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خالصه:

 داستان در مورد نابغه ای  است که  به پیشنهاد سازمان اطالعات ایران  وارد یه بازی 
خطرناک میشه ...

این بازی باعث از دست دادن  مادرش میشه...

حاال نابغه ی ما و گروهش دنبال انتقام گرفتن از نقاب ،سرکرده گروهی هستن که باعث 
اون اتفاق ناگوار شده....

حاالبعد از کلی جست وجو وتالش نابغه ی ما میفهمه نقاب کسی نیست جز....

مقدمه:

انتقام شاید تنها فکری باشه که باعث میشه گاهی ادم اروم بگیره....گاهی هم بین دو راهی 
انتقام بخشش  گیر میکنه. به هرحال این من هستم که باید انتخاب کنم...انتقام بگیرم یا 

ببخشم؟ایا هر کسی ارزش بخشیده شدن رو داره؟ هنگامی که چشم باز میکنیو نزدیک 
ترین  فرد زندگیت تبدیل به منفور ترین فردان شده وتوباید انتخاب کنی این فرد الیق زنده 

موندن هست یا نه...
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خوشـــــــــــه ی مرگــــــــــــــــ:

مشت های محکم وپی در پی که به کسیه بکس میزدم باعث منعکس شدن صدا میشد، 
داخل  سالنی که دور تادورش رو اینه های قدی کار کرده بودیم!می پرم باال وبا ضربه ای 
پا کارو تموم میکنم صدای دست زدن میاد! برمیگردم...دیدن بابا وتیام برام توی این لحظه 

خیلی مفید بود بهم انگیزه ی وجودی میدادبابا امد طرفم ودستی بهسرم کشید :دخترم 
بزرگ شده! قوی شده خیلی خوبه حاال خیالم راحته بر میگرده وبه سمت در میره تیام 

درحالی که بطری ابی دستشه میگه: سلمان امده دیدنت گفت بهت بگم بری که کلی کار 
دارین باید کاراتو زود انجام بدی خیلی چیزا باید یاد بگیری میدونی که کار اسونی نیست .

سری تکون میدم وبا ارامش  زمزمه: نگران نباش من از پسش بر میام!

صدای فریاد یکی میاد:تمنا بیا کلی کار داریم

زیر لب میگم:تیام این رفیقت چی میزنه انقد شنگوله؟
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ملیح لبخند میزنه :خوب اگه اون شیطون نباشه وتو ارام که زوج خوبی نمی شدین، می 
شدین؟

خیلی جدی ادامه میده:تمنا دیگه بسه خیلی داری ازش دوری میکنی، یادت نره که شما 
دوتا نامزد هستین نزار این ماموریتت باعث بشه ازدواجتون عقب بیافته!

خونسرد میگم:اصال نگران نباش منم سلمان رو دوست دارم اما سرد بودنم دلیل بر بی 
میل بودنم نیست و درمورد ماموریت باید بگم خیالت راحت باشه این اخرین کار منه

ادامه میدم:باالخره  توی سن 22 سالگی ترجیح میدم زندگی عادی داشته باشم!

سری از تاسف تکون میده :این دوسال که خوب پدری از ما دراوردی به هرحال داشتن یه 
نابغه توی خونه این مشکالتم داره

اضافه بر حرفش گفتم:یه نابغه ی هیجانی!

به باال رفت ، همیشه میدونستم یه نابغم ومشکلی باهاش نداشتم وقتی 18 سالم بود کنکور 
رو انقدر عالی زدم که سازمان سنجش باورش نمیشد وچهاربار ازم ازمون گرفتن اولش   

قصد دکتر شدن داشتمچیزی که مادرم ارزوشو داشت.اما بعد از طرف اطالعات  ایران 
بهم پیشنهاد کار شدمنم که کله خراب از طرفی هم وقتی بابا و تیام توی نیرو انتظامی 

بودند تشویقم کردن تنها  مخالف این ماجرا مادرم بود !

بنظرش خطرناک میامد طی 9 ماه فشرده دوره های چیریکی وهک رو دیدم حقیقتا دهنم 
صاف شد! از قبل انواع ورزش های رزمی رو رفته بودم وتوی همشون مهارت داشتم

به 5 زبان زنده دنیا صحبت میکردم و درنهایتا برنامه مینوشتم اما توی خانواده بودن اونم 
با وجود بابا وتیام پیشرفت بیشتر بخاظر خطرناک بودن بهم اجازه نمیدادن اما این ماجرا 

باعث پیشرفت زیادی ازم شد 
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ولی درنهایتا باعث از دست دادن عزیزترینم یعنی مادرم شد....جلوی در اتاقم بودم درو 
باز کردم وبه اتاق بی نهایت ساده ودرعین حال پیچیدم رسیدم به سمت حموم رفتم زیر 

دوش باز فکرم پرکشید سمت روزی که مادرمو از دست دادم

 

"" نمک ابرود سال 1397 

با احتیاط به اون روانی زنجیری نزدیک میشدم...دستم گلوله خورده بود وعمال نمیشد 
هیچکاری بکنم اسلحش روی سر مادرم وبود واون هق هق میزد واشکاش صورت نازشو 

پر میکردن

اروم صدامو کنترل کردم:ببین بهتره بزاری اون بره اون هیچ ربطی به من نداره

ببین من جلوتم هرکاری دوست داری با من بکن حاضرم هرکاری بکنم ولی بزاری اون 
بره

اما اگ بالیی سش بیاری قسم میخورم خودم سرتو ببرم!

خندید مجنون وار خندید واین باعث ترس بیشتر مادرم شد

روی پشت بوم بودیم واون هی عقب میرفتاعصابم بهم ریخته بود تیام وپدرم اون پایین 
بودن وبیشتراحتمال اینو میدادن که بخاد مادرمو پرت کنه برای همین دورتا دور ساختمون 

رو با تشکت نجات پر کرده بودن!

ومن این باال پر پر میزدم که زندگیمو ول کنه! خندید اون روانی بلند میخندید و درادامه 
گفت احمق فکرکردی؟اون تورومیخاد؟9ماه تموم دنبا این بودی که بفهمی مهره اصلی کیه 
اخرش رسیدی به من اخه احمق من اگه مهره اصلی بودم انقدر اسون خودمو در اختیارت 

میزاشتم؟حاالهم  نقاب ازم نخاسته تورو بکشم گفته تورو نابودت کنم تمنا اریا!!!مثل یه 
ببر زخمی نگاش میکردم که تنفگ رو  به من نشونه گرفت و تیر دیگ به دستم زد پرت 

شدم عقب افتادم

خیلی سریع چاقو دراورد توی قلب مادرم فرو کرد واونو پرت کرد پایین بی توجه درد 
دستم وخونریزم حمله کردم طرفش وبا اولین چیزی ک دستم امد وهمدن چاقو بود سرشو 

بریدم وقلبشو با دستم دراوردم
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قلبشو تو دستم فشار دادم ورفتم سمت بومدیدمش تو بغل پدرم وبود واون داشت زار میزد 
میخاستم بپرم ولی دستی دورم حلقه شدسلمان بود معلم ونامزدم سرشو روی سرم 

گذاشت،وزمزمه کرد انتقام میگیریم...دستشو زیر پام انداخت وبلند م کرد....""

از حموم بیرون امدم سلمان رو دیدم که روی تخت خوابش برده بود،انگار خیلی منتظرش 
گذاشته بودم به کنارش نشستم وبا موهاش مشغول بازی شدم

روز اول اشناییمون خیلی جالب بود"" خوب دخترم اینم معلم جدید تیر اندازی وهنر های 
رزمیت اقای سلمان تهرانی سعی کن اذیتش نکنی!به پسر قد بلند وچهار شونه با چشمای 

مشکی که اونجا بود نگاه کردم .نگاهش گرم وگیرا وصد البته جذاب وشیطون بود!

برعکس من که همیشه خیلی اروم وخونسرد بودم اون خیلی شطون بود اصال به سنش 
نمیخورد انقدر هیجانی باشه و پیش فعال ادم تو سن23 سالگی بیشتر ارومه تا اینجوری  ! 

هرچند این نظر شخصی من بود!

سردار اریا که بابام باشه ادامه داد:تمنا سلمان تورو توی این ماموریت همراهی میکنه ! 
باید حرفاش رو مو به مو گوش میتونه کمک خوبی برات باشه  ورو به سلمان ادامه داد 
این تو واینم دختر من!""بعد ازاون سلمان فقط پی این بود که صدای منو در بیاره یا به 
عبارتی عصبانیم کنه!هرچند سعی میکردم به کاراش ورفتاراش واکنش نشون ندم اما 

باالخره راهی پیدا کرد که صدای منو دربیاره یا به عبارت دیگه به قول تیام تونست تاحد 
مرگ عصبانیم کنه

یادم نمیره کارشو اون روزی که من اصال حالم خوب نبود وبشدت رو مخم رفت!اخرشم 
با یه مبارزه تموم شد!یه آه غلیظ کشیدم که دستی دور کمرم حلقه شد ومنو مجبور به دراز 

کشیدن به روی تخت کرد

ما به هم محرم بودیم چون واقعا همو دوست داشتیم!محرم بودنموندقیقا سه ماه قبل قتل 
مامان صورت گرفت با فکر کردن به مامان ویادش چشمام لبالب از اشک شد و سلمان 

گفت:چی با عث شده که تمنای وجود من چشمای وحشیش اینجوری لباب از اشک 
بشه؟سعی کردم بغضمو فر وببرم ولی مگ میشد از این مرد وکاراش فرار کرد ؟ لبمو به 
دندون کشیدم که لبمو گرفت واروم بیرون کشیدش وگفت نه این برای به دندون کشیدن تو 

نیست صاحب داره

.لبخندی زدم وبرگشتم به جلد همون تمنا مغرور وسردشیظون گفتم خوب جناب 
تهرانی،بیرون لطفا میخوام لبس عوض کنم!
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بدون هیچ حرفی به بیرون رفت!دوست زیادی نداشتم به جز یه الهه وعسل،البته الهه دختر 
خالم بود ،از یه خاله ی ناتنی..که خیلی دوستش داشتیم اما... امریکا زندگی میکرد وزیاد 

اینجا نمیامد.الهه هم پیش پدرش توی ایران بود.

عسل هم که قرار بود زن داداشم بشه، وای یادم رفته بود که فرداشب شب خواستگاری 
تیامه!تیام عاشق عسل بود وعسل هم میمرد براش!زوج خوبی میشدن!

لباسم رو به یه لباس استین دار سورمه ای کوتاه ویه شلوار جین معمولی عوض کردم و 
مانتوی مشکی  از داخل کمد بیرون کشیدم!کفش های ساقدار  لی رو هم زیر تخت  به 

روی پاتختی گذاشتم وبه سمت ایینه برگشتم

موهای بلند ولخت مشکی قهوه ای م رو جمع کردم وبا حوله تا جایی ک امکانش وجود 
داشت خشک کردم و اونوشونه زدم  قصد داشتم موهامو محکم باالی سرم ببندم اما ترجیح 

دادم ردوم ازاد باشن اخه همیشه بابامیگفت اینجوری شبیه مادرم ومیشم !

به اینه نگام دوخته شد!دقیقا شبیه مادرم بودم موهای مشکی قهوه ای چشمای میشی قد بلند 
و پوست سبزه گندمی

الغر اما توپر!این خوصیصتم به تیام وبابا رفته بود!!!صدای زنگ در امد واین نشون از 
این بود که مهمونای سلمان امدند!

سلمان تنها بود همیشه!خواهروبرادری نداشت وهیچ وقت از اونا حتی حرف هم نمیزد!منم 
اصراری برای دونستن نمیکنم چون میشناختمش ومیندونستم به موقعش بهم میگه

فقط یه شال ابی تیره که خیلی بهم میومد روسرم انداختم ومانتو و کفشمو برداشتم ودر 
حالی که از 15 تا پله ی مارپیچی پایین میرفتم رژ لب صورتی مالیم رو به لبای قلوه ایم 

زدم ومانتو رو تنم کردم وکفشا رو دستم گرفتم با اتمام کارم پایین پله ها ایستاده بودم  دکمه 
های مانتوم رو باز گذاشته بودم حاال چهارتا دکمه که این حرفا رو نداره!

 سلمان امد طرفم و دستم رو گرفت ولبخند مهربونی به روم زد به سمت حال حرکت 
کردیم  یک دست مبل سلطنتی  ویه قالیچه ی کوچیک وسط حال جا گرفته بود یه پسر با 
موهای طالیی _قهوه ای و چشمای خرمایی و چهار شونه با لب و بینی وقد متوسط که 

یک پیرهن چهار خونه تنش بود و دختر ریز نقشی با یه کت وشلوار نیلی رنگ کنار 
نشسته بود  دخترموهای کوتاه شکالتی داشت وچشمای درشت عسلی 
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در کل دختر وپسر خیلی بهم میامدند با کنجکاوی داشتم نگاشون میکردم که با صدای 
سلمان به خودم امدم: تمنا نامزد عزیزم موسی وسحر همسرش دوستای من،

صدای اشنای یه گودزیال حرفشو قطع کرد:وهمچنین پسرعموی من!

برگشتم به سمت صاحب صدا  احمد بود مثل همیشه یه پیرهن ابی روشن با خطای سفید 
تنش بود که خیلی قشنگ باعث میشد چشمای ابیش به چشم بیاد وموهاشو روهم یه مدل 

فشن خیلی قشنگ درست کرده بود!  با شلوار قهوه ای 

سیبالشم که مثل همیشه مرتب ومنظم بودند! اصال مشخص بود سر قرار بود و معلوم نبود 
اینبار میخواست مخ کی رو بزنه!

 امد نزدکیمون و مردونه با تیام وسلمان دست داد وبغلشون کرد ...سمتم برگشت 
وگفت:خوب مخ داداش منو زدیا تمنا خانوم!

خندون گفتم:کمتر سنگ دادش جونتو به سینه بزن!

امد طرفم ودوستانه به اغوشم کشید :منکه از پس زبون تو برنمیام!

برگشت سمت تیام وسلمان وادامه داد:چیکارم داشتین که از یه قرار مهم کشیدید بیرون 
وباعث بهم خوردنش شدین؟

تیام محکم  پس سرش زد که من دردم گرفت المصب دستش خیلی سنگین بود :اخه قرار 
گذاشتن با چهارتا دختر هم شد قرار مهم؟

همه خندید واحمد درحالی کهپس سرشو میمالید به تیام گفت:نه جون تو این دیگه نیمه 
گمشدمه!

خندیدم :اره نیه ی گمشده ی تو توی همه ی دخترا دیده میشه!

درحالی که دستی به ریش فرضیش میکشید گفت:اره حاال که با دقت نگاه میکنم میبینم توام 
بد هلویی نیستیا بیا بغل عمو  آ باریــــــــــــکال!سلمان به طرفش خیز برداشت که 

گفت:البته به چشم خواهرانه

همه خندیدم که با صدای رسای بابا باعث شد به طور ناخوداگاه بلند شیم به بابا نگا کردم 
لباس سبز ابی که توی هیکل مردونش میدرخشه یادمه این لباسو مامان برای تولد دوسال 
پیشش براش خریده بود! تیام کامالشبیه بابا بود!همون چشمای بادومی و قهوه ای وهمون 
قد بلند وچهار شونه  وهمون اخالق ودل بزرگی! ریش وسیبل ولب ودهن خود بابا بود!و 
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منم...خود مامانم با یاد اوردی مادرم باز چشمام پر از اشک شد اما به سرعت اونو پس 
زدم  من باید محکم باشم محکم!

بابا ازمون خواست به سمت اتاقش بریم به ترتیت من سلمان تیام احمد وموسی وسحر 
پشت سرش حرکت کردیم وارد اتاق شدیم

دور میز وایستایم درست مثل بچه هاو بابا کامال جدی داشت نگاهمون میکرد! سرشو 
اورد باال وبا اخم گفت:خوب.....

یهو زد زیر خنده که با تعجب نگاش کردیم وسط خندش بریده بریده گفت:چقدر قیافه هاتون 
بامزه شده!همه همراهش خندیدیم ک جدی شد:بسه 

بابا_ خوب تمنا وسلمان ما یه طرح برای انتقام از نقاب داشتیم!حاال وقت اجراشه!

لبخندی رو لبم میاد وبابا ادامه میده:اما اینبار با سری پیش خیلی متفاوته!تمنا من نمیتونم 
مانع انتقام گفتن بشم اما ازت میخوام خودت نباشی

با چشمای گرد نگاش کردم:نگو که ازم میخوای  عقب بکشم وتوی این عملیات شرکت 
نکنم؟

بخند زد:نه اما ازت میخوام هویت وقیافت و خیلی تغیر بدی نمیخوام بشناسنت

،اهانی گفتم که روبه احمد گفت:یه هویت جدید .قیافه جدید میخوایم برای تمنا، تیام و 
سلمان! 

احمد چشم قربانی گفت وادامه داد:یه روز فرصت میخوام
سحر پرسید:خوب سردار اریا سوالی که برام پیش امد اینه  چطور میخواین قیافه هاشونو 

عوض کنین؟
بابا لبخندی زد :برای همین از موسی خواستم همسر گریمورش رو به اینجا بیاره قطعا تو 

میتونی کمکون کنی!

سحر لبخند زنان گفت:البته که میتونم وخیلی عمیق به ما سه تا خیره شد
احمد امد پشیت سلمان  قایم وشد ویجوی که همه بشنویم ولی زیر لب گفت:چرا این 

اینجوری نگاهمون میکنه من میترسم من نخور!!همه باز خندیدیم با این لودگی وسادگیش!
بابا چندتاسی دی دست من داد وگفت ببینم چیکار میکنی این تو واینم گروهت هرچی 

سالحم خواستی فقط کافیه اراده کنی!لبخند زدم وتشکری کردم !
بیرون از اتاق امدم سلمان و احمد در حال گفتگو  بودن، سلمان بلندی گفتم که نگام کرد 

:حاضر شو دیگ بریم بیرون کلی کار داریم!
یکم نگام کرد ورفت باال وبه احمد گفت: بقیشو بعدا بررسی میکنم،احمد امد کنارم :خوب 

کجا میخواین برین؟ابروهامو باال انداختم:کجا میخوایم باهم بریم شماهام میاین دیگه !
یه اهانی گفت وپرسید کجا 
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-خوب فردا خواستگاریه تیام وعسله باید بریم دستگل سفارش بدیم و کت شلوا ربابا 
وسلمان و تیام رو بگیریم من لباس بگیرم توام یچیزی بگیری به عنوان بردار سلمان 

همراه ما بیای 
چهرش زار شد:یعنی اونا کت وشلوار بپوشن من گونی؟

سلمان همونجوریکه داشت با موهای مشکی طالیش بازی میکرد وبهشون حلت میداد 
گفت:تو گونیام بپوشی بهت میاد داداش!

با دمت گرمی از سوی احمد جوابشو گرفت!.لبخندی زدم و تیام رو صدا کردم .وقتی امد 
از موسی وسحر خداحافظی سرسری کردیم وقرار شد با پرشیای تیام بریم.به سمت 

فروشگاه بزرگ رفتیم 
طبقه بندی این فروشگاه همیشه مورد عالقه من بوده وهمین طور قیمتاش مناسب با قشر 

متوسط جامعه درسته بی نیاز از مال دنیا بودیم یکی بخاطر اینکه هر 4 نفر کار میکردیم 
ودیگری بخاطر دوتا ارث بزرگی که به پدر ومادر رسیده بود واوناهم روی اون سرمایه 

گذاری کرده اند ولی با این حال همیشه دوست داشتیم مثل بقیه جامعه مردم زندگی کنیم!به 
طبقه اول رفتیم جلوی مغازه سوم از سمت چپ که نوشته بود خیاطی حاج صالحی ایستادم 

وبا یه یالله وارد شدیم.
به ترتیب من تیام سلمان و دست اخر احمد که طبق معمول سرش توی گوشیش  ود 

ونیشش باز،معلوم بود دوست دخترش داره قربون صدقش میره!

بقیه رفتند تا لبس هاشونو پرو کنند واحمد هم مشغول دید زدن کت وشلوار ها بود اندام 
الغر وقد فوالعاده بلندش باعث میشد هرچیزی بهش نیاد!از احمد براتون بگم تا بیشتر 

باهاش اشنا شید یجور نابغه بود اما بیشتر بهش میخورد اچار فرانسه باشه هیچ کاری نبود 
که بلد نباشه از انواع ورزش ها گرفته تا سی پیو و برنامه نویسی کامپیوتر!استادم بود 

ومن واقعا ازش ممنون بودم که صادقانه بهم همه چیو یاد داد دوست صمیمی سلمان بود 
اما چند سالی ازش کوچیک تر بود...

