچسبونه

نفس نفس میزنیم

هردومون 

هردومون داغیم انگار تو کوره ی اتیشیم 

با نفس نفس میگم

-بعدش؟

نگاهشو به چشمام میدوزه و دستشو سمت زیپ لباسم از پشت میبره و آروم بازش میکنه و پایین میکشه

کمی ازم فاصله میگیره و دوباره لبهاشو قفل لبام میکنه و در همون حال لباسمو از تنم درمیاره و پایین تخت 

میندازه

دستشو رو گودیه کمرم میذاره و از لبام دل میکنه

-بعدش!

-بعدش!

دستشو به قفل سوتینم میرسونه و باز لباشو مهمون لبام میکنه و قبل اینکه بدنش باز شه رو تخت خمم میکنه و 

روم خیمه میزنه و قفل سوتین رو باز میکنه...
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سرمو روی سینه ی ستبر و داغ و البته لختش میذارم و محکم کمرشو بغل میکنه

که سرشو به موهام تکیه میده و کمرم رو نوازش میکنه

نوازشاش دیوونه کننده بود



تموم این دقایق زیر نوازشاش آتیش گرفتم

خدا به داد شب عروسی برسه فک کنم بشم گوله ی آتیش

کمی تو بغلش جابه جا میشم و صاف میخوابم

دستشو به شکمم میرسونه و آروم تا زیر سینه هام نوازش میکنه

با برخورد دست داغش به لختیه شکمم دوباره داغ میشم و نفسهای تقریبا آرومی میکشم

-خیلی دوست دارم

-من بیشتر!

دستمو باال میارم و آروم انگشتم رو روی خال م میذارم

-این...خال یه که بین منو ویکی مشترک بود

اونم یه خال درست وسط سینش داشت

ما خیلی شبیه هم بودیم

یهو خیلی غیر منتظره خم میشه لبهاشو روی خالم میذاره که جیغ خفیفی میکشم

-آه دیوونه! 

و ریز میخندم

لباش داشت قلقلکم میداد

سرشو بلند میکنه و بوسه ای به گردنم میزنه و میگه

-اره من دیوونه ام دیوونه ی تو!

من روانیه تو شدم

ریز میخندم که دوباره سرشو کنارم میذاره

نمیدونم چی میشه که یه دفعه یاد خوابم میوفتم

-دیوید...من یه خوابی دیدم

با یه حالت سرتاپا گوش دستشو زیر سرش میذاره و به پهلو میشه و در همون حال دستشو به پهلوم میرسونه و 

منو به خودش میچسبونه و دوباره دستش رو شکمم تا باال در دوران میشه

-اون خواب...خیلی واقعی بود

انگار به وضوح میدیدمشون 

ویکی و مایک با یه حالت عاشقانه داشتن همدیگه رو میبوسیدن که ویکی با دیدن من بهم لبخند زد

انقد واقعی بود که حس کردم قلبم داره فقط خودشو میکوبه 

خیلی دلتنگ خنده هاش بودم

همون لحظه مامان و بابام از پشت سر بهم نزدیک شدن

خیلی دلتنگشون بودم

میدونی ویکی ازم خواست باهات خوشبخت باشم و بعد با مامان و بابا و مایک از دیدم محو شد 

میدونی االن حس میکنم آرامش داره

آرامش داره و آرامش دارم

دیگه نمیخوام با یاداوریه خاطرات خودمو عذاب بدم



دیگه نیازی نیست!

چون...

نگاهمو به چشماش میدوزم

-من حاال تورو دارم

لبخندی زد و گفت

-خیلی دوست دارم

-من بیشتر

خواست سرشو بهم نزدیک کنه که تقی به در میخوره و هردو تکون محکمی میخوریم و چشمای گردمون رو به 

در میدوزیم

رنه-ریککل کجایی؟ چخبرتونه بابا فک کنم حسابی خوش گذشت بیاین دیگه

کلر-بابا رفتین چپیدین اون تو فکر عشق بازی هاتونید بیاید ناسالمتی جشنه

مهمونی بدون میزبان؟

گیل-چرا اذیتشون میکنی بذار راحت باشن..(با تمسخر گفت)..اخه چندین ساله همدیگه رو ندیدن

از حرص خون خونمو داشت میخورد با حرص می غرم 

-به شما چه که من دارم چه غلطی میکنم

خودتون به اندازه ی کافی غلطای اضافه کردین و حاال به من گیر میدین 

صدای دیوید هم بلند شد که عادی گفت

-شما برین ما االن میایم

و دیگه صدایی شنیده نشد

نگاهشو قفل چشمام کرد و کار نیمه تمومشو تموم کرد و باالخره از لبام دل کند

از روم بلند شد و به پایین تخت رفت و مشغول پوشیدن شلوارش شد و من فقط خیره نگاش میکنم

نگاهی بهم میندازه و سوتینم رو از رو زمین برمیداره و خودش جلوم میشینه و تنم میکنه

-چه لذتی داره وقتی تو لباس رو تنم میکنی

درحالیکه قفلش رو با دقت میبنده میگه

-نترس خانوم خونم که شدی لباسات و فقط من درمیارم و تنت میکنم

لبخندی میزنم و سرمو باال پایین میکنم که ازم فاصله میگیره ازجام بلند میشم و مشغول پوشیدن لباسم میشم

کارم که تموم میشه نگاه عمیقی بهش میندازم و دستشو میگیرم و با یه نفس عمیق در رو باز میکنم...
 

و این بود آغاز خوشبختیه ما و شروع زندگیه عاشقانه و جدید ما در آرامش

من یه رییس کاراگاه بودم و اون هم کاراگاه و این زندگی بود که تا ابد به کام ما شیرین شد با ورود من به دنیای 

زنانگیم و چندماه بعد بدنیا اومدن دختری که اسمش رو ویکی گذاشتم
 
 

پایان

۹۸/۴/۲ ساعت ۱ بامداد
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