.به طرفش رفتم.. و کت وشلواری که انتخاب کرده بود رو از دستش کشیدم سلیقش خوب 
بود اما این بدرد خاستگاری نمیخورد

میدونستم رنگ کت سلمان شکالتی و تیام سورمه ای و باباهم خاکستریه بنابر این یه کت 
مشکی اندامی با لبه دوزی نقره ای براش برداشتم واز خواستم پرو کنه با قدر دانی نگاهی 

بهم انداخت وتشکری کرد.... واقعا برام سوال بود چطور ممکنه ادمی به پولداری 
ومشهوری احمد هیچ وقت نخواد با خانوادش زندگی کنه؟!  بیخیال شونه ای تکون دادم به 
من چه اصال مگه خودم کم درگیری ذهنی داشتم هرچند شعله های کنجکاوی وجودمو پر 

کرده بودند!باالخره که میفهمیدم پس االن بهتر بود اروم باشم!ونزارم حس فضولی 
وکنجکاویم بهم غلبه کنه وگرنه خاستگاری امشب پر میرفت!شونه ای ابال انداختم ومنتظر 

به اتاق های پرو چشم دوختم وهمین طور مغازه رو بررسی میکردم که به زیبایی 
 طراحی شده بود کف صالن با سرامیک ها طرح مرمر سفید ومشکی پوشش داده شده بود 
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دورتا دور سقف هالوژن مخفی با نور های ابیو بنفش وجود داشت ردیف وسط کت های 
تک رو داخل یک رگالج قرار داده بودند ودر دوسمت کت های ست بر اساس قیمت 

وجنس وهمچنین پشت رگالج وسط وکنار 5 اتاق پرویی که اونجا وجود داشت اتاقکی 
ساخته وبدند با سه  چرخ خیاطی ودوتا سردوزی وپارچه هایی که با نطم ذرون قفسه ها 

چیده شده بودند!

با صدا شدن اسمم از زبون تیام دست از تحلیل مغازه برداشتم وبه سمت اولین اتاق پرویی 
که کنار اتاقک بود قدم برداشتم در زدم ومنتظر موندم تا در رو باز کنه

در بازشد وقامت تیام درون اون کت وشلوار خوش دوخت سورمه ای رگ با پیرهن یاسی 
کمرنگ نمایان شد باید اعتراف کنم که فوقالعاده بود! منتظر نگام کرد چند بار دهنم رو 

باز وبسته کردم تا کلمه یمورد نظرمو پیدا کنم اخرشم گفتم:عسل امشب غش میکنه!
خب ابراز احساسات بلد نبودم مگ دست من بود! تیام اینو خوب میدونست ولبخندی از 

رضایت زد موج شادی وشوق نگاهش برام وصف نشدنی بود!
سلمان صدام زد رو به تیام خوبه ای گفتم وبرگشتم سمتش که نفسم حبس شده..مرد من چه 

زیبا شده بود لبخندی زد وگفت پس خوشت امده وهمین خوبه ودرو بست
احمدهم بیرون امد وهمون رو حساب کرد حتی به من نشونم نداد ومن هم چیزی نگفتم! 
کت بابا رو هم از اقای صالحی تحویل گرفتیم وبه سمت در رفتیم تا من لباسی در شان 

خواهر شوهر بگیرم.خوشحال بودم برای تیام!اما قبل امشب حتما باید باهم حرف میزدیم 
کل فروشگه رو زیر رو کردم واخر به یه کت وشلوار ابی فیروزه ای  رضایت دادم شال 
سفید مجلسی وکفشای پاشنه ده سالنتی رو هم گرفتم. و بعد از خوردن یه بستنی شکالتی با 
بچه ها به سمت خونه رفتیم. هنوز 5 بود وبرای اماده شدن کلی وقت داشتن. جلوی در از 

سلمان واحمد خواستم برن تا منو تیام تا جایی بریم سلمان که بی هیچ حرفی پیاده شد 
واحمد با قیافه ای که داد میزد داره از فضولی میمیره نگام میکرد.چشمام رو به نشونه ی 
تایید بستم ولبخندی به روش زدم از تیام خواستم پیاده بشه تا من رانندگی کنم .سری تکون 

داد وقبول کرد.پشت رل نشستم وبه ارومی به سمت جای مورد نظرم رفتم.ماشین در 
سکوت کامل بود ومن ازش داشتم لذت میبردم .میدونستم تیام چندتا فکر وحس مختلف 

االن توی ذهن ودلش هست که درگیر همشونه ومهم ترینش اینه:تمنا با من چیکار 
داره؟؟؟؟

اون میدونست من بی دلیل ازش چنین چیزی نمیخوام اخرین باری که باهم صحبت کردیم 
درمورد سلمان و گفتن موضوع خاستگاری بود.برای همین خیلی عجیب بود ومن کامال 

بهش حق میدادم به چهرش نگاه کردم از نیح رخ ابروهای هشتی پر رپشتش توی هم بودند 
وکنار چشماش به خاطر نیمچه لبخندی که رو لبش بود چین خورده بودند خیلی زیبا 

ودوست داشتنی بود برادر من!البته این دید منه به هر حال از دید هر خواهری بردادرش 
دوست داشتنی بود دوباره بهش نگاه کردم که دیدم لبخندش پر رنگ تر شده خدا میدونست 

داره به چی فکر میکنه وبه نظر من  محور همه ی فکراش روی عسل بود که میچرخید.به 
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جای مورد نظر رسیدیم یه دشت بود با سبزه های تازه و درختای بید مجنون اینجارو 
دوست داشتم وجادویی میدونستم ،نمیدونستم مال کیه وگرنه هرکاری میکردم تا بدستش 

بیارم!لبخندی زدم واز تیام خواهش کردم پیاده شه.سری تکون داد و درحالی که کت 
اسپرتش رو درمیاورد داخل ماشین میزاشت ازم پرسید:تمنا چی میخواستی بگی که بعد 

این همه مدت خواستی تنها صبحت کنی؟

لبخندی به این همه عجله ونگرانیش زدم وگفتم صبور باش تا موقع خواستگاری چهار 
ساعت تقریبا وقت ازاد داریم بیا یم خلوت خواهر وبرادری داشته باشیم!

سری تکوت داد وبه سمت سبزه زار رفت.ازش خواهش کردم چوبای خشک رو از زمین 
جمع کنه تا یه چایی اتیشی درست کنیم یه لبخند کج روی لبش نقش بست متوجه شدم 

دلیلیش چی بود ...ومتقابال منم لبخندی زدم وقوری وکتری فلزی رو از پشت ماشینش 
همراه با ژل اتیش و کبریت برداشتم. و اتیشی درست کردم و کتری روش گذاشتم به 

سمتش حرکت کردم که گفت:روی زمین بشینیم یا چیزی بندازم؟

درحالی که مینشستم جوابشو دادم وگفتم :روی زمین صفاش بیشتر بشین.ومجبورش کردم 
کنارش بشینه.دستشو دورم حلقه کرد وهمونطور که شعله های اتیش خیره بودیم گفت :چی 

توسرته تمنا؟

رگشتم سمتش :تیام امشب با عسل باید صحبت کنی. باید بهش بگی تا وقتی مامورتمون 
تموم نشه نمیتونین ازدواج کنین باید بهش بگی ،بهش بگی کارمون چیه بهش حقیقت من 

رو بگو نزار فکر کنه من فقط یه دختر معمولیم که داره درسشو میخونه باید از خطری که 
تهدیدش میکنه باخبرش کنی بعد اجازه بدی تصمیمی بگیره

تیام همچنیان خیره بود به اتیش واب دهنش روبه زور قورت داد مشخص بود بغض 
کرده:واگه بگم.بگم که من یه پلیس جاسوسم بگم مادرم بخاطر شغل خواهر کشته شد و 

تصادف نکرده بگم خواهر کوچولوم یه نابغه هست که مشخص نیست کاراش چیه وهمه به 
خون خاودمون تشنه هستن... بنظرت قبولم میکنه؟اگه نخواد وبزنه زیرش چی؟

سری تکون دادم بهش حق میدادم نگران باشه برادر عزیزم توی سن تقریبا 30 سالگی به 
سر میبرد وتازه میخواست طعم عشقشو بچشه...سکوت کرده بود وتوی فکر بود از جو 

سنگین بدم امد وگفتم:تیام؟

درهمون حالت گفت:جانم؟ ادامه دادم:بهم قول بده تیام قول بده اگه با عسل ازدواج کرده 
خوشبختش کنی قول بده مراقبش هستی.عسل برام بهترین دوست بود توروزای سخت از 

دست دادن مامان همیشه کنارم بوده قول بده  بهم

وخیره خیره نگاهش کردم نگاهشو سمتم گرفت و توی چشمام زل زد وگفت:به ارواح 
خاک مامان به جون بابا به چشمات قسم تمنا نمیزارم ذره ای عذاب بکشه!سر تکون دادم 

ونفسمو با ارامش به بیرو نفرستادم:حاال خیالم راحت شد بلند شو یه چایی بهمون بده 
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شادوماد!خندید بلند خندید ومن خندون به ذوق بچه گانش بخاطر امدن لفظ شادوماد انگار 
نه انگار این مرد  سی سالشه خرس گنده.

سری تکون دادم و به سبزه ها ی بلند و زیبا خیره شدم ودستی بهش کشیدم... همونجور که 
به دستم حرکت میدادم وشکل های نامفهموم فرضی میکشیدم با فکر رفتم. امشب شب 

مهمی بود بعد از خواستگاری وگرفتن بله از عسل  کار های مهمی داشتم که انجام بدم.از 
عسل مطمئن بودم که تیام رو انقد میخواد که حتی سر جونشم قمار کنه..ذهنم درگیر سی 

دی ونقشم شد..سی دی هارو باید بررسی میکردم اما نه توی خونه. یه شک بد به دلم افتاده 
بود یه شک بزرگ .. امشب باید ناپدید میشدم برای چند روز و تموم کارام رو راست 

وریست میکردم وبر میگشتم. با صدای تمنا تمنا گفتن تیام به خودم امدم ودیدم چایی رو 
جلوم گرفت:نمیخوری تمنا؟چشماش داشتم صورتمو با دقت نگاه میکردن انگار منتظر بود 

کشف کنه بی چی فکر میکنم چایی رو با دست ازادم گرفتم و روی سبزه ها گذاشتم بازم 
کنارم نشست:برای نقاب د قیقا چه نقشه ای داری؟ دستم مشت شد وسبزه ها کنده با خشم 

نامحسوسی گفتم:نقشه های قشنگ.خیلی وقته منتظر چنین روزیم...

ادامه داد:از اموزشت خیلی مونده..اونارو باید انجام بدی! نفس گرفتم:نه دیگه الزم نیست 
به اندازه کافی یاد گرفتم.

باهام مخافت کرد:لج نکن تمنا این همه صبر کردی یه ماه دیگم روش بذار این دوره 
اموزشت تموم شه دیگه میتونی به نقشه وهدفت برسی.سری تکون دادم:فقط همین یه ماه 

اخر.

چاییمو سر کشیدم وبلند شدم اتیش رو با ریختن اب خاموش کردم ووسایل رو پشت ماشین 
گذاستم از تیام خواستم برونه وخودم سرمو به پنجره تکیه دادم... با فکر کردن به انتقام 

 خون مادرم قلبم اروم میگرفت .تیام اهنگ ارومی گذاشت. سلیقشو دوست داشتم اهنگ به 
قدری اروم بود که کم کم  پلکام روی هم افتاد وچیزی نفهمیدم.. به حس کنده شدن از از 

زمین خواستم چاشم رو باز کنم اما حس خابالودگیم مانع این کار میشد. همیشه همین بودم 
وقتی خواب بودم هیچی نمیتونست بیدارم کنه جایی نرم وخنکی فرود امدم و از عطر و 
بوی اون مکان فهمیدم اتاقمه این عطر خنک فقط مال اتاق من بود!صدای بسته شدن در 

نشون از این میداد که شخصی که بلندم کرده رفته چشمام رو باز کردم وبه ساعتی که رو 
به روی تختم بود نگاهی انداختم نیم ساعت فرصت خواب رو داشتم پست دریغ نکردم 

وخوابیدم.

با صدای زنگ هشدار بیدار شدم همزمان در اتاق باز شد وتیام وسلمان امدند داخل 
همونطور که چشمامو میمالیدم وخابالود خمیازه میکشیدم گفتم:اقایون اتفاقی افتاده؟ودوباره 
خمیازه کشیدم وسرمو خاروندم.اینکارم باعث لبخند وتدبلش به قهقه ی پسرا شدو همزمان 

گفتن:نه! گفتم پس چه مرگتونه؟ سلمان در حالی که سعی در جمع کردن لبخندش داشت 
گفت:هیچی بیدار شو یه ساعت وقت برای حاضر شدن داری !
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سری تکون دادم وباشه ای گفتم وبه در اشاره کردم:بیرون دیگه وایستادین که! همونطور 
که میخندیدن بیرون رفتن بلند شدم وحولمو دارشتم به حموم رفتم وفقط سرمو شستم که 

سرحال بشم. بیرون امدم ولباس هام رو از توی کاوربیرون اوردم به روی تخت انداختم 
 سمت ایننه ای اتاقم رفتم و سشوار رو برداشتم .موهای تقریبا بلندم رو سشواری کشیدم و 

شونه کردم بافت قشنگی بهشون زدم و تیکه ی جلوی موم رو هم به صورت تل بافتم. 
 سرویس فیروزه ای رو برداشتم به گردن و گوشم انداختم دستبند وساعتمم رو دستم کردم 
ورژ کالباسی روی لبم کشیدم  به سمت تخت برگشتم کت وشلوار رو به تنم کردم و شال 
سفید روی سرم انداختم و سعی کردم موهام رو تاحدودی بپوشنم کفشای سفیدم رو هم پام 
کردم وعطر گرم وخنکی رو باهم روی گردن و مچ دست و یقه ی لباسم زدم. توی اینه 

قدی نگاهی اداختم وراضی سر تکون دادم .به سمت کشوی پاتختی رفتم و نشون عسل رو 
که با بابا خریده بودیم بیرون اوردم وداخل کیف سفید کوچیک دستی ومجلسیم انداختم .به 

سمت در حرکت کردم....

شخص مجهول

به طرف میز بار رفتم..بازی خوبی رو شروع کرده بودم توی این چند سال ... بازی 
جدیدم سرگرمم میکرد واز طرفی حسابی میترسوند منو..عروسک خوبی ام گیرم امده بود 

عروسکی که  هر جور کوکش میکردم برام میرقصید زیبا میرقصید...ذهنم درگیر 
ومشغول شخصی بود که مرگ منو میخاست ومن درجریان هیچ کردوم از کاراش هنوز 

نبودم...و نمیخواستمم باشم..این یه جنگ بود جنگ مغزه ها بین من واون...راکی دیگه ای 
برای خودم ریختم و به لیوان خیره شدم...تک تک عزیزاتو ازت میگیرم تمنا..جلوی 

چشمای قشنگت پر پرشون میکنم..به سمت میز کارم میرم وعکسای روی میز رو نگاه 
میکنم و با زمیمه ی اروم میگم:خانوم کوچولو بنظرت با برادرت شروع کنم یا نامزد 

جونت؟

خودم از فکری که به دهنم خطور کرد لحظه ای  لبخند زدم و عکس تیام ر وبرداشتم:پس 
بازی این بار روی تو میچرخه جناب سرگرد تیام آریا.. صدای در امد برنگشتم از بوی 

عطرش میتونستم بفهمم بازم اون  دختره... با لوندی دستاش رو دور گردنم  حلقه شد پسش 
زدم که با صدای لوسی گفت:عشقـــــــــــــــــم؟ پس چرا من رو انقدر از خودت دور 

میکنی؟ لبخند مسخره ای زدم و با همون حالت گفتم:عزیـــــــــزم توکه میدونی من نقشه 
دارم پس چرا پا پیچم میشی؟یهو برزخی شدم:برو گمشو به کارایی که بهت سپردم رو به 

درستی انجام بده وانقدر ور دل من نباش! با چهر ی افتاده از اتاق خارج شد خجالت 
نمیکشه این؟ سری به تاسف تکون دادم به عکس تیام نگاه کردم وبراش نقشه های قشنگ 

کشیدم

داشتم فکر میکردم چجوری از دور خارجش کنم تمنا نابود میشه که صدای در زدن امد 
وصدای جدی شخص پشت در وادرم کرد تا عکس تیام رو توی یه پوشه بزارم وبه سمت 
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در برفمایدی بگم.شخص وارد شد و باپوزخندی نگام کرد سر تا پام رو دید زد وگفت 
:میبینم که حقیر شدی خبر حقارتت همه جارو گرفته بس کن این بازی مسخره ای رو که 
با یه دختر بچه راه انداختی ... غریدم خشمگین :به چه حق توی بازیمن با مهره های من 
دخالت میکنی؟ خونسرد بود هنوز خونسرد بود چقدر مرموز بود چقدر میتونست این زن 

خطرناک باشه خدا میدونست ازش میترسیدم از نفوذش از قدرتش...

لبخندی زدم وگفتم:از اینجا برو و بزار بازیم رو بکنم...اون هیچ وقت دستش به من 
نمیرسه.  لبخند زد وطرفم امد شبیهه گربه های وحشی بود...وحشی ورام نشدنی:دستش به 

تو نمیرسه مگر اینکه یکی کمکش کنه....جدی شد:میدونی حاال که فکر میکنم میبینم از 
این بازی جدیدی لذت میبرم از نابودی تو توی عشق اون دختر!

با بهت بهش زل زدم باورم نمیشد اون میدونست اما خودمو نباختم:مقامت جایگاهت اگه 
برات ارزش داره بکش کنار بزار بازیمو بکنم...بزار لذت برم از بازیم. من توی این 

بازی برنده رو مشخص میکنم.مطمین باش اون چیزی رو که میخوام بدستش میارم

باز پوزخندی دز:بدست اوردن تمنا برای تو بعد کاری که کردی مثل سازش اب و اتیش 
وکارد وپنیر میمونه.توی این بازی اگه من اراده کنم تمنا برندس حواستو جمع کن

با خشم خروشیدم بهش:تو حواستو جمع کن یه وقت  اون سر رو تنت زیادی کرد بیا بازم 
این ورا

خندید و  چرخید و لباش رو غنچه مانند جمع کرد:ببین من هروقت بخام اینجا میام اینجا 
متعلق به منه وتو ام هیچ غلطی نمیتونی بکنی ببینو  حرص بخور منم وارد بازیت میشم تا 

ببینم میخوای چیکار کنی ومهرهی قرمزی به سمتم پرت کرد که توی هوا گرفتمش...

مهره رو چرخوندم نگاهش کردم...داخلش یه نقطه ی سیاه بود واین فقط یه معنی میتونست 
بده... اونوی توی دستم فشردم .ازم بدون خداحافظی گذشت ودر ور اروم بهم کوبید چشمام 

رو بستم وفشار دادم..باید با اینی بازی جدید کنار میامدم...حاال نوبت اون بود که مهره 
هاش رو وارد بازی کنه... خندیدم از غم بود یا از خوشحالی نمیدونستم...فقط میدونستم 

نباید ببازم...حتی شده بخاطر تمنا..

تمنا:

بعد از اماده شدن به پایین امدم ودیدم که تنهام وهنوز بقیه نیومدن.تصمیم گرفتم توی این 
مدت یه زنگ به عروس خانوم بزنم و حالش رو بپرسم.با لبخندی گوشیم رو برداشتم . به 

مخاطبین رفتم وری اسم عسل ایست کردم ضربه ای اروم در حد لمس زدم وشماره رو 
گرفتم.با سه بوق جواب داد:وای دارم از استرس میمیرم ای کاش تو حداقل زود میامدی 

کنارم بودی درست مثل الهه....لحظه ای تعجب کردم مگه الهه اونجا بود .وقتی دید حرف 
نمیزنم داد زد :تــــــــــــمنا بسالمتی مردی بی خواهر شوهر شدم؟
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خیلی اروم جواب داد:نه تا حلوای تو و الهه رو نخورم نیمیمرم  نگران نباش خواهر 
شوهرت زندست ودرضمن مگه الهه اونجاست؟ با ذوق جواب داد:اره اینجاست امده در 

مورد لباسم کمکم کنه مثل تو بیمعرفت که نیست

چند دقیقه ای سکوت کردم با صدای جدی ومحکمی گفتم:ما تا نیم ساعت دیگه میایم .کجا 
قراره با تیام صحبت کنید؟

-وا معلومه توی اتاقم!

+پس الهه اونجا میخواد چیکار کنه؟

-خب میریم تو حیاط اصال تو چته؟ فاز خواهر شوهری برداشتی؟

تک خنده ای کردم.نمیدونم چرا وقتی گفت الهه اونجاست حس سرمایی تو دلم ریخت.ادامه 
دادم:نه فقط دوست ندارم کسی از ماها مزاحم دوتا کفتر که نه االغ عاشق باشن!

با جیغی که کشید مجبور شدم گشوی تلفن رو از خودم دور کنم !:تــــــــــــــــــمــــــــــنا 
،خر االغ خودتی بیشعور نفهم خودتی و شوهرت به من وشوهرم چیکار داری؟ادامه داد 

،وای تمنا نکنه تیام منو نخاد؟نکنه خوشگل نشده باشم؟نکنه دیگه دوستم نداشته باشه؟ گفتی 
میخای حرفای مهمی بزنیم نکنه دیگه منو نمیخاد وعاشق یکی دیگه شده اره ؟ به من بگو 

من طاقتشو دارم!

صداش بغض دار شده بود خندم گرفته بود این بار بلند زدم زیر خنده وبا تعجب گفتم:چی 
میگی برای خودت میبافی؟تیام عاشقته دیوونه میفهمی جونش به جونت بستس بفهمه 
اینجوری بغض کردی دیوونه میشه اثال گوشی رو به اون الهه گگور به گوری بده!

بعد چند دقیقه صدای اروم وباوقار الهه پیچید :بلی؟ سالم های دختر چطوری پیدات 
نیست؟..

+های با معرفت زیر سایتیم خودت کجایی باز چتر انداختی خون هبقیه که! خنده ی بلندی 
کرد وشیطون گفت:میخوام از دونفره هاشون عکس بگیزم  بزار م اینترنت ابر وببرم!و 

خندید منم باهاش خندیدم وگفتم:عسل چطوره؟این حرفای چرند از کجا باز به ذهنش 
رسید؟ 

الهه نفسی گرفت وگفت :نمیدونم! بعد از زدن حرفای معمولی از الهه خواستم به خونشون 
بره .نمیدونم چرا رفتارش برام عجیب بود بخاطر حرفی که زده بود توی فکر بودم .... 

باید هرچه سریعتر تکلیف مونو مشخض کنم!باید امشب برم...باید بار دیگه غیب شم...با 
تکون خوردنای دستی جلوی صورتم به خودم امدم.سلمان وبد وتیام و بابا هم پشتش 

وایستاده بودند! سلمان گفت:کجایی خانوم خوشگله؟تو فکر بودی؟
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سه تکون دادن سرم اکتفا کردم وگفتم:هیچی بریم.وزودتر از بقیه جلو راه افتادم سوار 
ماشین بابا شدیم.تیام رانندگی میکرد بابا کنارش نشسته بود ومنم پشت کنار سلمان .به تیام 

گفتم:دست و گل وشیرینی کو؟

سری تکون داد وگفت:میرم سر راه میگیرم.به عسل زنگ زدی کجا بود؟از توی اینه بهش 
نگاه کردم نگرانی از چشماش میبارید! سر تکون دادم ولبخند زدم:حالش خوبه نگرانش 

نباش

بقیه راه به سکوت طی شد. به در خونه ی عسل رفتیم و نگاهی به نمای ساختمون زدم .یه 
ساختمون با نمای مر مر  دوطبقه.زنگ در رو به  صدا در اوردم به داخل خونه حرکت 

کردیم. حوض کوچیکی که وسط حیاط بود داخلش چندتا ماهی به ارومی تکون میخوردند 
وداخل اب میرقصیدند. صدار در امد دست گل دست تیام بود وشیرینی دست من. اول اباب 

وارد شد ویا الله ای گفت که با خوش امد گویی مردی جواب گرفت. به داخل رفتیم .اقای 
احمدی صدر وایستاده بودند وبا بابا گرم احوال پرسی بودند .بعد از اون نوبت به تیام 

وسلمان رسید ودر اخ من به سمتش رفتم وباهاش احوال پرسی کوتاهی کردم .به سمت 
مادر عسل برگشتم .رزا خانوم در عین زیبایی و جوونی لبخند گرمی به مزد ومادرانه به 
اغوشم کشید.چقدر اغوشش شبیه مادرم بود... واما خواهر عسل غزل داشت نگاهم میکرد 

نمیدونم توی نگاهش چی بود غزل خواهر بزرگتر بود و حدودا 30 سال سن داشت اما 
هنوز مجرد بود.نگاهش که به نگاهم برخورد کرد پوزخندی زد وبه سمت تیام رفت و 

خیلی گرم باهاش احوال پرسی کرد تعجب کرده بودم .کنجاو بودم نمیدونم جریان چی بود! 
بعد مدتی که دست گل و شیرینی رو دادیم به سمت پذیرایی رفتیم که یه دست مبل راحتی 
 کرم_قهوه ای بود ویه فرش کرم هم زیرش پهن کرده بودند.رزا خانم عسل رو صدا کرد 

و ازش خواست  سینی شربت رو بیاره. عسل به ترتیب به همه تعارف کرد ومکث 
بیشتری سمت تیام کرد . بعد از زدن حرف های متعارفه ومعمول عسل وتیام رفتند که 

باهم صجبت کنند در لحظه اخر تیام به سمتم بگرشت که با ارامش چشمام رو به معنی تاید 
باز وبسته کردم و اون مصمم به سمت اتاق عسل رفت. بعد دو الی سه ساعت که معلوم 

نبود تیام وعسل چی دارن میگن غزل رفت تا صداشون کنه. بعد از مدتی غزل با صورت 
قرمز برگشت  و نشست  با پوزخند طرف من گفت: فکر نمیکنم برادت برای عسل خوب 

باشه!چنین ادمی بهتره از زمین محو شه. پدرش بهش تشری زد ومن در سکوت به ابا 
وسلمان خیره بودم که اوناهم بدجور  عصبی شده بودند با لبخندی گفتم:مهم عسل وتیام 

هستند که همو میخان شما هم نظرتو نرو میتونید برای خودتون نگه دارید با کینه نگام کرد 
وهیچ نگفت . به بابا نگاه کردم بهم لبخند زد بعد چند دقیقه عسل وتیام در حالی که هردو 

لبخند داشتند امدند! 

پدرعسل رو به دخترش گف:من تموم تحقیقات رو انجام دادم از نظر من اقا تایم برای شما 
بهترینه حاال بازم نظر خودت دخترم...
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عسل لبخندی زد ودرحالی که گونه هاش از خجالت سرخ شده بودند گفت:هرچی شما 
بگین! با این حرفش من بلند شدم وگفتم مبارکه و رو به پدرش ادامه دادم:اجازه هست 

نشونمونو دست عروسمون کنم؟

پدرش سری تکون داد وگفت :اختیار داری دختر. بعد از دست کردن رینگ نسبتا ساده ای 
که روش با نگین های ظریفی پر شده بود گونش ر وبوسیدم وگفتم:خوشبخت شی عزیزم. 

پدرم رو به اقای احمدی گفت:تاریخ عقد وعروسی ومهریه رو تعین کنید! پدر عسل رو به 
عسل گفت:خود دخترم تعیین کنه دوست دارم اون بگه .عسل اولش با من  من به همه 

خیره شد واخر به تیام نگاه کرد و با اطمینان گفتک مهریه من همون مهریه ایی ک هبرای 
همه هست کافیه 115 تا معقوله .نمیخام سنگین باشه برای عقد بنظرم دو ماه دیگه خوبه 

وبرای عروسی سال دیگه.

همه با این حرفش موافقت کردن ورزا خانم در حالی که انگشتری رو به دست تیام میکرد 
رو به دخترش وتیام گفت:سپید بخت شین عزیزان و عسل رو به اغوش کشید. به پیشنهاد 
تیام یه صیغه محرمیت برای دوماه اینده بینشون خوندیم. اون شب وقتی برگشتیم  قبل از 

اینکه احمد به خونه خودش بره صداش کردم وگوشه ای گفتم:میریم تو خط برنامه ی 
شماره 69

با لبخند مرموزی نگام کرد وگفت چه وقتی؟

مرموز تر از خودش گفتم :طلوع قرمز ساعت 3

سری تکون داد وازم جدا شد .به سمت اتاقم رفتم . بعد ازتعویض لباس خم شدم واز زیر 
تخت کوله ای مشکی رو دراوردم .داخلش رو با لوازمی که احتیاج داشتم پر کردم و 

ساعتم رو برای یه ساعت دیگه کوک کردم وخوابیدم. با صدای نفرت انگیز ساعت بیدار 
شدم. لباسی رو که داشتم تنم کردم تیشرت پسرونه ای بود با یه سویشرت گشاد و مشکی با 

شلواری که پاینش  تنگ میشد وزیپ داشت موهام رو دم اسبی محکم بستم و خیلی اروم 
کوله رو روی دوشم انداختم با یه یادداشت کوتاه شامل " نگرانم نباشید 15 روز دیگه 

برمیگردم و سرکالس های سلمان هم حاضر میشم"خودمو خالص کردم و از بالکن پریدم 
پایین خیلی اروم به سمت در رفتم و با یه جهش به باال پریدم و اونور پایین امدم لحظه اخر 

پام پیچ خورد اما اونقدر شدید نبود که بخاد بندازتم . به سمت  چپم نگاهی اداختم که دیدم 
دقیقا سر ساعت موقرم موتور وکالهم رو برام اوردن . سوار موتور شدم کل اه رو ری 

سرم گذاشتم وبه سرعت به سمت خنه ی مخفیم رفتم....

ازاحمد ممنون بودم بابت این خونه. این خونه رو به من زمانی داد که برای کار احتیاج به 
ارامش داشتم.  بعد ازا اینکه کیلد انداختم و وارد شدم خونه غرق سکوت بود کلید رو زدم 

ودیدم همه جا برق میزنه اما کسی خونه نیست. پس احمد اینجا نمونده ورفته! به سمت 
یخچال رفتم که پر  بود .و بعد از اون به سمت پذیرایی .قسمت قشنگ خونه همین پذیرایی 
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بود خونه کال دوتا خاب داشت یکی برای استراحت یکی دیگه کال داخلش کیف وکامپیوتر 
و دم دستگاهای ااحمد بود و اما پذیرایی ...یه ال سی دی بزرگ با صفحه نمایش 50 

اینچ.به چندتا کیبرد ویه کامپوتر کوچیک و دوتا بلندگوی خیلی بزرگ و یه میز  تقریبا 12 
نفره که برای نقشه کشی بود .و البته اون اتاقی که گفتم چیزای قشنگ زیاد داخلش وجود 

داشت .

احمد قسمت جرایم اینترنی بود.تیام و بااب هم قسمت جنایی نیرو انتظامی برای همین 
یجورایی باهم اشنا بودند .سلمان بیشتر توی تیم اموزش وحفاظت بود!

به سمت اتاق استراحت راه کج کردم وبا همون لباسا اونجا ولو شدم...

صبح با صدای زنگ گوشی بیدار شدم. بدون نگاه کردن به مخاطب جواب دادم صدای 
عصبی سلمان پیچید توی گوشم:دخترهی احمق معلوم هست کدوم گوری رفتی؟ این بود 
همکاریت؟از هرکی میپرسم میگن خودت برمگردی واب ه حالت تمنا اگ تا ظهرخونه 

نباشی  میکشمت.

پوف باز این امپر چسبودند با خونسردی گفتنم:از نفس نیافتادی؟یکم نفس بکش بابا! میام 
یه  15 روز دیگه نقشه هامو بکشم میام برای تمریناتمم میام حرص نخور  شیرت خشک 

میشه جونم! و به دنبال حرفم خنده نمکینی کردم.

سلمان انگار بدتر جوش اورد :سرخورد شدی!باشه وای به حالت تمرین دیر برسی امروز 
دهنتو سرویس میکنم فهمیدی تمنا؟. وبدون خداحدافطی قطع کرد نچ نچ گفتم و به سمت 

حموم رفتم .میدونستم االن فقط تیام وبابا هستند که به این اخالق مزخرف ترک کردن 
خونم عادت کرندند وسلمان مثل چی داره جلز ولز میکنه. چقدر عصبانیتش حس خوبی 

بهم میداد. لبخدی زدم واز حموم بیرون امدم یه دست لباس مشکی پوشیدم وبه سمت 
پذیرایی عزیزم رفتم. زدم سیستم روشن شه و درحالی که اونا loding میشدن من در حال 
درست کردن قهوه و اوردن وسایل به حال وپخش کردنشون روی اون میز خوشگل بود! 
بعد از چیدن وسایلم وریختن یه فنجون قهوه کولر رو هم روشن کردم وجلوی ال سی دی 

خوشگل نشستم!

 سی دی اول رو گذاشتم توی سیستم. وبازش کردم  جونم سرعت ادم حال میکنه اینجا! 
سی دی که باز شد دهن منم باز شد!

این عکس یه زنه که یه ماسک روی صورتش هست و مردی  کنار تصویرش مات شده 
بود از هر نرم افزاری استفاده  کردم نشد . پس با بیخیالی به متن نگاه کردم 

جونـــــــــــــــــــم اطاالعت کجا بودی تو عزیزم  با خوشحال وصف نا پذیری شروع 
کردم به خوندن اطالعت راجع به اون زن طبق نوشته ها اسمش نامعلوم بود اما به مار 

سفید معروفه یه ادم کله گنده که توی ایرانم نیست!ههه چه جالب پس کدوم گوریه؟ یه 



21

شرکت به اسم  ..... داشت که انگار شرکت ساخت لوازم ارایشی بودن و تقریبا مورد 
مشکوکی نداشت ویه شعبه هم توی ایران بود 

به سرعت  به سایت هواپیمایی ایران رفتم و با یه ویروس خیلی زیبا وارد  شبکه ی داخلی 
وخصوصی شدم  .فکر که نه تقریبا مطمین بودم چنین ادمی با هوایپمای ساده جابه جا 

نمیشه دنبال  لیست مهمونا رفتم بازم چیزی پیدا نکردم لعنتی فقط ده دقیقه وقت داشتم .رفتم 
دنبال لیس هوایپماها وجت های خصوصی بینشون توی ده روز گذشته فقط یکی بود از 

لندن به ایران اومده بود خودش بود!سریع مدل هواپیما واسم کاپیتان رو برداشتم  خواستم 
برم لیست مهمونشم بگیرم که دیدم فقط یه اسمه .انگار قبال یکی اینو دستکاری کرده واسم 

خانو رو پاک کرده؟یا شاید  اصال مار نیومده ایران؟ مجهوالتم زیاد بود!تصمیم گرفتم 
اطالعات بدست امده رو کنار اطالعات دیگه ای بزارم که توی سی دی بود واز هموشن 

یه پیرینت بگیرم .از عکس هم یه پیرینت رنگی گرفتم.به پوشه ی دومرفتم ویه چیز 
عجیب تر دیدم. یه دختر بچه بود...چیزی ننوشته بود! عکس دوم سر همون بچه بود توی 
دستای اون هرز هی عوضی! با توضیحی که پاینش خوندم تازه فهمیدم خانوم چیکارست!

سی دی دوم رو گذاشتم داخلش . عکس نداشت اما یه فایل صدا بود اون رو باز کردم . 
هدست گذاشتم روی گوشم  هر لحظه با هر کلمه ای که از اون صدای گنگ ومبهم 

میشندیم سرم گیج میرفت وچشام تار میشد . اون صدا یه تهدید بود یه تهدید که قبل مرگ 
بمامان برای بابا فرستاده بودنو اون جدی نگرفت باالفاصله بعدش یه صدای  دیگ پخش 
شد که به طرز حرفه ایی برای اینکه  شناسایی نشه بم شده بود و بعضی جاها زیر!جالب 

بود خیلی جالب بود خندم گرفته بودم از این همه زرنگی عصبی بودم صدا که تموم شد 
دوباره صدای جدیدی شروع شد :این پیغامو چند سال پیش برات فرستادمو گفتم به دختر 
کوچولوت بگی پا تو کفش من نکنه عاقبتش شد از دست دادن مادرش اگ بقیتونو دوست 
داره پاشو ازبازی من بکشه بیرون وگرنه یکی یکی تون رو جلوی چماش سالخی میکنم

دستام مشت شد خود نامردش بود!

بقیه کارامو کردم . وارد سیستم اطالعاتی شدم  یه پوشش بزرگ درست کردم و کاریکه 
تهعد داده بودم  مجبور بودم بشکنمش وارد سازمان شدم درواقع یواشکی هکش کردم و یه 

اختالل سی دقیقه ای ایجاد کردم .کل چیزایی که مربوطبه خودم بود پاک کردم!

برای سلمان وتیام وبابا تریجح دادم االن کاری نکنم! بقیه قهوم رو خوردم و توی ذهنم 
داشتم نقاب رو تصور میکردم در حالی دارم سالخیش میکنم وزجرش میدم اخیش جیگرم 
خنک شد! چندتا جیپ کوچیک از توی اتاق کارا احمد کش رفتم  یکی رو توی گردبندی 

 جا سازکردم برای خودم.یکی برای تیام بود ویکی ام برای احمد...هرچند احمد هیچ 
احتیاجی به اینا نداشت.اما بازم محض احتیاط بود.
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سلمان زیر حلقه نامزدیمون جیپ ردیاب رو کار گذاشتم .وبهم قول داده بود از دستش هیچ 
وقن جداش نکنه  وتا االنم پاش وایستاده بود  تکی به احمد زدم وقتی دیدم گوشیش روشنه 
اس ام اسی براش با این مضمون فرستادم:دو پرس غذا بگیر بیار ببینم چیکار باید بکنیم!

جواب نداد پسره ی بوق اسممو داخل گوشیش دراکوال خانوم سیو کرده بود! البته تا 
حدودی ام حق داشت

 احمد دوست ومربی هک وبرنامه نویسیم بود برای من بهترین پوشش خبری و کاری بود 
خیلی دوست خوبی بود اصال به سلمان و بابا وتیام لوم نمیداد خرابکاریامم همیشه یا جمع 

میکرد یا گردن میگرفت! به این میگن دوست خوب! سرمو تکون دادم تا از این فکرا 
خالص شدم..به سمت میز رفتم

بعد چند دقیقه به مکان مورد نظرم رسیده بودم خب یه ربعم رفته بود ویک ربع وقت 
داشتم! پشت سنگ نشستماز انترنت مودم همراهم استفاده کردم مودم بین . لپ تاپ نازمو 

باز کردم و   هایت سرعت خیلی چیز باحالیه   بازم دستام روی کیبورد نشست وارد 
صفحه اطالعات شدم یه پوشش درست کردم .ردشو زدم اون احمق هم فکر میکرد یه 
ویروسه ومیخواست disline کنه ! یه ویروس میخواسم بندازم به جون سیستمش اما 

تصمیم گرفتم اول خودم هکش کنم وارد سیستم اون جوجه تقریبا حرفه ای شدم .سیستم 
امنیتش خوب بود ولی نه  به اندازه ی الزم! ازت مام اطالعاتش یه پشتیبانی کرفتم و  

ویروس بسیار مخربمو انداختم به جونش همزمان با اینکارم یکی دیگه وارد سایت شد با 
همون مختصات انگار چند نفر بودن مختصا تادرس و محل رو خیلی دقیق برای  تیام 

ایمل کردم. و برای اطمینان ادرسی از مختصات خودمم فرستادم وگفتم اگه تا یه ربع دیگه 
خبری ازم نشد یه نیروی پشتیبانی بفرستند.نمیدونم چرا اینکار و کردم ولی حسم بهم گفت 
الزم بود!تقریبا نیم ساعتی معطلشون کردم که گوشیم زنگ خورد شماره ماهواره ای بود 
امان از دست فضولی که امانم نداد وجواب دادم! کسی پشخت خط نبود .وسایلم رو توی 
کوله ریختم و از اون مکان بیرون امدم که صدای پا شنیدم اما برای واکنش نشون دادن 

خیلی دیر بود!!! به طرفم تیر اندازی شد .  خب متاسفانه بازوم تیر کشید سرم گیج رفت 
وپهلوم سوخت وچشمام داشت تار میشد که شماره تیام رو لمس کردم پشت سنگ به زور 

خودمو نگه داشتم و فقط گفتم:بیا!

و بعدش دیگه هیچی نفهمیدم... وقتی چشامو واکردم توی بیمارستان بودم اینو از بوی 
شدید الکل فهمیدم ونیازیبه پرسیدن نبود! خواستم به شدت بلند شدم که دستی مانعم شد!تیام 



23

بود با چشای قرمز نگاهی به اطراف انداختم که دیدم سلمان اونور رو صندلی ولوعه و 
احمدم روی اون یکی صندلی

تیام  لبخند زد:دوروزه مارو  نصف عمر کردی دختر تو

با صدای که به زور از چاه در میومد گفتم:چیشد؟

تیام تکیه شو به صندلیش داد: به من زنگ زدی وگفتی بیا وقتی امدیم درگیری ایجاد شد 
انگار مقعر اونام نزدیکی تو بوده خواستند دخلت رو بیارن واما با کاری که کردی ما اون 

دوتا بچه  هکر رو دستگیر کردیم وخیلی جالبه برات بگم که نزدیک 100 کیلو مواد و 
100 تا شمش طال کشف و ظبط شد! 

سر تکون دادم:من چم شده؟

-خب یه گلوله ت وبازوی!!

یکی نزدیکی طحال یکی ام توی کتفت خورده بود!!!

+پس زنده موندم معجزست

-درسته ابجی کوچولو کارت محشر بود...وبا دست اشاره ای به اون دوتا کرد:از پریشبه 
روانی شدند اخرم همینجا خوابشون برد!توام چشمات رو ببند تا دکترت رو صدا 

کنم.چشمام رو بستم اما ارامش نداشتم. دلم میلرزید با حس حرم نفس های کسی چشامو باز 
کردم وچشای غمگین سلمان رو دیدم تا چشمای باز من رو دید سریع گونم رو بوسید 
وخیلی اروم بغلم کرد :توکه منو کشتی دختر! خوبی عزیزم؟دیگه یک قدمم ازت دور 

نمیشم!
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-من خوبم عزیزم....خوبم.. نگرانم نباش عزیزم...

برای اولین بار با احساس صحبت میکردم بغض کرده بودم احساس میکردم نیاز زیادی به 
وجود سلمان دارم

- تمنا ازت خواهش میکنم دیگه چنین کار خطرناکی انجام نده باشه گلم؟

+سلمان جان میدونی که توی کارما عادیه انقدر نگران نباش میتونست بدتر از اینم بشه

درحال بحث با سلمان بودیم که تیام ودکتر وارد شدند!

دکتر بعد معاینه مختصری که انجام داد گفت:مرخصی فقط سعی کن هوس حموم نکنی که 
برای بخیه هات ضرر داره

سلمان_چند روز دکتر نباید بره حموم؟

دکتر+ یک هفته.

احمد اروم در گوش تیام گفت مثال ولی همه شنیدیم: اوه اوه خواهرت قراره یه راسو بشه! 
همه ریز ریز خندیدن که من رو به دکتربا یه نیش باز گفتم:باشه تا یه ساعت نمیمر 

حموم!و بعدش نیشمو بیشتر براش باز کردم.دکتر که انگار از این همه پرویی  من تعجب 
کرده بود دهنش مثل ماهی بازو بسته میشد لبخندی زد ورفت بیرون.

تیام_بنده خدا دکتر هنگ کرد!من میرم کارتو انجام برم پاشین جمع کنین که بریم!

میخواستم  بلند شدم که درد عمیقی حس کردم وناله ای جیغ مانند سر دادم که احمد باز مزه 
پروند:شمشیر که نخوردی عزیز مبلند شو خودتو لوس نکن بلند شو کلی کار ریخته 

سرمون!

شاکی داشتم نگاهش میکردم اما  سلمان امد نزدیکم کمکم کرد بلند شم وجدی گفت:تمنا 
دیگه جایی نمیره توی خونه میمونه برنامه میافته عقب!
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پسش زدم:چی میگی برای خودت؟میدونی چقدر زحمت کشیدم؟میدونی چقدر تاوان دادم؟ 
به سر تا پام اشاره کردم وضع االن من مقصرش شماهایین که  چنان با شتاب گفتید بدو 

 گفتم االن همه اخراج شدیم چهارتا جوجه هکر این حرفا رو نداشت

شخصی بین حرفم پرید:اره خب برای تو که بد نشد که اطالعات رو کراک کردی خانوم 
کراکر!!!

برگشتم و تیام رو دیدم که داشت با لبخند مرموزی نگام میکرد.مانتوم رو از دست احمد 
گرفتم وگفتم:کار بسیار خوبی کردم  اصال هم پشیمون نیستم!!! درضمن استراحت فقط 

امروزه فردا میریم سرکار. و رو به سلمان با اخم وجدی ادامه دادم:شمام مانع من نمیشی 
وگرنه از نقشه حذفت میکنم وتنها ادامه میدم!

حرص خوردن ،باد کردن رگ گردنش،مشت شدن دستاش،فشرده شدن دندوناش،همه 
وهمه رو حس کردم ودرنهایت واسه اینکه منفجر نشه بغلش کردم و گفتم:توباید کنار من 

باشی نه مانعم...کنارم بمون!

خب اینجا دیگه سیاست زنانه بود که اروم نگهش داشتم وگرنه مثل سری قبل داغونم 
میکرد  دستاش که کنارش اویزون بودن بغلم کردن و نفس عمیقی کشید. به پیشنهاد احمد 
رفتیم چیزی بخوریم!خیلی گرسنم بود خیلی وبعد از ترخیص از بیمارستان  یه راست به 

سمت سفره خونه سنتی رفتیم که داخل دربند بود. وارد سفره خونه شدیم. سفره خونه 
میزای پوبی 4_6_12 نفری بود که روی هرکدوم قالیچه دست بافی پهن کرده بودن یه 

عده  جوون قلیون میکشیدن اونطرف تر دختر پسری داشتن الو میترکونن اوه اوه صحنه 
ناموسی شد سریع سرمو به طرف بقیه برگردوندم .جلومون یه اب نمای خیلی قشنگ بود 

و کنارش یه تخت که زیر سایه درخت بید مجنون قرار داشت و پاینش با سنگ ریزه ها پر 
شده بود 

به طرف تخته رفتیم و نشستیم تیام اول قلیون وچایی سفارش داد که بخاست احمد نبات هم 
اوردن

بعد چاق کردنقلیون نوبتی قلیون میکشیدیم هرچند سعی داشتن زیاد دست من ندن چون اگه 
سردردم عود میکرد باز یه روز میافتادم! وقتی چایی رو اوردن برای همه چایی ریختم که 
احمد گفت:ابژی برای ما دوتا نباتم بننداز از خماری دربیایم ژون تو که میخوام بخاطرش 

دونیا نباشه بدجور خمارتم

با این حرف زدنش همه خندیدم حتی میزای نزدیکمون !موقع سفارش غذا که شد دوسیخ 
کباب ممتاز سفارش دادم وگفتم همشو مخیوام خودم بخورم چشای بقیه گارسون وبچه ها 

 بیشتر از این قطعا اگه راه داشت باز میشد گارسون باشه ای وگفت و سفارش بقیه رو هم 
گرفت . وقتی سفارشا رو ااوردن همه داشتن نگاه میکردن من چجوری میخام اینارو 

بخورم اما گشنگی که این حرفا حالیش نبود!بود؟
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جاتون خالی  انقدر چسبی که حد نداشت ولی بازم گشنم بود نوشابه رو که سر کشیدم دیدم 
غذای احمد مقداریش مونده رو بهش گفتم:احمد جونم اونارو دیگه نمیخوری؟

درحالی که سرشو از گوشیش اورد بیرو نبا پشمای باز گفت نه چطور؟ و مشکوک نگام 
کرد

دستم رو به بشقابش رسوندم وگفتم:پس من میخورم و شروع کردم به خوردن. بعد زا 
اینکه خوردم نوشابه ی سلمانم سر کشیدم وگفتم:اخیش دیگه سیر شدم حاال میتونیم 

بریم.سرمو باال اوردم ودیدم بچها ودو میز کنارمون با دهنای باز دارن منو نگا میکنن 
سرمو انداختم پایین وخجالت کشیدم که تیام خندید وبغلم کرد:جغله منی دیگ اندازه غول 

میخوره ولی فنچول میمونه!

با این حرفش صدای اعتراض من وخنده بقیه بلند شد! با خجالن به سمت میز 
حسابداررفتیم .تیام حساب کرد وبه سمت خونه حرکت کردیم کل راه رو فکر کردم. وقتی 

رسیدیم خونه بی حرف پیاده شدم واول وارد حموم شدم .زیر دوش اب گرم نشستم 
...چشمامو بستم وذهنم رو ازاد کردم

بعد از دوش مختصری که گرفتم درد شدید رو احساس کردم  .به سمت پاتختی یاسی رنگم 
رفتم وقرص مسکن رو برداشتم خالی و بدون اب خوردمش. روی تخت نشستم و 

همونطور که مشغول خشک کردن موهای نسبتا بلندم شدم  اتاق به ظاهر سادم رو هم دید 
زدم.یک تخت یه نفره با رو تختی قرمز _مشکی. قالیچه فانتزی قرمز مشکی و کمد هایی 

که  پز ار کتاب بودند پشت تختمم دوتا عروسک خرس بزرگ گذاشته بودم تا کسی به 
 وسایل زیرش دست نزنه

کمدم که انگاز چسبیده بود به دیوار ولی این طوری نبود!کنار اتاق من یه اتاق دیگه هم 
بود که خب تقریبا وسایل کهنه بود به جز دوتا کامپیوتر و یه سری لوازمم .از پشت کمد 

این اتاق به اون اتاق راه داشت اما در نبود یه جور تونل مانند زده بودم!تقریبا بافت 
موهامم که تموم شد دید زدن اتاق هم تموم شد بلند شدم ویه ست لباس سرمه ای 

برداشتم!مانتوی رسمی بود همراه با شلوار هم رنگش .شال سفیدی سرم انداختم!موعام رو 
تقریبا داخل دادم و رژ کمرنگی هم زدم.عطر ای فوریا رو هم به مچ دست زیر گردن 

وری یقه لباسم زدم! ساک ورزشیم  رو برداشتم یه دست لباس کارهمراه با کفش مناسب 
توی اون گذاشتم.کیفم رو برداشتم  و کفشای پاشنه درا سفیدم رو دستم گرفتم.اروم بهسمت 

اتاق تیام حرکت کردم.وقتی دیدم خوابه از روی میزش سوییچ ماشین سفیدش رو 
برداشتم.پاورچی پاورپین داشتم از پله ها میومدم پایین که:کجا بسالمتی؟

برگشتم سمت بابا ولبخندی زدم:هم یه سری کار دارم گفتم تا بچه ها بیدار میشن برم 
انجامشون بدم!وبعد نیشم رو باز کردم!

بابا سری تکون داد:بهتری باابا جان؟دردی چیزی نداری؟
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-نه خوبم ممنون ،میشه برم؟

بابا+رفتن که میری با این سر و وعض ولی قبل 10 خونه باشی خودت که مطمینم هیچیت 
نمیشه مراقب ماشین برادرت باشی وگرنه باز باید غر غراشو تحمل کنی!

وهمینطور که میخندید پشت به من کرد ورفت توی اتاقش!لبخند زدم خیلی خوب بود که 
بابا عادت به سیم جینم نداشت!اروم به سمت در رفتم.کفش ها پوشیدم  وسوار ماشین شدم 
ریموت در رو زدم وبه سمت بیرون رفتم!همینطورکه رانندگی میکردم به اولین باری که 
ماشین تیام رو برداشته بودم فکر میکردم با یاد اوری اون روز لبخندی زدم! بخصوص با 

فکر اون لحظه ای که تیام ماشین ور له ولورده دید! بعد اون اولینباره باز ماشینش رو 
برمیدارم اما کارم واجب بود!

بعد تقریبا 1ساعت رانندگی به مکانمورد نظرم رسیدم  ماشین رو پارک کردم.ازماشین 
پیاده شدم وبه سمت  شرکت ساختمونی رفتم

اسما شرکت بود رسما داخلش یه کاری خوشگل خوشگل میکردن!وقتی وارد شدم منشی 
سرش  با برگه های جلوش جمع بود بدون توجه بهش درو وا کردم وارد اتاق شدم منشی 

هم سرش رو اورد باال و وقتی دید منم بی صدا برگشت سر کارش .اون یباری که نشونده 
بودم سرجاش کافیش بود!کیان پشت میزش نشسته بود با همون استایل مغرور همیشگی 

خودش! با دیدنم بلند شد و سمتم امد: سالم بر تمنا بانو! چه عجب بعد این همه مدت یاد ما 
کردین؟ راه گم کردی خانوم

کنارش زدم و همون طور که به سمت مبلمانش میرفتم گفتم:وقت نداریم بگو دوتا چایی 
بیار!

خندید که چال گونه خوشگلش معلوم شد!نمیدونم چرا هیچ وقت جذب این طور مردا 
نمیشدم!مردای سنتی رو بیشتر دوست داشتم!بعد از اینکه به منشی گفت چای بیاره کنارم 

نشست و گفت:خب حاال باز چی میخوای امدی اینجا؟

-لوس نشو کیان خودتم میدونی بعد این همه کمکی که سر اون جرانات کردم باید بهم 
کمک کنی به چیزی که میخوام برسم!سه روز پیش بهت ایمیلی زدم رسید؟

+ایمیل؟بزار فکر کنم! و به حالت تفکر ژست گرفت! با این کارش یکی محکم زدم تو 
سرش و گفتم:وقت ندارم کیان برگه هار بیار!

همونطورکه قهقهه میزد بلند شد:المصب دستت خیلی هرز شده ها به سلمان بگم  درستت 
نکنه پس فردا نزنی ناکارش کنی!

با عصبانیت اسمشو صدا زدم:کیان!برگه ها!

با خنده سمت امدم وچند برگه به دستم داد....
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برگه ها رو از دستش گرفتم و نشستم با اشتیاق نگاه کردم. دقیقا همون چیزایی بود که 
میخواستم! به عکس نگاه کردم شبیه تیام بود میشد تیام رو شبیهش کرد!مدارکشم باید 

حاضر کنم با ای نفکر رو به کیان که منتظر داشت نگاهم میکرد گفتم:مدارکش کو؟

لبخن زد وپاکتی سمتم گرفت و گفت:بنظررت دختره میتونه تیام رو شبیهش بکنه؟

-اره میتونه!!!

+به احمد چه توضیح قابل قبولی دادی که حاضر شد بیخیال مشخصات تیام بشه؟

-فقط گفتم به من بسپاره!

خندید بلند خندید:تو فوقالعاده ای چقدر قانعه کننده! نشست وتکیه داد پای راستش رو روی 
پاش چپش انداخت و دستاش رو توی هم قالب کرد:حاال چی؟میخوای چیکار کنی؟

مرموز خندیدم:میخوام شکرت دارویی که توی اصفهان داری  ،تیام رو استخدام کنه 
وبرای این سمینار به فرانسه بفرسته.بقیش با تیامه !!فقط همه چیو اوکی کنه سه نشه!

و  تهدید وار ادامه دادم:وای به حالت کیان فکر خیانت به من به سرت بزنه خودم 
میکشمت اگه نقشمو خراب کنی!فهمیدی؟

سرتکون داد و مغرور گفت:خانوم تمنا مطمین باش من به دوستام خیانت نمیکنم!!!

در جوابش فقط پوزخندی زدم!بلند شدم وبعد از تشکر ازش بیرون امدم!حاال باید پیش 
اهورا میرفتم وازش کمک میخواستم وبعد از اون پیش شهاب!!سوار ماشین شدم و به 
نزدیک ترین پارک موجود رفتم .ساک دستی رو برداشتم وبه سمت سرویس بهداشتی 

حرکت کردم.بعد از تعویض لباس نفس اسوده ای کشیدم حاال بهتر وراحت تر بودم! به 
سمت خونهی اهورا حرکت کردم میدونستم این موقع روز با هانا و ارزو سرگرمه!سر راه 

وایستادم و برای ارزو اسباب بازی کوچیکی گرفتم!به خونه اهورا رسیدم.ایفون رو زدم 
صدای نازکی گفت:کیه؟

+منم هانا اریا باز کن!

درو که باز کرد  با اسانسور به سمت باال رفتم .هانا در حالی که ارزو بغلش بود درو باز 
کرد به سمتش رفتم  وباهاش حال واحوال کردم ارزو رو بغلم گرفتم و کلی قلقلکش دادم! 

هانا واهورا از دوستای خیلی خوبمون وبدن که همیشه هم کمکون میکردند!اهورا توی 
اطالعات کار میکرد! بعد از اینکه عروسکی که برای ارزو خریده بودم رو بهش دادم 

رفت تا با اون بازی کنه اهورا کنار هانا نشست:خوب هستین تمنا خانوم؟

+ممنونم اهورا جان خوبم اگه لطف کنی امانتی من رو بدی بهترم میشم!و لبخند بزرگی 
بهش زدم. هانا خنده ای کرد وگفت:دختر چایی ر وبخور سرد شد چقدر تو به فکر کاری 

.لبخند معنا داری زدم که فقط اهورا او نرو فهمید بعد از خوردن چایی شیرن کامی گفتم و 
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با اشتیاق اهورا رو نگاه کردم که به هانا گفت میریم اتاق کار  کار داریم!هانا هم در 
جوابش فقط سری تکون داد.

به اتاق کار اهورا رفتیم. از داخل میز کارش چندتا برگه دستم داد با دقت نگاهشون کردم 
خوب بود اما هنوزم جای کار داشت!رو بهش گفتم:برای دوربینای توی خونه وسیستم 

امنیتش نتونستی کاری کنی اهورا؟شرکت چی؟اونو بدست اوردی؟

سر تکون داد:این برگه ها مال دوربینای محوطه ای اون خونست وچندتای اخر هم مادر 
زیر زمینی فرهادی اگه بدونی به چه بدبختی بدستش اوردم حرفی از سیستم امنیتی 

نیمیزدی.برای شرکت هم تو فکرش هستم دادم بچه ها روش کار کنند نگران هیچی  نباش.

خوبه ای گفتم و ازش تشکر کردم. نیم ساعت دیگه کنار این خانواده سه نفری شاد موندم و 
ازشون خداحافظی کردم کی میشه من وسلمان بچه هامونو اینجوری بغل کنیم؟ً با این فکر 

لبخندی زدم وبه سمت زعفرانیه رفتم...

جلوی  کافی شاپ شهاب نگه داشتم..چقدر این پسر خودی شیفته بود که حتی اسم کافی 
شاپشم به اسم خودش زده بود!داخل رفتم. اکثرا دختر پسر بودند و کامال مخشص بود 

دوست اند!به سمت دیریت رفتم که بادیگارد مزخرف شهاب جلوی ویرودمو گرفت:کجا 
خانوم این قسمت ممنوعه مگر  با هماهنگی!

اخمی کردم وقت برای این بچه بازیا نداشتم:برو به رییست بگو اریا امده!بعد 5 دقیقه 
معطلی  باالخره بادیگارد مزخرف امد و گفت:بفرماید داخل خانوم خوش امدید چایی میل 

دارین یا قهوه؟

-قهوه بیار!

وارد شدم بدون در زدن شهاب رو دیدم که خیلی خونسرد نشسته بود پای سیستمش خیلی 
وقت بود میشناختمش ،و یه جریاناتی هم پیش امده بود!که خودتون میفهمین! شهاب یه بچه 

فوق العاده  پولدار بود که خانوادش رو پارسال طی یه تصادف از دست داد توی دوره 
چیرکی باهاش اشن اشدم اونم یه نابغه بود از بیکاری وپولداری وارد این چیزا شد اما تا 
تهش نموند وزد  رفت!اتاقش با رنگ های چرم قهوه ایورکمی پوشیده شده بودند پارکت 

های کرم قهوه ایمبلمان قهوه ای سوخته پرده های شیری رنگ که کناره های قهوه 
ایسوخته داشتند!

+خانوم اگه دید زدنت تموم شد یه نگاهم به ما کن!

سرمو برگردوندم وبه صورت شهاب نگاه کردم که با اخم وجذبه داشت براندازم 
میکرد!شهاب صورت کشیده ای داشت موهای تقریبا معمولی که همیش هرو به اال میداد 

ته ریش داشت اما تا جایی ک هیادمه شش تیغ میزد فکر میکنم باز یکی از دوست 
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دختراش گفته ته ریش دوست دارم با این فکر لبخندی زدم دماغ معمولی و لب هایی که از 
اونم معمولی تره فقط نکته جذاب قد بلند و هیکلش وچشمای تیله ایش بودند!

-سالم بر جناب شکارچی!!!حال واحوال؟

لبخند زد وبه سمتم امد دستش ودراز کرد:خوبیم نابغه به خوبیت شما خوبی؟سلمان جان 
خوبه؟

سلمان رو با حرص بیان میکردو من دقیقا میدونستم چرا!:شکر اونم خوبه وبهش دست 
دادم

تعارف کرد و به سمت مبل هدایت شدم:خوب خانم خانما چی میخوای که بعد این همه 
مدت وارد اینجا شدی؟اخری نبار که مالقاتمون خوب نبود!

لبخند جذابی زدم:گذشته ها گذشته شهاب بهش دامن نزن برای یه ماموریت کاری یه سری 
چیزا الزم داشتم کی بهتر از تو؟ماشال از خالف مالف کم نمیاری!

خندید جذاب خندید:خالف که اینا نیست چهارت اسلحه این ور اوردن واونور بردن برای 
من خالف نیست!حاال بگو چی مخوای شاید تو انبار داشته باشم!

پوزخندی زدم:برای پیدا کردن اینا باید تا خود ارتش امریکا بدوی!فقط چون سرم شلوغه 
ومیدونم چقدر نفوذ داری بهت اعتماد میکنم شهاب !و دفترچه کوچیکی رو طرفش 

گرفتم!دفترچه رو گرفت ونگاهی کرد....سوتی زد:همه ی اینارو میخوای؟! 280 تا وسیله 
هم اسلحه هم تکنولوژی!!!چرا به سردار اریا نمیگیبرات بیاره؟ً

-حرف نزن شهاب خودتم خوب میدونی بابا نمیتونه حتی یه دونه از اینارو پیدا کنه!

ابروهاشو باال انداخت که حرصی شدم و پرتقالی از روی میز داشتم طرفش پرت 
کردم:برای من ابر وباال ننداز میتونی یا نه؟

+حرص نخور عزیزم النگوهات میشکنه سلمان نمیتونه برات بخره، ونیش خندی زد 
عوضی همیشه میدونست چجوری طعنه بزنه! شهاب شدت از سلمان بدش میاد یجورایی 

رقیب بودند!!!

+اره میتونم تا کی میخوایشون خانوم کوچولو؟

-تا اخر ماه!یعنی 22 روز وقت داری کافیه؟

+اره عشقم غصه نخور شهابت همه چیو حل میکنه!ولی یه کاری باید برام بکنی

پوف کالفه ای کشیدم:نمیخوای بس کنی؟ 2ساله داری  همین برنامه رو باهام پیاده میکنی 
سری اخر که بهم گفتی گفتم به منمیخوریم دیگه طعنه زدنت چیه؟
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خودشو جلو کشید:ببین من تورو م ی خ ا م ت اصال برام مهم نیست مال سلمانی!ولی 
غیرتم اجازه نمیده به ناموس یکی دیگه چشم داشته باشم!اون مسیله رو تموم شده بدون 

حاال مثل دوتا دوست باشیم!

سر تکون داد:درعوض چی میخوای؟

چشاش به وضوح برق زد:منم بیار تو بازی میتونم از نفوذم استفاده کنم کمک خوبیم 
برات!

تو فکر فر ورفتم راست میگفت شهاب از هر طرف خوب واماده بود! مشکو نگاهش 
کردم:از کجا بدونم خیانت نمیکنی؟

لیست رو تو دستش چرخوند:بابت این اازت پولی نمیگرم وتا20 روز دیگه همشو برات 
میارم اونجا بهت میگم  چجوری میتوین بهم اعتماد کنی!

سر تکون دادم:باشه پس تا 20 روز دیگه!

خداحافظی گفتم و بیرون از کافه رفتم!اخ که از هوای گرفته ی داخلش بیزار بودم! ساعت 
8 شب رو  نشو نمیداد .تنم خسته بود ودردام باز شروع شده بودند معدمم دیکه از 

گرسنگی درد گرفته بود!سوار ماشین شدم اولی نرستورا نوایستدم برای خودم یه پرس 
ماهیچه سفارش دادم!

غذا رو که خردم یه نگاه به ساعت کردم 10 بود!ابرویی باال انداختم وگفتم پدرم دراومدس 
.گوشیم رو از کیفم دراوردم که ددیم داره زنگ میخوره بگذرم از 30 تامیس کال!جواب 

دادم:بلی؟

-بله وبال ماشین منو کدوم گوری بردی چش سفید؟

+ممنونم از اینکه نگران حال منی داداش جون

-حال تورو چیکار دارم؟ماشین نازنینمو بیار!

+نترس نمیخورمش تصادفم نکردم میارم برات

-ببین تمنا تا نیم ساعت دیگ اینجا نباشی امار در فتن امروز واین وقت شب بیرون بودنتو 
به سلمان میدما

تعجب کردم:مگه سلمان خونه نیست؟

-نخیر جناب عالی حموم بودی رفت سرکار تا فردا صبحم نمیاد اگه ماشینو اوردی که هیچ 
نیاوردی همه رو بهش میگم خونت پای خودته نیم ساعت وقت داری

و بدون گفتن حرفی قطع کرد زیر لب زمزمه کردم:بی فرهنگ خداحافظی ام بلد 
نیست!سوار ماشین شدم و ظبط رو روشن کردم.به سرعت سمت خونه رفتم اصال دوست 
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نداشتم توسط سلمان بازخواست بشم اونم توی این مورد! راس نیم ساعت دم خونه بودم و 
تیام رو دیدم که توی در منتظرم ایستاده بود ماشین رو پارک کردم وسویچ رو دستم 

گرفتم.دو دور دو انشگتم چرخوندم و بهش دادم:به سلمان چیزی بگی ماشینتو منفجر میکنم 
تیام!

میدونستم انقدر لحنم بد بود که خودش بفهمه تهدیدم قطعا عملی میشه!وارد خونه شدم بابا 
روی ارمیچرش نشسته بود وحافظ میخوند کنراش رفتم و سرش ر وبوسیدم اونم پیشونیم 

رو بوسید گفت:کارات چظور پیش میره تمنا زیاد وقت نداریم!

-نگران نباش بابا 20 روز دیگه بازی جدیدی شروع میشه!فقط یه سری لوازم میخوام که 
باید با مجوز داشته باشمشون!

+باشه نگران نباش!لیست رو بده به من

-براتون میارم یه کاری کردم فکر کنم خوشتون بیاد!

تیام همون لحظه امد:چیکار؟

نگاهش کرددم ولبخند زدم:یه ماموریت برات جور کردم درحد اللیگا عالی!

مرموز ومشکوک گاهم کرد:چیکار؟؟/

سرتکون دادم:برم لباس عوض کنم  اتاق کار بابا همو ببنینیم میگم!

-پس منتظرتیم!

بعد تعویض لباس به اتاق کار بابا رفتم دیدم تیام وبابا مشغول حرف زدند بدون اینکه ببینم 
چی میگن برگه هایی که از کیان گرفته بودمو بیرون اوردم:تیام  کار جدیدت!از 22 روز 
دیگه باید شروع کنی و همکاری که برات در نظر گرفتم کیان هست!کیان فراز تیام فکر 

کنم خوب بشناسیش!

تیام اخم کرد:یعنی چی؟

تکیه به میز دادم و برگه اول رو دراوردم:تیام ازا ین به بعد اسم تو  محسن خیر اندیش 
هست!مهندس بیوشیمی که داخل شرکت اصفهان کیان به عنوان یک محقق ودانشمند کار 

میکنی و باید قیافتم شبیه این کنیم!درضمن برای  35 روز دیگه یه سمینار داخل المان 
داری بهتره خودتو حاضر کنی!

با کنجکاوی پرسید:چیکار باید کنم؟

-خیلی سادس!عکس مار رو نشونش دادم.وادامه دادم:این زن  ملقب به مار سفیده اسمشو 
نمیدونم ولی یه شرکت به اسم مار کبرای سفید داخل لندن هست که فکر میکنم مال خودش 

باشه باید به اونجا راه پیدا کنی واین زن و ارتباطش با نقاب رو بفهمی!
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باباسرتکون داد:فکر خوبیه خطرشم کمتره

تیام دست به سنیه نگاهم کرد:انوقت کی با تو همراه میشه؟

-احمد که توی ستاد میمونه و پشتیبانه!بابا هم همینطور!سلمان با من میاد!

تا خواست اعتراضی کنه گفتم:این جنگ منه اگه واقعا میخوای کمک کنی کاری که 
خواستمو انجام بده!

دیگه چیزی نگفت و خواس تبره که باز صداش کردم:اقای خیر اندیش مدارکت و چیزایی 
که باید بدونی توی این پوشه هست وپوشه ای سفید رنگ رو بهش داد بی حرف رفت!سر 
تکون دادم وروی کاناپه ی سورمه ای اتاق کار بابا نشستم وسرم رو بین دستام گرفتم:دارم 

دیوونه میشم بابا!همه ازم یجور توقع دارن توقعات تیام وبازخواستای سلمان خیلی اذیتم 
میکنه  دیگه دارم پشیمون میشم از ازدواجم!

بابا خنده ای بلند کرد وگفت: به نود سلمان فکر کن

با گفتن این حرف اول تعجب کردم که بابا با اطمینان گفت:به چیزی که گفتم فکر کن!الزم 
به فکر کردن نبود!اسم نبودنش که امد بغض کردم ونتونستم بیخیالش بشم واشکام 

ریخت!بابا  کنارم نشست وبغلم کرد خیلی وقت بود گریه نکرده بود م برای همین سر 
روی سینش گذاشتم  وگریه سر دادم!بعد از می که حالم بهتر شد سر بلند کردم و لبخند 

مهربون بابا رو دیدم:بهتری دخترم؟

-اوهوم

+تمنا ازت میخوام این اخری نگریه تو باشه من میدونم خیلی راه سخت در پیش داری 
دوست ندارم دختر مشکست بخوره!

-بهتون قول میدم بابا!

+تمنا اینو میدونی که توی این راه ممکنه من،تیام، سلمان،احمد وحتی عسل رو از دست 
بدی یا خودت فدا بشی؟

توفکر رفتم بابا راست میگفت ممکن بود هم هرو از دست بدم!بنابر این کفتم:حاضرم 
خودم بمیمر اما نزارم اب توی دل یکیتون تکون بخوره بابا!

-تمنا این کار غیر ممکنه عزیز م ما مراقب خودمو نهتستیم وفقط ازت میخوام محکم 
باشی!وبعد توی چشمام زل زد که سرم رو روی سینش گذاشتم ودر اغوش گرفتمش:قول 

میدم!حاال میشه یه خواهش ازتون  داشته باشم؟

منتطر نگاهم کرد:میشه امشب  کنار دختر کوچولوت براش قصه بخونی و الالیی بگی؟ 
فردا باز باید برم!
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لبخندی زد :پس بدو برو تو اتاقت تا منم بیام!

با خوشحالی به اتاقم رفتم و روی تخت دراز کشیدم ومنتظر بابا شدم! بعد از چند دقیقه بابا 
در حالی که یه کتاب دستش بود امد!دستی رو سرم کشیدم وکنارتختم نشست:شروع کرد به 

خوندن یه شعر!

قصه قصه ی سه دختر بود ازد خترای پادشاه!این قصه  داستام مورد عالقه ی من بود که 
مامان برام میخوند با فکر ویاد مامان صدای زیبا ش طنین انداز شد توی گوشم وخوابم 

برد! وقیت بیدار شدم  از اتاق بیرو ن رفتم و به سمت اشپزخونه  حرکت کردم بلند سالم 
دادم :اهل خانه سالممم تمنا بیدار میشود!

صدای اشنا امد:سالم خانم خوشگله باالخره دختر مامان بیدار شده؟

با صداش  برگشتم سمتش:مامان! تعجب کردم تو اینجا!من خوابم مگه نه؟

بغلم کرد:اره خوابی از این خواب نهایت استفاده رو بیا ببریم! دستم رو گرفت به سمت 
مبلمان  رفتیم ونشستیم :ببین تمنا انتقام رو میشه به بخشش تبدیل کرد!میبینی که من حالم 
خوبه!ببخش دخترم!برای من ببخش اما برای قانون کمک کن واون رو به ذلت بکشون!

سر تکون دادم:امکان نداره مامان !من نمیبخشمش اما خودمم کارشو تموم نمیکنم 
ومیسپارمش به قانون مامان قول بده کنارمونی! راستی عروست رو دیدی؟

دیدم که چشمای خوشگلش پر اشک شد:ار ه عزیزم ممنونم که برای پسرم مادری هم 
کردی و رفتی خاستگاری و چنین دسته گلی گرفتی براش!وبغلم کرد در گوشم زمزمه 

کرد:من باید برم تمنام من همیشه کنارتم کنارتم!!! بیدراشو دخترم... بیدرا شو!

کم کم شچمام رو باز کردم و دیدم اذان صبح شده وچشمام خیس وبالشتم خیس شده بود 
تصمیم گرفتم از خوابم به کسی نگم...بلند شدم ...وضو گرفتم و چادر سفیدم رو سرم 

کردم.. وبه نمازوایستادم....

سلمان:

چشمام رو مالیدم وبه ساعت نگاه کردم سوتی کشیدم ساعت 3 شب بود!از دیروزه انجا 
گرفتار یه الف بچه شده بودم!لعنتی حرف نمیزد!بهزاد فروزان کسی که جاش رو برامو 

تمنا پیدا کرده بود !و متقابال اون ودوستاشم جای تمنا رو پیدا کرده بودند! خسته شده بودم 
چند ساعت بازجویی پشت سر هم وحرف کشیدن اونم گاهی با زور!ونوشتن گزارش کار 
برای جلسه فردا خستم کرده بود دلم خونه رو میخواست دلم تمنا ی وجودمو میخاست! به 

قرار رگفتن دستی ر وشونم زا فکر تمنام بیرون امدو برگشتم که احمد دوست شفیقم رو 
دیدم!لبخند کم جونی زدم اونم مثل من چشماش سرخ بود ومن میدونستم چرا! کل روز 

داشت توی سیستم این دوتا جوجه میچرخید تا چیزی برای حل پرونده پیدا کنه!
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بعد از مرگ مادر تمنا،تمنا اسیب رحی بدی دید برای همین من وتیام واحمد دور از چشم 
خودش وسردار اریا شروع کردیم به تحقیق البته زیر نظر سردار کاظمی که خدا خیرش 
بده!خیلی کمکوم کرد ولی بازم ما هرچی بیشتر میگشتیم کمتر به نتیجه میرسیدیم! دیگه 

واقعا داشتیم کم میاوردیم  این عملیات اخر که منجر به پیدا شدن دوتا جوجه هکر شده بود 
خیلی تمیدوار کننده بود یعنی نقاب خودش بازی رو شروع کرده شک نداشتم از سمت 
نقاب برای پیدا کردن تمنا بود!ومن همیشه سعی داشتم تمنار و از این ماجرا دور نگه 

دارم !دوست نداشتم اتفاقی براش بیافته!

احمد:هوی کجای بابا دوساعته صدات میکنم

-توباز صداتو انداختی پس کلت؟چیه؟

+ببین برو خونه ولی انقدر پاچه مارو نگیر اخه مرد مومن چیکار رضایی داشتی 
اینجوری براش اضافه خدمت زدی بدبخت چیکارت داشت؟

بیخیال سر تکون دادم:حقش بود سر پست داشت با دوست دخترش اس ام اس بازی 
میکرد!

سر تکون داد:حداقل پاشو برو خونه ببین تمنا کجاست از ظهره زنگش میزنم جواب نمیده!

با این حرفش بلند شدم کش وقوسی به بدنم دادم:البد باز رفته باشگاه خب بریم خونه توام 
نمون!

دستمو گرفت :سلمان این دوتا چی؟ و با سر به اون دوتا بچه اشاره کرد که از خستگی 
داشتن بیهوش میشدن حق داشتن ضرب دستم کم نبود! 

-هیچی  ببرشون بهاری بعدم بسپار بازداشتشون کنند وبه هیچ کس حق مالقات ندن!

+باشه داداش برو شبت خوش!

بعد از خداحافظی از احمد سوار ماشین شدم وبا خستگی به طرف خونه رسسیدم!تقریبا 
وقت اذان بود که جلوی خونه ترمز کردم.ماشین رو داخل نبردم چون ساعت 7 باز باید 

 بر میگشتم ستاد!با خستگی در رو باز کردم خونه در سکوت کامل بود به سمت اتاقم رفتم 
که یهو دلم هوای تمنا رو کرد!میدونستم اینکارم شاید بعد غر غر کنه ولی خب دلم بوی 
تنش رو میخواست!راهمو به سمت اتاقش کج کردم در رو خیلی اروم باز کردم وبا یه 

صحنه غیر منتظره مواجه شدم تمنا با یه چادر سفیذ که چاد عقدمون بود داشت نماز 
میخوند داشتتشهد وسالمش رو میداد کنارش نشستم از نیم روی خیلی زیبا شده 

بود!وخواستنی بعداز اینکه نمازش تموم شد دستش رو گرفتم و نوک انشکتش رو اروم 
بوسیم:سالم خانومم

با تعجب وذوقن گاهم کرد بعد مدت ها باز این نگاهش رو دیدم:سالم تو کی امدی؟
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-یاد نداری یه جمله محبت امیز بگی دلم خوش بشه؟

خنده ی ملوسی کرد ودستش رو دور گردنم حلقه کرد با اینکارش چادر سفید از روی 
سرش لیز خورد وبه پایین افتاد شومیز سفید استین سه ربعش تنش بود همونی که براش 

خریده بودم! اروم صورتش رو اورد نزدیک  صورتم و گوشم رو اروم بوسید:محبت من 
یجور دیگس ..ولبخند اغوا گری زد 

سلمان:

صبح با صدای در و کسی که تمنا رو صدا میزد بیدار شدم ولی تا گفت تمنا حرفش رو 
انگار خورد ازصداش فهمیدم تیامه  برنگشتم ببینمش چون میدونستم االن صورتش 

عالمت تعجبه! تمنا دیشب بعد اذان کنارم خوابید االنم ی تکون کوچیک خورد فک کنم 
فهمید تیام امده ولی خودش رو به خواب زده!صداش باالخره بلند شد واز هنگی در 

امد:سلمان؟تو؟بغل تمنا چیکار میکنی بلند شو ببینم کی گفت بیای اتاق خواهر من بلند شو! 
زیر گوش تمنا زمزمه کردم:این داداشت رو مخه ها بزنم تو پرش؟

لبخند زد و اوهومی گفت. صدام رو در همون حالت بلند کردم:چی مخوای اول صبحی 
برو به بزار به عشق وحال اول صبحون با زنم برسیم! مطمین بودم قیافش برزخی 

شده!نزدیک تر شد

تکونم داد و پتورو یهو از رومون کشید:بلند شید گمشین ببینم دیشب چه غلطی کردین هاااا

لباس کامل تنمون بود!تمنا با چشم بسته گفت:برو بابا بزرا بخابیم جان عسلت مگه تو کنار 
عسل بخوابی کسی چیزی میگه؟بعد مدتها من وعشقمم کنار هم خوابیدیم!منکه حاال چشام 
باز بود از ای درشت تر نمیشد وتیامم مثل من چشماش شده بود عین هو دوتا توپ پینگ 
پنگ! بلند شدم نسشتم تیام یه نگاه به من کرد یه نگاهی به تمنا که دوباره پتو روش کشید 

وخوابید واز زیر پتو گفت: اگه نگاه کردنتون تموم شد برید خوابم میاد!بعد هم به غر 
غرش ادامه داد:اگه گذاشتین بخوابم !

من وتیامیه نگاه به هم کردیم ویهو زدیم زیر خنده که همین خنده با صدای بلندمون باعث 
شد تمنا عین جت بلند شه و وقتی صورتای کبود ار خندهی ما رو دید حسابی حرصی شد 
و با متکا تو سرم زد  تیام سعی کرد جلوی خندش ر وبگیره دست روی شونم گذاشت:بلند 

شو بریمک ه االن دراکوال میخورتمون! با خنده اتاق روترک کردیم و گذاشتیم تمنا یکم 
بخوابه!خانوم خابالوی خودم بود دیگه!

به سمت اتاقم رفتم بعد از گرفتن دوش مختصر یه پیرهن چهار خونه ابی وسورمه ای 
وسفید پوشیدم همراه با شلوار کتان سورمه ای موهام رو شونه کردم و به پایین رفتم تیام 

رو دیدم که داشت صبحونه میخورد خبری از سردار نبود!

تیام:بیا بشین صحبت کنیم بابا صبح زود با دوستاش رفت کوه 
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سری تکون دادم وپشت میز نشستم چایی برای خودم ریختم وشروع به خوردن صبحونه 
کردم

تیام: دیشب چیشد!؟

+هنوز هیچی! 

لقمه رو از دستش گذاشت روی میز:یعنی چی هیچی؟حرفی چیزی؟

سرتکون دادم:لب باز نمیکنه از هر راهی بگی رفتم از خر کردنش گرفته تا کتک زدنش 
نمیگه که نمیگه فقط گفته اگه بگم خانوادم نابود میشه!

کنجکاو نگام کرد:خانوادش؟یعنی اونا گروگانن؟

همونطور که لقم هرو مجویدم جواب دادم:احتمالش هست!

یکم سکوت کرد ودوباره پرسید:چحوری میخوان بفهمن اون چیزی گفته؟

چایی رو خوردم و در حالی که بلند میشم گفتم:موندم کی تورو سرگرد کرده؟خب ابله این 
یعنی یه نفوذی بینمونه که ما نمیدونیم کیه!

اهانی گفت و مثل من بلند شد!ظروف صبحونه رو شستیم وباهم راهی ستاد شدیم! به 
محض ورودمون احمد رو دیدم که با قیافه ای سرخ داشت سر یه پرستار بهیاری داد میزد 

دختره بدبخت عین چی ترسیده بود:پرستار احمق مگه من نگفتم دو چشمی مواظبشون 
باش ها؟ وای به حالت خانوم پرستار یه مو از سر این پسره کم بشه چنان بالیی سرت 

بیارم که دعا کنی ای کاش هیچ وقت بدنیا نمیومدی حاال هم از جلوی چشمام گمشو!

تاحاال احمد رو انقدر بهم ریخته ندیده بودم حتما چیز مهمی بود که انقدر به مریختش کرده 
بود!جلو رفتیم وتیام صداش کرد:سروان سلطانی اینجا چخبره؟

احمد وایستاد وسان داد:قربان دیشب اون دوتا پسر  هکر رو بردیم بهیاری که مراقبشون 
باشن وبعد بازداشتشون کنیم توی بهیاری یکیشون خودکشی کرده! 

+مطمینی خودکشی بوده سروان؟ممکنه یه تظاهر به خودکشی بوده باشه!

احمد:بله  سروان تهرانی حق با شماست به این هم فکرکردیم اما دوربین های بهیاری در 
ساعتی به مدت 3تا5 دقیقه خراب میشوند وبعد از اونم فقط جسم خونی  بهزاد فروزان 

مشخص میشد برای همین این احتمال رو دادیم اما تا مطمین نشیم نمیخواستم به سرگرد 
احتمال اشتباه بدم!

تیام رو به من گفت:سروان فکرک نم حرفی که صبح زده باشی درست باشه!بگردید 
پیداش کنید خیلی بی سرو صدا!میخوام بدونم کیه!

و رو به احمد ادامه داد:حال فروزان چطوره؟
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احمد:اتاق عمله قربان دکتر بهیاری گفته امکان مرگش هست وتموم تالشش رو میکنه!

تیام:پس جای نگرانی نیست!اگه زنده موند بسپارید حسابی ازش مراقبت بشه  اون یکیم 
همینطور!

احمد:اطاعت قربان

تیام به سمت احمد رفت وگفت:بسپار فروزان واون دوستش رو هیچ کس جز خودم 
وسلمان و تو نتونیم ببینیم احتماال یه نفوذی بینمونه!با سلمان پیداش کنید!

عقب امد و اخماش رو توهم کشید هرکس از دور میدید فکر میکرد احمد رو تهدید کرده 
بلند با خشم داد زد:مفهوم شد سلطانی؟بار اخرت باشه!

احمد سان داد بله قربان!به طرفم امد وباهم به سمت اتاق رفتیم...

تمنا:

ازخواب که بیدار شدم  خونه تنها بودم. با یاد اوری دیشب وخوابم و سلمان ورفتار صبح 
تیام لبخندی زدم!اخ که چقدر خوابیدن تو بغل سلمان به من چسبید! یادم باشه شبا بیام خونه 

پیشش بخوابم خیلی کیف داد! باهون تاپ ابی نازک دوبند که باالی ناف بود و شلوارک 
طوسی  که جنس پارش ریون لخت بود رو به پا داشتم سمت اشپزخونه رفتم اخ که چقدر 
خوبه کسی خونه نیست ومن با این تیپ میگردم برای خودم!! هرچند همه محرمم هستن 
اما بازم برام سخته هرچیزی بپوشم !وارد اشپزخونه شدم میز چوبی عسلی وسط قرار 

داشت  یخچال سمت چپ بود و سینک ظرف شویی سمت راست.به سمت گاز که باالی 
اشپرخونه بود حرکت کردم و چایی رو داغ کردم.بعد 5 دقیقه چایی گرم شد همزمان با 
چایی ریختن گوشیرو چک میکردم تا ببینم کی بهم پیام داده  خامه عسل رو از پیخچال 
بیرون اردم و در یخچال روبا پا بستم اون رو گذاشتم روی میز و نون تست  رو هم از 

باالی کابینت برداشتم و روی میز گذاشتم!با پام صندلی رو عقب کشیدم وهمون طور که 
 با گوشی اس ام اسی به احمد زدم با این مضمون:من میرم خونه باز شب بر میگردم

گوشی رو کناری گذاشتم وبا خیال راحت صبحونه رو خوردم.امروز انرژِی زیادی داشتم 
وهمینطور وقت برای استفاده ازا ون انرژی.صبحونه رو خوردم و تصمیم گرفتم قبل از 

رفتن به خونه ی احمد برم خرید برای نامزدی تیام وعسل اما خب تنهایی نمیشد!عسل رو 
که نمیتونستم با خودم ببرم چون باید با تیام میرفتند بنابر این توی لیست مخاطبینم دنبال 

اسم الهه گشتم!روی اسمش کمی مکث کردم و تماس رو برقرار کردم.

-بـــــــــله؟

+های مای رفیق چطوری؟

-سالم مای بامعرفت خوبم خوبی؟ چیشده باز کارت کجا لنگه یاد من کردی؟
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+الهه  نزدیک نامزدی عسلیم بیا بریم خرید کنیم که بعدش کلی درس سرم ریخته دیگه 
نمیتونم برم بیورن!(عین خر دورو غ میگفتم!بعد ازنامزدی ماموریتمون شروغ میشد( 

-باشه نیم ساعت دیگه پارک همیشگی!

+عاشقتم مای الو من بای!

-الوت سلمانه حالمو بد نکن بای!

نمیدونم احساس میکردم یا واقعا الهه از سلمان بدش میامد!؟ شونه ای باال انداختم و به 
سمت اتاق رفتم .

برای بار اخر چرخشی جلوی اینه زدم واز تیپم مطمین شدم!یه مانتوی روی زانوی کرمی 
که پشتش تا زیر زانو بود وجلوش حالت دالبر نیم دایره داشت!باال تنه با گل های برچسته 
ی پارچه ای کار شده بودند!یه شلوا لوله تفنگی مشکی و روسری قهوه ای سوخته ای که 

روش طرح های گل وپروانه داشت و ارایش ملیحی که شمه خط چشم و رژ  وریمل 
میشد!کفش های کتونی رو هم پام کردم وبه سمت در خونه رفتم!

همینکه در رو باز کردم بابا رو دیدم که میخواست در رو باز کنه! متعجب و سوال نگام 
کرد:سال بابا خوبید کوه خوش گذشت؟

-ممنون دخترم .کجا بسالمتی؟

+با الهه میرم خرید زود برمیگردم!

سری تکون داد و کلید کاشین رو بهم داد بی حرف رفت داخل .وقتی از پله های ابال 
میرفت صداش رو شنیدم:زور برگرد!

باشه ای گفتم و سوار ماشین شدم!...ده دقیقه بعد پار همیشگیمون بودم!الهه رو ددیدم که 
در پارک که باگالی الله بنفش  تزنین شده بود و باالش یه تابلو داشت با مضمون:به 

بوستان .....)خوش امدید واستاده بود ونگاه ساعت میکرد.

 به ساعت نگاه کردم خب ده دقیقه ای دیرم شده بود!پیاده شدم و به سمت الهه رفتم!دست 
دادیم و احوال پرسی ساده ای کردیم به تیپش نگاه کردم.مانتوی طوسی با شلوار خاکستری 

و شال سفید خط چشم کلفت فانتزی و رژ گلبهی که چشمای رنگی سبز _ابیش رو خیلی 
قشنگ به دید گذاشته بود.یه طره از موهاش رو کنار گوشش زده بود وکفاش اسپرت 

ورزشی سفید رو پاش کرده بود با صداش به خودم امدم:خوب اگه دید زدنت تموم شد   
بریم به کارامون برسیم!!!!

-بریم!
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رو به روی یه پاساژ ایستادم.یه نگاه بهم انداختیم ومن کمربندم رو تاخواستم باز کنم الهه 
دستم رو گرفت:تمنا جون داداشت مثل سری قبل 4 ساعت طول نکشه!!!با چنان 

مظلون=میتی گفت مه خندم گرفت:نه مطمین باش کلی کار دارم زود تمومش میکنم

سری تکون داد.پیاده شدیم وباهم به   داخل فروشگاه قدم گذاشتیم....تک تک مغازه هارو 
از دید میگذروندم ولی از چیزی خوشم نمیامد! الهه هم پا به پای من میامد

تا اینکه جلوی یه مغازه وایستادم تقریبا  لباسای شیک و باکالسی داشت به داخل مغازه قدم 
برداشتیم.بین لباسا با چشم میگشتم که لباس جیگری چشممو گرفت!!لباس استین داشت و 

روی سر شونه هاشبا تور پوشید هشده بود بلند بود واندامی..کامال مناسب من!

تن زدم و وقتی دیدم اندازمه بر داشتمش!به سمت الهه قدم برداشتم دیدم اونم لباس طالیی 
پولکیک ه پشتش کامال تا گودی کمر لخت بود وجلوش هم پشت گردنی بود ساده 

وشیک.بعد از حساب کردن به سمت مغازه کیفو کفش رفتیمو ست لباسامون رو گرفتیم!به 
سمت ماشین رفتیم به الهه گفتم:برسونمت؟بیا

+نه جایی کار دارم باید برم!

مشکوک نگاهش کردم:کجا خوب بیا میرسونمت

-نه برو خیالت تخت

شونه باال انداختم باشه پس بای

ورفت..منم سوار ماشین شدم...خیلی اروم دنبالش راه افتادم...برگشت و ترسیدم من رو 
ببینه برای همین از کنارش گذشتم و براش تک بوقی زدم  توی خیابون جلویی پیچیدم 

وماشین رو پارک کردم..پشت ماشین منتظر موندم تا الهه از خیابو نرد بشه.این فقط یه 
احتمال بود!چون ممکن بود اصال به این خیابون نیاد اما خب احتمالم درست در امد!الهه 

از خیابون رد شد... دنبالش فتم خیلی اروم وبا فاصله رفت توی یک رستوران و 
نشست..وقتی حواسش نبود منم وارد همون رستوران شدم  وگوشه ای ترین رو انتخاب 

کردم..منتظر بودم ببینم با کی قرار داره...نمیدونم چرا این به الهه شک کرده 
بودم!گارسون که امد سراغم همزامان باهاش صدای احوال پرسی الهه با مردی امد که 
صدای سرد وخشکی داشت! هرکاری کردم نتونستم قیافه مرده رو ببینم.نشستن وباهم 

حرف زدند چیزی نمیشنیدم سفارشم امد اما کل حواسم به اون میز بود! رستورا نفضای 
تاریکی داشت رستوران که نه یجورایی فست فودی..

دکور کرم قهوه اید اشت!صندلی های چوبی و نور خیلی کم!مشغول خوردن بودم که دیدم 
الهه واون اقا بلند شدن ودر حاالی که دست الهه رو گرفته بود وبوسید رفت!الهه هم یه 
نفس عمیق کشید!از همین فاصله هم میتونستم  برق خوشحالیش رو ببینم یچیزی دستش 
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بود که من نمیدیدم چی بود! الهه هم رفت!ومن کالفه مشغول غذا شدم ذهنم حسابی درگیر 
این مر بود یعنی کی بود!؟

از فست فودی بیرون امدم وبه سمت ماشین رفتم... .

به خونه که رسیدم صدای خنده ی بچه ها کل خونه رو برداشته بود با شوق در رو باز 
کردم که دیدم احمد  ب اسرو کله خیس سلمان رو گرفته و تیام میخاد اب روش بریزه تیامم 

داشت همراه با خنده از تیام که خیس خیس بود   میخاست که بیخیال شه!

بابا هم که از خنده روی صندلیش ول شده بود عسل روی پله ها غش کرده بود با تعجب 
گفتم اینجا چخبره؟؟؟؟؟؟؟!

همه برگشتند سمتم و تیام گفت:ببین قیافه منو شوهرت چیکارم کرده؟اول تخم مرغ سرم 
شکسته!بعدم که امدم بشورم سس ریخته روم!

ببین پیرهن نازنینمو قرمز کرده

تازه به پیرهن تیام نگاه کردم که قرمز وسسی بود!!!!

احمدهم گفت:توی کفشام عسل ریخته روی سرم شربت بزار بکشمش راحت شیم!

سلمان درحالی که میخندید گفت:اقا ول کنین بخدا شوخی بود

تیام با عصبانیت گفت شوخی بود اره؟بیخود کردی که شوخی بود یه شوخی نشونت بدم 

نزدیک تایم شدم که پیرهنش رو ببیتم یه تیامی زیر لب گفتم وتا تیام برگشت سمتم سلمان 
از غفلتش استفاده کرد و زد زیر دستش کل اون پارچ ومحتویاتش که شربت البالو بود 

روی من ریخت!!!

با قیافه ی زار نگاش کردم همه سکوت کرد ه بودند که عسل پوکید از خنده از خنده ی 
اون همه خندیدیم!

با خنده گفتم:االن که حال همتون رو گرفتم میفهمید با من از این شوخیا نکنید!به سرعت 
 به سمت اشپزخونه رفتم و بطری پر ابی ر وبرداشتم به سمت تیام میرفتم که بابا جلوم 

ظاهر شد

با اخم وجذبه نگام کرد:همتون تشریف میبرید بیرو نبازی میکنید خونمو رو خراب 
کردین!

همه با خنده سر تکون دادیم .بچهه ا بیرون رفتند وتیام از همون فاصله گفت:تمنا 
بادکنکار وبیار مانتو وشالتم در بیار راحت بازی کنیم!!!
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باشه ی بلندی گفتم.سریع همونجا مانتو وشالم رو درا وردم وبادکن های مخصوص اب 
بازی رو از اشپرخونه برداشتم.به سمت حیاط رفتم.بچه  هامنتظر بودن.با دیدن من امدند 

سمتم بادکن ها رو به تیامو دادم وبا عسل مشغول صحبت شدیم

عسل در گوشم اروم گفت:بیا این سه تا پسرو خیس کنیم بخندیم!!!!

ریز خندیدم:عواقببدی داره ها!

عسل مرموز نگام کرد:اونش با من فقط وقتی یار کشی کردیم تظاهر کن با اونایی حله.؟

سرتکون دادم:سلمان ومن باهم

-تیامم مال من

+احمد چی؟

-اون مال تو!

+باشه!!!

بلند رو به بچه ها گفتم:سلمان واحمد مال من.تیام برو با عسل!

خیلی ریز چشمکی به عسل زدم که سرتکون داد.بازی شروع شد.حیاط خونه زیاد بزرگ 
نبود .اما جا برای پنهان شدن زیاد داشت احمد وسلمان سخت مشغول خیس کردن تیام 
وعسل بودن.به عسل نگاه کردم همونطور که پشت درخت توت کنار باغچه پناه گرفته 
بود به بادکناکایی که پر اب بود ولی یه گوشه گذاشته بوند اشاره کرد..اروم سمتشو ن 

رفتم.پسرا انقدر درگیر هم بودند که حواسشون به ما نبود  ..چندتا باد کنک 
برداشتم..عسل هم اروم امد سمتم حواس سلمام واحمد اصال نبود که عسل در رفته..چند 

بادکناک برداشتیم..از هم فاصله گرفتیم.بهم دیگه نگاهی انداختیم که داد زدم:حاال!

همین یه کلمه کافی بود تا پسرا برگرندند سمتمون وما با بادکنک خیس ابشون 
کنیم!بندگان خدا مات مونده بودند!!!هرسهتاییشون خیس خیس شده بودند.بادکنک های 

دست من وعسل تموم شد.اما اونا هنوز بادکنک داشتن....

احمد با عصبانیت ساختگی  رو به پسرا گفت:بیاین تحویل بگیرین زناتون دست به یکی 
کردن!بعدم ادای گریه ر ودراورد:من  سرما میخورم

سلمان امد نزدیک:که نقشه میکشین

تیامم به سمت عسل رفت:که یواشکی میخواین مارو خیس کنید

من وعسل سعی داشتیم خنده هامون رو بخوریم..به سلمان گفتم:ببین خیست میکنما!

با خنده وایستاد وگفت:عه جدی؟بادکنکت کو؟
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دست بردم پشتم ودیدم هیچ بادکنکی برام نمونده..به عسل نگاه کردم اونم مثل من..لعنتی 
زی لب گفتم وبه سلمان نگاه کردم:عه چیزی عشقم من که انقد تورو دوست دارم!!!

سلمان قدم به قدم با ارامش میامد سمتم وبادکنکی رو دستش داشت:دیگه فایده نداره 
خانومم!!!!

عسل یهو داد جیغ زد:تمنـــــــــــــــا فرار کنیم!

با این حرفش حواس سلمان وتیام پرت شد ومن به سرعت دویدم خودش هم داشت فرار 
میکرد...داشتم میدویدم دور حیاط وپسراهم دنبالمون!تیام عسل رو گرفت و بادکنک هایی 

رو که داشت روی سر وکلش ترکوند.من همچنان میدویدم حاال احمد و سلمان دنبالم 
بودند.یه گوشه گیر افتادم...مثل گربه های چموش بهشون زل زده بودم:جون مادرتون 

 منو خیس نکنین گناه دارم اصال اقا انا مظلوم!!!!

همین حرفم باعث شدم احمد بادکنک هایی که داشت رو سمتم پرت کنه.

بازی به خوبی وخوشی تموم شد یکی یکی با قیافه های خیس وارد خونه شدیم .باید 
یواشکی میرفتیم که بابا سرو وعضمونو نبینه چون بشدت از اینکه خونه خیس بشه 

بدش میامد!اروم به سمت پله ها رفتیم.تیام اوضاع رو چک میکرد شده بودیم یه گروه 
که میخوان یه عملیات فوق سری انجام بدن! خندم گرفته بود.اتاق بابا پاین بودوهمراه با 
کتابخونه.بقیه اتاقا باال بودن!تیام بعد از چک کردن حال که دید کسی نیست اشاره داد با 

دستش که بریم اوضاع سفیده.روی پله های در حال حرکت بودیم که:وایستید ببینم!

همه به سمت منبع صدا برگشتیم بابا بود که داشت متعجب نگامون میکرد:این چه قیافه 
هایی؟؟؟

سرمو نداختم پایین.عسلم همینطور اروم گفتم:میبینی بابا پسرا باهامون چیکار کردن؟؟

قیافه اون سه تا دیدنی تر از همیشه بود رو به تیام وسلمان با عصبانیت گفت:اگه دخترا 
سرما بخورن من میدونم شماها تنبه االنتونم اینه که نهار بپزید زود باشید که 

گشنمه!بعدم به من وعسل گفت:برید حموم!!!

من وعسل هب سمت اتاق من رفتیم.بعد از حموم وتعویض لباس روی تخت ولو 
شدم...وبه الهه فکر کردم وموضوع مشکوکش..

نفهمیدم که به دنیای بیخبری پا گذاشتم

با تکونای دست یکی بیدار شدم .با بیحالی روی جام نشستم که دیدم بابا نگران داره نگام 
میکنه.با صدای گرفته پرسیدم"چیزی شده بابا؟ساعت چنده؟

بابا سعی کرد لبخند بزنه:ساعت 4عصره خانم!بیدار شو بقیم تازه پا شدن یه نهار بخوریم!
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چشمام رو گرد کردم:یعنی تا االن خواب بودیم؟

-بله!بیا پایین منتظریم!

سردم بود با اینکه هنوز یک ماه به پایز مونده بود ولی سردم بود سویشرت طوسی رو تنم 
کردم وکالهش رو روی سرم انداختم.به پایین رفتم باید به عسل وتیام میگفتم برنامه عوض 

شده ونامزدیشون رو باید بندازن هفته دیگه!

پایین پله ها که رسیدم شوکه به بچه ها نگاه کردم.عسل سرش رو با شال بسته بود.تیام یه 
بافت تنش بود وسلمان هم مثل من سویشرت پوشیده بود.این بین صدای عطسه وسرفه ی 

احمد از همه واضح تر بود!

سالمی اروم دادم که احمد اول از همه سمتم امد وبا اخم جلوم وایستاد قیافش بشدت 
برزخی بود :دخترهی خیر سر ببین چه بالیی سرم اوردی

با شنیدن صداش  همه متعجب برگشتیم سمتش خودش هم تعجب کرده بود بشدت صداش 
گرفته بود و نازک شده بود!بعد چند دقیقه سکوت انگاز من از شوک درامدم چون با 

صدای بلند زدم زیر خنده

با خنده ی من بقیه هم خندیدن و احمد دنبالم راه افتاد اما به دوقدم نرسیده دستش رو به نرده 
ها گرفت و نشست.نگران به سمتش رفتم وسلمان رو صدا کردم:بیا اینو بلند کن ببینم چش 

شده بچه مردمو کشتیم!

سلمان هم نگران امد سمت احمد کمک کرد بلندش کردیم و روی مبل نشوندیمش. دستم رو 
روی پیشونیش گذاشتم .تب داشت!عسل سمتتمون امد وگفت:پرستار مملکت منم برو 

کنار!بعد از معاینه رو به تیام گفت:هممون سرما خوردیم!تا من وتمنا ی سوپ میذاریم برو 
وچندتا سرماخوردگی واموکسی سیلین وچهارتا امپول پنی سیلین بگیر بیار!!برای احمد 

هم یه دونه دگزا بگیر.سریع بیا!

سلمان کمک کرد وباز هم احمد رو روی مبل دارز کردیم.از باال براش پتو اوردم ورش 
انداختم.بابا سری با تاسف برامون تکون داد:ببینین یه بچه بازی چجوری همتون رو 

انداخت!!!فردا این بدبختا باید برن سرکار!!احمد بیحال جواب داد:نگران نباش سردار من 
روز مرگمم باشه میرم سرکار!من نگران برناممونم

با لبخند نگاش کردم:نگران نباش!اون حله رو به عسل ادامه دادم:باید یه کاری کنی عسل

سوالی نگام کرد.لبم رو با زبونم تر کردم وگفتم:به مامانت بگو تیام 26 شهریور میخاد بره 
ماموریت نامزدی رو باید هفته دیگه بگیرین

صدای چی گفتن بلندش گوشم رو کر میکنه
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ودر ادامه غر غر هاش:تو االن باید به من بگی؟لباس؟نوبت ارایشگاه؟کارم؟وای خدا 
مراسمو کجا بگیریم؟

تیام داشت با تعجب به عسل نگاه میکرد که عرض خونه رو طی میکرد وغر میزدعسل 
برگشت سمتش و با جیغ گفت:چیه؟بیا منو بخور؟

چشماش رو کوچیک میکنه وبا شک به سمت تیام میره:تو خبر داشتی نکنه اره؟

تیام هم میخواست جلوی خندش رو بگیره هم میخواست جواب بده با  من ومن گفت 
 :ن...نه به جون عسل!

-جون خودت!

برمیگرده طرف من:چیکار کنم حاال؟

سمتش میرم ودست میزار م رو شونی:برات ارایشگاه وقت گرفتم.لباس فردا 
میریم.مراسمم همنیجا!یه خودمونی میگیریم!

-خدا کنه مامان وبابا قبول کنن!

+میکنن!

-تیام برو داروها رو بگیر بیار یه غذایی بخوریم

.......

وای عسل یکی رو انتخاب کن دیگه پاهام درد گرفت دختر جان باید برم به کارام برسم!

همچنان خانوم راه میرفت ونوچ نوچ میکرد دیگه داشت اعصابمو خورد میکرد شیطونه 
میگه از یه راه دیگه وارشما

تیام پیچونده بود وبرای خرید نیومده بود عسل هم گفت بخاطر این کارش لباسش رو تا 
پنجشنبه که نامزدیشونه نشونش نمیده!

دیشب همه خونه استراحت مطلق بودیم از صبح هم عسل خانوم مارو کچل 
کرد!خداروشکر پدر مادر عسل شرایط رو درک کردن وقبول زحمت کردن  فقط نمیدونم 

این غزل چرا انقدر سوسه میامد!

باالخره عسل به انتخاب یه لباس نسکافه ای رضایت داد.رفت تنش کنه وقتی در اتاق پرو 
ر وباز  کرد.لباس نسکافه ای خیلی قشنگ توی تنش نسته بود لباس تقریبا ساده ای بود 

بجای استین چند ردیف مروارید روی شونهه اش میافتادن  وروی سینه تا کمرکار شده بود 
وپف داشت خیلی ساده ودوست داشتنی...
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بعد از خرید کفش وکیف ستش به سمت خونه رفتیم.عسل رو خوهی خودشون گذاشتم و با 
احمد تماس گرفتم:بله؟

صداش نسبتا بهتر شده بود اما هنوز گرفته بود:احمد من میرم خونه!!به سلمان چیزی 
نگی!

-باشه

وتق گوشی رو گذاشت!اینم بی اعصابه ها! بیا منو بخور!

به سمت خونه رفتم.وارد شدم سریع شال ومانتوم رو دراوردم ومشغول کار شدم.نمیدونم 
چندمین بار بود که داشتم روی نقشه کار میکردم وهر سری یه ایرادی از توش پیدا میشد 

که گوشیم زنگ خورد.

با بیحالی سمتش رفت هنوز خودمم کامل خوب نشده بودم:بله؟

صدای نفس عمیقی امد و بعد تق قطع شد!به شماره نگاه کردم از یه باجه تلفن عمومی 
بود!سریع گوشی رو به سیستم وصل کردم وزدم جی پی اس.میدونستم شانس کمیه اما 

دوست داشتم حداقل محدوده رو بدونم

محدوده ش پیدا شد!چی؟جواهر ده؟داری بامن شوخی میکنی؟

هرچی به مخم فشار اوردم نتیجه ای نگرفتم بنا براین تصمیم گرفتم برگردم خونه!ساعت 
9 شب بود وقطعا باید یه جواب درست وحسابی برای سلمان جور میکردم..

گازی به ساندویچی که دستم بود زدم وبا همون دهن نیمه پر به کاغذا اشاره کردم:ببین 
اهورا این قسمت دوربیناش با اون نقشه ای بهم دادی جور در نمیاد!

اهورا ساندویچش شو کنار گذاشت ونقشه رو برداشت.:امکان نداره جور نباشه من مطمینم 
این نقشه همون خونس شاید اسکن تو اشتباهه؟

-خبر چینم بهم اطمینان داده درسته.

احمد مداخله کرد:یه احتمال دیگم هست

برگشتیم سمتش :چه احتمالی؟اهورا اینو پرسید ومن سوالی بهش زل زدم.بلند شد ورفت تو 
اتاق...با چشم دنبالش کردم اهورا با حالت حرصی گفت:یعنی کال تو خانواده شما زبون 

معنایی نداره ها!هیچی رو توضیح نمیدین از همون سردار گرفته تا رفیقات!

بازم چیزی نگفتم وگاز دیگه ای به ساندوچ زدم وفقط به تکون دادن سرم اکتفا کردم  این 
کارم باعث شد اخماش بره توهم.لبخند محوی زدم وبه خوردن مشغول شدم.همون لحظه 

احمد امد ونشست رو به رومون.یه جسم خیلی کوچیک روی میز گذاشت وساندویچش رو 
برداشت ومشغول شد.جسم کوچک رو برداشتم ونگاش کردم.
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اهورا سوالی پرسید:خــــــــــــُب؟

احمد با ابرو به من اشاره کرد و..وقتی دید دارم فکر میکنم گفت:یک دوربین کوچیک...

  RX-بین حرفش پریدم وگفتم:دوربین کوچیک نه!یه دوربین خاص!االن دوربین مدل
 AHD-111رو داریم.این یه دوربین عادیه کوچیک جاسوسیه.

اهورا با شک پرسید:یعنی فکر میکنی فرهادی چنین چیزی تو خونش داره؟انقدر 
ساده؟انقدر راحت؟

پوزخندی میزنم:نه قطعا فرهادی بهترین وبینظیرترین دوربین رو داره.یه دوربین حساس.

احمد حرفم رو ادامه میده:یه دوربین حساس که حتی سیستمش هم با بقیه یکی نیست!!برای 
همین توی این نقشه نیست

سری تکون میدم وتکیه رو به صندلی میدم:اقایون یه کار به کارامون اضافه شد.

همون موقع تلفنم زنگ میخوره. نگاهیبه شماره انداختم 0901.....یکم به مخم فشار اوردم 
ویادم امد با شهاب قراری داشتم بنابریان قبل اینکه قطع بشه جواب دادم:بگو!

صدای سردوجدی شهاب از اونور میامد:میدونستم  عجله داری برای دیدنم زودتر زنگ 
میزدمت عزیزم!

سرد تر از خودش گفتم:برای دیدن نتیجه اعتمادم عجله دارم.ادرس بده ساعت وروز!

خندید یه خنده ی  سرد وترسناک :فردا  ساعت 9بیا شرکت پدرم.

وقطع کرد.بی ادب خداحافطی یاد نداره.وجدانم باز یه نطر ارایه داد:((مگه تو سالم کردی 
که توقع خداحافظی داری؟)) قانع شدمی زیر لب گفتم  که احمد طاقت نیاورد وپرسید:کی 

بود باز خشن شدی یهو؟

-یکاری برام  پیش امده باید برم.شال وکیفم رو از روی میز چنگ زدم ورو به اهورا 
گفتم:روی نقشه کار میکنی بعد میری خونه!احمد حاضرشو باید بریم اداره.اون پوشه ای 

گفتمم بیار

5-دقیقه فرصت بده!

سری تکون دادم وبه پایین رفتم.کنار ماشین ایستاده بودم ومنتظر احمد بودم که دیدم یه 
پسر جوون داره میاد سمتم.بی توجه بهش رومو برگردوندم که :ببخشید خانم میتونم سوالی 

بپرسم؟

سرد نگاهش کردم وجدی گفتم:نه نمیتونید!

شوکه شد اما پا پس نکشید:ولی من میپرسم.شما نسبتتون با اقای سلطانی چیه؟
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-فکر نکنم به شما مربوط باشه

جلوتر امد وبا نیش خند گفت:دوست دخترشی؟المصب چه سلیقه ای داره.مافوقش میدونه 
تو مجردی چه غلط.....

با سیلی که بهش زدم حرفش نصفه نیمه موند:ببین جوجه بهتره حرف دهنتو 
بفهمی!!!خودت اینکاره ای به بقیه نبند 

صورتش سرخ شده بود دستش رو برد باال که بزنه توی گوشم دستش رو توی هوا گرفتم 
وهمونجور که پیچش میدادم وبه پشت سرش میبردم گفتم:اقای سلطانی مرد محترمیه منم 

هیچ نسبتی باهاش ندارم فهمیدی؟

درحالی که از درد صورتش سرخ شده بود گفت:اره اره جون مادرت ول کن شکست

بی خیال بیشتر دستش رو فشار دادم وگفتم:پس بار اخرت باشه بهش توهین میکنی تفهمیم 
شد؟

-اره اره ول کن ول کن شکست

پوزخندی زدم:تاشکستنش که مونده هنوز جا داره براش شکستنش.اصال نظرت چیه برای 
درس عبرت بشکنمش؟؟

چشماش رنگ ترس گرفت به زور برگشت وبه چشمام نگاه کرد.ولی نتونست وسریع 
روش رو گرفت یهو داد زد:احمد بیا جون مادرت نجاتم بده این منو کشت.

با دیدم احمد سریع دستش رو ول کردم  وهمون جوری که  دستش رو ماساژ میداد روبه 
احمد با ترس ادامه داد:این خانم خواهرتونه؟اقای سلطانی نگفته بودید خواهر دارید ببخشید 

من قصد مزاحمت نداشتم..

احمد لباس فرم تنش بود سوالی سرشو کج کرد وسوالی نگام کرد؛نمیدونم چرا ولی به 
صورت ناگهانی چهرم رو ناراحت وعصبی کردم وبا بغض ساتگی رو به احمد 

گفتم:دروغ میگه میخواست شماره بده!داشت اذیتم میکرد...

چشمای احمد اول گرد بعد خندون ودر نهایت رنگ عصبانیت به خودش گرفت:اره اقای 
طارمی؟

بنده خدا هول کرده ول کرده بود:اره..چی نه بخدا!

احمد عصبی امد جلو دستش ر وبرد باال طرف  خودش رو به یه طرف خم کرد و دستاش 
رو اورد جلو:ترو خدا غلط کردم شکر خوردم بزار برم

احمد-گمشو از جلو چشمام طارمی!
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با بیشترین سرعت به سمت  پله هار فت.بعد چند دقیقه احمد به طرفم برگشت اول اخم 
داشت ولی یهو زد زیر خنده  با تعجب نگاهش کردم بعد از چند دقیقه گفت:دختر 

مارمولک بنده خدا ترسید  این چه کاری بود اخه؟

لبخند گنده ای زدم وگفتم:حقش بود!...جدی شدم:بهتره بریم!

بی حرف سوار شد وبهسمت اداره حرکت کرد

وارد اداره شدیم.از همون اول همه برای احمد سان میدادن وبا تعجب  به من نگاه 
میکردند...به سمت اتاق تیام رفتیم.احمد وارد شد وسان داد پشت سرش من وارد شدم  تیام 

بلند شد به احمد ازاد داد.

تیام-خوش امدی تمنا بشینین. ...تلفن رو برداشت ودکلمه ای رو فشار داد وگفت:چهار 
لیوان چایی بیار وسروان تهرانی هم بگو بیاد اتاقم.

لبخند محوی به روش زدم ومشغول دید زدن اتاق کارش شدم.تاحاال اینجا نیومده بودم.یه 
میز کرمی کار که روش یه سیستم  متوسط بود ،  کنارش پوشه های ابی سبز وقرمز 
گذاشته شده بود تیام پرونده هارو مرتب کرد وخودکار ابی رنگ بیکش رو کنار اونا 

گذاشت  وبا احمد مشغول صحبت شد. 5 صندلی چرم قهوه ای تیره.دوتا کد دیواری یه یه 
خچال کوچیک که حتما توش پر بود چون تیا م بسیار شکموعه! یه جالباسی ...پرده های 
کر کر های قهوه ای روشن که کشیده شده بودند.با صدای در سرم رو چرخوندم وسلمان 

رو دیدم که وارد شد وسان داد با دیدن من بدون اینکه تیام بهش اجازه بده امد طرفم وبغلم 
کرد که با صدای اهم اهم تیام به خودش امد.اصال عادتمو نبود همو میدیدم یه بغلی 

میامدیم.تیام با اخم رو بهش کرد:من بهت اجازه ازاد باش دادم سروان؟

سلمان-نه قربان

تیام-پس به چه حقی....

حرفش رو قطع کردم:بسه تیام.بشین.رو به سلمان کردم توام بشین عزیزم. بحثمون مهمه  

بعد از اینکه نشستن روبه تیام برگه ای رو ک هزا بابا گرفته بودم گرفتم.از دستم گرفت 
ومشغول خوندنش شد.این برگه میگفت تمام اطالعات تیام وسلمان باید از سیستم پاک 

بشه.از باال امده بود

تیام-خب بعد بنظرت نقاب نمیپرسه ما کجا رفتیم؟

+فکر اونجاشرو هم کردم.بابا االن دوساله بازنشستس. تو باید یه استعفا نامه بدی.سلمانم 
همینطور!یا اخراج بشین.فرقی نداره.ویزا جور میشه .میریم لس انجلس.البته من وبابا 

وسلمان میریم لس انجلس .شما میری انگلیس بعدم المان سمینار!اقای خیر اندیش!

و رو به سلمان گفتم:به موسی وسحر باید بگی بیان! ما خیلی کار داریم که باید انجام بدیم.
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احمد-خب  بعد چیکار قراره بکنیم؟

لبخند مرموزی زدم:هر کاری که من گفتم.بلند شدم وپوشه رو از احمد گرفتم. اوراق 
داخلش رو دراوردم ونگاهی بهشون انداختم.روبه سلمان گفتم:سلمان از این به بعد اسمش 

سلمان نیست!

سلمان_چی؟ پس چیه؟

+جیسون میلر.اصالت ایتالیایی!بزرگ شده امریکا.توی روسیه زندگی میکنه.پدر مادرش 
رو توی 17 سالگی از دست میده و هیچ کسی رو نداره.جیسون میلر واقعی خودش در 
سن 22 سالگی میمیره ولی چون خیلی شبیهشی فکر نمیکنم مرگش رو نشه انکار کرد

تیام با کنجکاوی گفت :میلر خالفکار بوده؟

سری تکون دادم:بله میلر یه خالفکار بوده!باند قاچاق یکی از مافیای روسیه.

عکس ومشخصات میلر رو به سلمان دادم:بیشتر بخون بیشتر متوجههش میشی از خلقیات 
واخالقشم نوشته باید دقیق اشبیه اون بشی!

سلمان_باشه خودت چی؟

برگه دیگه ای رو از پوشه بیرو نکشیدم:الینا پریس.یه دختر بلغارستانی.که تو سال 1996 
بدنیا امد یه چند سالی بزرگتر از منه ولی تو سال 2015 گفتن مرده ومرگش شک برانیزه 

چون جسدی پیدا نشده الینا صورتش دقیقا مثل صورت منه!خیلی تفاوت های کمی 
داریم.من هم میتونم به الینا تبدیل بشم.هم به ناتالیا جوهانس.فقط موهاش قرمزه!باید 

موهامو قرمز کنم وصورتم رو یکم تغیر بدیم.ناتالی اصالتا روسه.هردو خالفکار بودن 
البته پریس یه قاتل حرفه ای هم بود!

تیام-خانواده نداشتن؟

+پریس خانوادشو خودش میکشه!و ناتالی بخاطر درافتادن با گانگسترهای تایوان همه رو 
توی اتفجار از دست میده وبعد اون روی دستش این خالکوبی ر ومیزنه.

و خالکوبی که به شکل ققنوس کوچیکی بود به تیام دادم

سلمان  دستش رو بین موهاش کشید:با این وجود باید از بین اینا یکی رو انتخا کنیم؟؟!

احمد_اره هرچند تمنا میتونه اخالق هردو ور داشته باشه ولی بنظرم برای شروع الینا 
بهترین گزینست چون الینا توی روس بزرگ شده وکار میکرده بعد از کشتن خانوادش 

فرار کرد از بلغارستان میتونه با جیسون میلر اشنا شد هباشه وادامه ماجرا.از طرفی اینکه 
حسدش پیدا نشده خیلی راحت قابل قبوله که نمرده.تا ناتالی که توی یه ساحنه دریایی گفتن 

کشته شده!
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+روی این دوتا باید حسابی کار کنم!اگه الینا باشم شاید چند نفر رو مجبور بشم 
بکشم....اگر هم ناتالی باشم یه چیز دیگه ازم میخوان.

احمد_ناتالی ادم کش خوبی نبود ولی فریبنده قهاری بود!

با این حرف احمد سلمان سریع بلند شد وگفت :نقش الینا ر وبازی میکنی! 

+ولی...

سلمان عصبی برگشت سمتم:ولی نداره!همین که گفتم!

سری تکون دادم:باشه عصبی نشو.استعفاتون وبنویسین!فقط احمد میمونه هنوز الزم نیست 
اطالعاتش پاک بشه باید زود بیاینکه کلی کار داریم خونه!

احمد اداره موند ومن با ماشین تیام به خونه امدم.با رسیدنم به خونه درحالی که از پله های 
باال میرفتم وکمه های مانتوم رو باز میکردم سریع به سمت اتاق قدم بر میداشتم نیاز به 

استراحت داشتم باید فکرم رو باز میکردم.عصر امروز قرار بود مادرپدر عسل همراه با 
خودش بیان تا برای خنچه عقد واین برنامه های جشن با بابا صحبت کنند تصمیم بگیرن 

باالخره جشن رو توی خونه چجوری برگذار کنند که ابرومند باشه.براید عوت هم از بچه 
ها خواستم بیخیال کارت دعوت بشن وبهشون قول یه عروسی توپ رو دادم خداروشکر 

اونا قانع شدند.

مانتو وشالم رو اویزون جا لباسی کردم وروی تختم  ول شدم....کم کم چشام گرم شد 
وخوابم برد....با احساس سرما بیدار شدم.کش وقوسی به بدنم دادم و به طرف اینه 

رفتم...موهام چون بسته بودند وقتی خوابیدم شکسته بودند.ساعت رو نگاهی انداختم 
5عصر رو نشون میداد حتما تا نیم ساعت دیگه مادر پدر عسل میامدند.دوست داشتم بدونم 

بچه ها امدند خونه یانه....

به سمت حموم رفتم  بعد دوش مختصری که رگفتم تونیک بنفش رو با شلوار مشکی وشال 
مشکی پوشیدم وراهی راه پله شدم.قبل از اینکه پایین برم در نیمه باز اتاق سلمان توجهمو 
جلب کرد..وادر اتاق شدم وبرق رو روشن کردم.سلمان با لباس های سبز پسته ایش روی 

تخت خوابش برده بود در صورتی که توی دستش گوشیش بود...گوشی رو اروم از دستش 
بیرون کشیدم یه ذره فضولی که اشکالی نداره؟!داره؟

به لیست مخاطباش نگاه کردم.اسم سردار کاظمی بیشترین کسی بود که توی این دوهفته 
اخرباهاش حرف زده بود.حس کنجکاویم قلقکم داد اما تکون خوردنای سلمان بهم اجازه 

فولی بیشتر رو نداد گوشی رو گذاشتم،واروم تکونش دادم...:سلمان..سلمان عزیزم بلند شو 
لباسات رو دربیار بعد بخواب

به صورت یهویی دستم رو کشید وروی تخت پرتم کرد ورم خیمه زد چشماش از خسنگی 
قرمز بود با خستگی گفت:خیلی خستم وگرنه حتما شیطونی میکردیم..
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ریز ریز به این حرفش خندیدم .خودش رو کنار کشید و دکمه های لباسش رو باز کرد 
لباسش رو دراورد به سمتم برگشت وگفت:یه لیوان چایی میریزی عشقم تا باهم بخوریم؟

به لحنش خندیدم به بدن ورزیده وبی نقصش خیره شدم..با صداش به خودم امدم:خوردیم 
تموم شدم

بلند شدم واروم رفتم سمتش ودر حالی که لبخند شیطونی داشتم گفتم:هومـــــــــــــم 
خوشمزه باید باشی

چهره ی زاری به خودش گرفت وبا صدای زنونه مانندی گفت:دست به من بزنی جون 
مادرم جیغ میزنم...

خنده ای کردم واروم رفتم سمت در:زود بیا پاینن خانواده عسل االنه که بیان.

..........

روسری ابی تیره رو محکم کنار گردنم گره زدم ومثل همیشه کفش های پاشنه دار سورمه 
ایم رو برداشتم  وبا ماشین تیام که دیشب به هزار ویک بدبختی حاضر شده بود بهم بده به 

سمت شرکت پدر شهاب حرکت کردم.

با ارامش وارد ساختمونی شدم که باالش زده بود:شرکت مد روز اسمان....به سمت 
اسانسور رفتم..وطبقه 10 رو فشار دادم.خودم رو بار دیگه داخل اینه اسانسور چک 

کردم.مانتوی مشکی ساده که تا روی زانو بود شلوار مشکی وکفشای سورمه ای 
وروسری ابی.ست جالبی نبود ولی برای منیکه عجله داشتم بهترین گزینه بود .همراه با 

خط چشمی کلفت که پشت چشمم خود نمایی میکرد عینکی که روی صورتم بود ودر اخر 
رژ مات البالویی که زده بودم.لبخند خانومانه ای زدم واز اسانسور خارج شدم.به منشی 

اسمم رو گفتم وازم خواست تا منتظر باشم...

بعد از پنج دقیقه منشی ازم خواست به داخل اتاق برم.

داخل اتاق شدم با نگاهی گذرا دیدی زدم  طبقه اخر یه پنت هاوس داشت وست اتاق سفید 
وطالیی بود .مبل های سلنطتی سفی که حاشیه طالیی داشتن پرده ای حریری سفید که 
خطوط افقی طالیی داشتند ومیز کار سفید که در انتهاش شهاب با کت وشلوار براق و 
اندامیش نشسته بود وپیپش رو دود میکرد وبا لبخند من رو نزاره میکرد.به سمتش قدم 

برداشتم:چه استقبال گرمی شرمندم کردی!

خنده ی مردونه ای کرد:گذاشتم توی دید زدن راحت باشی.چایی یا قهوه؟

-کیک شکالتی وقهوه. 

+خوش اشتهام شدی!
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-بخاظر عجله ای که داشتم صبحونه نخوردم

چیزی نگفت وسفارش صبحونه داد ...برگشت به سمتم:خب طبق قرارمون تمام چیزایی 
که میخواستی رو برات تهیه کردم البته چندتا چیز هم اضافه تر برات اوردم!

-کجان؟باید ببینمشوم .چکشون کنم

باز خندید:نگران نباش همشو بهت میدم اما قبلش.... 

بلند شد  به سمتم امد.در همون موقع در زده شد ومنشی با سینی حاوی کیک امد سمتمون 
اون رو روی میز جلوی من کذاشت وبا گفتن باا جازه ای خارج شد .با دیدن کیک چشمام 

برق زد خواستم برش دارم که دست شهاب مانعم شد با اخم گفتم:هی چته بزار بخورما 
گشنمه

+اول قرارمون

-پوف باشه بابا از توام استفاده میکنم.باید صبر کنی تا زمان اجرا کمک کنی یه نقشه هایی 
برات دارم.

دست به سینه تکیه داد ومن مشغول شدم یهو با حرفی که زد  دست از خوردن 
کشیدم...وجوابش رو دادم:مطمین باش اگه یه درصد احتمال میدادم میخوای بهم نارو بزنی 

لیست به اون باال بلندی رو بهت نمیدادم...توشاید ادای خالفکارارو در بیاری ولی ذاتت 
اذم خوبیبه...

و ارایشگاه زیر دست ارایشگر نشسته بودم.عسل رو به اتاق دیگه ای برده بودند وهمه 
منتظر بودیم ببینیم چه شکلی میشه.ارایشگر حتی اجازه نمیداد لحظه ای به خودم تو اینه 

نگاه کنم. ابروهام رو برداشته بود اما زیاد مشخص نمیشد.این خواسته ی خودم بود دوست 
نداشتم زیاد تغیر کنم.از دیدارم با شهاب 5 روز میگذشت توی این 5 روز حسابی کارایی 
که باید میکردیم رو اماده کردم. با سحر حرف زدم وعکس هارو نشونش دادم ودر کمال 

خوش شناسی اون موافقت کرد که  کمک کنه..

امشب بعد عقد عسل وتیام که همه رفتند من وسلمان باید برای خالکوبیمون اماده میشدیم 
البته این یه طرح موقت بود اونم با دستگاه پیشرفته ای که شهاب برام اورده بود دستش 
درد نکنه.با کیان صحبت های الزم رو کرده بودم.ماموریت مار سفید رو به اون وتیام 

سپرده بودم.با استفاده از عکسای محسن خیر اندیش ویزایی برای تیام درست کردیم.کامال 
قانونی.کیان متن چند سخرانی سمینار و چند تا از تحقیقات محسن یر اندیش رو در اختیار 
تیام قرار داده بود..خوشبختانه تا اینجای ماجرا همه چیز همونجوری بود که من میخواستم 

واین عالی بود....

با صدای ارایشگر که میگفت:ماه شدی..بلند شو خودت رو ببین عروسکم از جام بلندشدم.
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موهام رو فر کرده بود  و به لبم رژ البالویی زد هبود. پشت چمام رو خیلی ساده با اکلیک 
کار کرده بود وخط چشمش رو به حال گربه ای کشیده بود.موهام رو از جلو یکم کشیده 
بود پشت سرم که باعث میشد صورتم کشیده تر دیده بشه. وبقیش رو ازاد دور فر کرده 

بود تا سر شونه های لختم رو بپوشونه داخل اون لباس جیگری عالی شده بودم خیلی 
دوست داشتم عکس العمی سلمان رو ببینم....یاد جشن عقد خودمون افتادم که خیلی ساده 

برگذارش کردیم وهرچی ازم خواستن رضایت بدم جشن بگیرن،من گفتم امکان نداره وبا 
مانتو شلوار داخل محضر عقده کرده بودیم. برای تیام وعسل هم همون محضر خونه وقت 
گرفته بودیم. با صدای عسل از جلوی اینه کنار امدم..داخل اون لباس نسکافه ای عالی شده 

بود....خیلی بهش میامد..تاج ظریف عسلی رو رو ی سرش گذاشته بودند رژ مرجانی 
خیلی قشنگی که به لب هاش میامد...با لبخند نگاهش کردم:خیلی نازشدی عسل...خدا به داد 

برادرم برسه

خندهی شیرینی کرد با صدای  ارایشگر که میگفت:اقا داماد امدند دست گلش رو که از گل 
های سفید رز بودند به دستش دادم وکنارش قدم برداشتم....

سلمان:

امروز روز عقد تیام بود...برق شادی رو توی چشماش میدیدم...همین حس رو هم من چند 
سال پیش داشتم زمانی که تمنا رو عقد میکردم...تیام با وسواس داشت موهاش رو درست 

میکرد.با احمد نگاهی بهم انداختیم ...به طرفش رفتم دستش رو گرفتم

+هی شاه دوماد االنه که موهات رو بکنی بده من برات درست کنم

احمد هم مشغول  درست کردن موهای خودش شد..بعد چند دقیقه تافت نهایی رو به 
موهاش زدم..خیلی بهش میامد..احمد با لودگی سوتی زد:جان دادش خیلی خوشگل شدی 

بلند شو که عروسمون امشب غشی میشه ببینتت

تیام خنده ی مردونه ای کرد :خیلی دوست دارم بدونم چه شکلی شده

تیام  کراواتش رو بست.کروات طالییش خیلی به کت خاکی وبلوز سفیدش میامد...عطر 
 گرمی به زد مچ هاش زد ومنم مقداری عطر به موهاش زدم..به خودم تو اینه نگاهی 

کردم..کت مشکی با پیرهن یاسی....این سلیقه تمنا بود...و من هم عاشق این سلقش شده 
بودم...

احمد وتیام سر کروات هنوز درگیر بودند...تیام بخاطر شغلمون نباید کروات میزد اخرش 
هم احمد برنده شد و کروات رو دراوردند.به تیپ احمد نگاه کردم مثل همیشه اسپرت 

پوشیده بود...خدا کنه امشب چشمش یکی رو بگیره از این تنهایی دربیاد!
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پیرهن ساده ای سورمه ای وشلوار کرم رنگ کتان موهاش رو باال زد هبود وطبق معمول 
جلوی اینه داشت با سیبیالش ور میرفت وساعت گرون قیمتش رو دستش میکرد هیچ کس 

جز من از ماهیت واقعی احمد خبرنداشت ...واقعا که محشر شده بود...

با گفتن "اقا بلند شید بریم االنه که صدای خانما در میاد"؛از طرف تیام بلند شدیم وبه سمت 
پارکینگ خونه ی احمد رفتیم...دیشب مجردی اینجا بودیم..خانماهم مجردی خونه ی عسل 

مونده بودند....

تیام با ماشین خودش ومن واحمد هم با مشین احمد به ارایشگاه رفتیم  ..وقتی خانما امدند 
بیرون...من عروس رو نمیدیدم...من فرشته ای رو میدیدم که با شالی حریر سعی داشت 

موهاش رو بپوشونه..فرشته ای توی لباس قرمز..فرشته ی قلب خودم رو میدیدم...

به طرفش قدم برداشتم...حواسش به من نبود وبهم برخورد کرد..خیلی اروم از خودم 
جداش کردم وبهش نگاهی انداختم با شوق وذوق داشت نگاهم میکرد..فهمیده بودم  خیلی 
خوشحاله...به صورتش نگاهی کردم لب هاش بدوجور وسوسه انگیز شده بودند...با بسته 

شدن چشماش لبخندی از خجول بودن این دختر کوچولو زدم...واروم بوسه ای روی 
پیشونیش کاشتم..دستش رو گرفتم،به سمت ماشین حرکت کردیم.احمد به احترام تمنا پیاده 

شد وسالم داد..به سمت خونه حرکت کردیم ومن تموم مدت به قیافه ی خجول ولبخند 
زیبای تمنا فکر میکردم...

 

 

 

در یکی از پارت های دیگه ی رمان هم  که سردار اریا از احمد هویت جعلی میخواد یک 
غلط تایپی کوچیک به وجود امده.اما با خوندن بقیه پارتا متوجه  اصل ماجرا میشید!!

سرسفره عقد به تمنا نگاه کردم که داشت باالی سرشون قند میسابوند....نگاهم به طور 
اتفاقی به غزل افتاد،خیلی مرموز میخندید این دختر ،خیلی مشکوک بود!کاراش ،رفتارش 
همه چیزش برام عجیب ومشکوک بودن..الهه دوست دیگه ی عسل وتمنا کنارش ایستاده 
بود وچیزی در گول غزل میگفت؛غزل سرتکون داد وچیزی زیر لب گفت.الهه سرتکون 

داد،دقتی دید دارم نگاشون میکنم شونه ای به غزل زد وبا لخند مصنوعی مسخره ای خیره 
شد بهم.غزل هم سرش رو چرخوند وبا دیدنم پوزخندی زد..

نگاهم رو ازشون گرفتم،باید درموردشون میفهمیدم..عاقد خطبه رو خوند...اصال حواسم 
نبود کی تیام  وعسل بله رو گفتند...اول پدر تیام هدیه زیبای خودش رو به عروسش 

داد...یه گربند طال سفید به گردندش انداخت وگونش رو بوسید.پدر مادر عسل جلو امدند 
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عسل وتیام رو در اغوش کشیدند.برای عسل النگو سه تایی یک طال زرد دوتا طال سفید 
وبرای تیام یک پالک بنیکات خریده بودند..

تمنا امد طرفم با خوشحالی وصف ناپدیزی گفت:بریم هدیه هامونو بدیم ؟

_بریم عزیزم....

دستشو دور بازوم حلقه کرد وباهم به طرف عسل وتیامی که عاشقانه بهم زل زده بودند 
شدیم لبخندی زدم وبا صدای رسا گفتم:گوسفندهای عاشق،کمتر بهم زل بزنیند درست 

نیست اینجا خانواده نشسته عیبیه. وادامه حرفم    لبمو گاز گرفتم وبه تمنا یی که با شوق 
نگاشون میکرد اشاره کردم  تمنا سرویس طالیی که باهم خریده بودیم رو بهشون دادو 

روبوسی کرد...

بقیه مجلس به شادی وشوخی ورقص  گذشت..کم کم مهمون ها رفتند.تیام وعسل قرار شد 
برن خونه ویالیی سردار و شب رو اونجا باشن.دیروز با تمنا از صبح اونجا بودیم وکلی 

ترو تمیز وخوشگلش کرده بودیم..

به صدای تمنا به خودم امدم:سلمان همه رفتن بیا بریم که خیلی خستم

سر تکون دادم خداروشکر خدمتکار گرفته بودند کارهای خونه با اونا بود! هرچند مهمون 
هامونم خوب بودند وزیاد خونه بهم ریخته نشد به سمت پله ها رفتم.در اتاقم رو باز کردم 
وروی تختم که رو تختی سورمه ای داشت دارز کشیدم..خیلی خسته شده بودم.یکی یکی 

دکمه ار وباز کردم..

تمنا:

بعد از تموم شدن مهمونی به سمت اتاقم رفتم.توی اینه نگاه کردم.با یاد اوری بوسه سلمان 
روی پیشونیم  گونه هام رنگ گرفت.چقدر جذاب شده بود!موهام رو باز کردم برای باز 
کردن پیرهنم کمک میخواستم.به سمت اتاق سلمان رفتم ودر رو همینجوریباز کردم و با 
کله وارد شدم درست مثل  گاو البته صد رحمت به گاو ! نگاهم به تیام وبدن خوش فرم 

شیش تیکش که رد چندتا زخم روش بود خشک شد!فقط با یه حوله نیم تنش رو پوشونده 
بود موهای خیسش روی پیشونیش مونده بود واون رو خیلی خواستنی تر میکرد.

با چشما ی باز از تعجب نگاهم کرد:چیزی میخوای تمنا؟

+هم..چی؟اره یعنی نه

سعی کردم نگاهم رو از باال تنش بگیرم نمیدونم چم شده بود اون محرم من بود ولی من 
هو ل شده بودم.نفسی گرفتم:اره کارت داشتم بیا زیپ لباسمو باز کن

خندهی نمیکینی کرد:روت رو برگردوند تا شلوار پام کنم چشم!
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روی تختش نشستم ورو م رو برگردوندم. نمیدونم چقدر حواسم به درو دیوار بود وتوی 
فکر بودم که دست گرم وداغش روی شونم نشست.زیپ لباس رو اروم باز کرد و کنار 

گردنم وکمرو بوسه ای کاشت.خجول لبخندی زدم که برم گردوند وگفت:امشب خیلی 
خوشحال بودی!خیلی خوشحالم که خانمم انقدر خوشحال بود

عیبن بچه ها سرتکون دادم وتند تند گفتم:منم منم!

خندید اروم ومردونه خم شد وته ریشش رو به گونم مالید وگفت:برو لباس تنت کن تا 
نخوردمت جوجه.بعد بیا تتو میلر رو برام بزن!

با سرعت نور از اتاقش خارج شدم  وبه سمت اتاق خودم رفتم   نمیدونم چی باعث خجالتی 
شدنم شده بود! بعد پوشیدن یه تاپ دوبنده صورتی و شلوار ورزشی طوسی  دستگاهی رو 

اززیر تختم بیرون کشیدم وبه سمت اتاق سلمان رفتم.در زدم اینبار  با اجازه ای که داد 
وارد شدم ،دیدم که داره موهاش رو خشک میکنه.. روی تخت متنظرش نشستم.همچنان 

نیم تنش لخت بود!روی تخت نشست .اول مچ دستش رو بهم داد عکسی که از دست جسد 
جیسون میلر گرفته شده بود رو وارد کردم و روی دستش کشیدم.بعد چند دقیقه کدی روی 

  مچ دست راستش خود نمایی میکرد...

روی  کمرش هم باید یه طرح میزدم.مشغول شدم.ولی کارم تموم شد برگشت وتشکری 
ازم کرد و پرسید:حاال باید چیکار کنیم؟

شونه ای باال انداختم:ویزامون امادست .میریم لس انجلس.تیامم که همه چیز رو براش 
گفتم. ما با قیافه میلر وپریس به ویزا نیاز داریم که از لس انجلس بریم ترکیه قاچاقی.از 

اونجا روسیه وبعدم قانونی وارد ایران بشیم.

-کی از مرز تریکه ردمون میکنه؟

+از افراد شهابن!اعتماد دارم بهش.شهاب با فرهادی قرار میزراهوقرار شده کمکون کنه!

سر تکون داد و روی تخت دارز شد.بلند شدم که برم دستم رو کشید افتادم بغلش محکم 
چفتم کرد:جات اینجاست!روی موهام بوسه ای زد...

سعی کردم بخوابم..بعد چند دقیقه نفهمیدم چطورخواب من رو با خودش برد..

ز پنجره هوا پیما به بیرون نگاه میکردم .تقریبا یک هفته ای با کمک بچه ها  هم ویزای 
جعلی میلر وپریس درست شد .هم بلیط برای لس انجلس جور شد.با اینتر پل هماهنگ 

کرده بودیم. بابا به لس انجلس که رسیدیم تحت حفاظت قرار میگیره.تیام به انگلیس 
فرستاده بودیم.عسل موقع جدایی  کلی اشک ریخته بود.اخرش کالفمون کرده بود وبا 
تشری که بهش زدم از تیام جدا شد.کیان همراه تیام رفته بود تا هواش رو داشته باشه.
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تصمبم گرفتم تا میرسیم لس انجلس  بخوابم.بنابراین سرم رو به پنجره تکیه دادم وچشمام 
رو بستم...با تکونای دست سلمان بیدار شدم وقتی دید هنوز خمار خوابم  روم خم شد 

وکمربند رو برام بست.نقدر گیج بودم که حتی نفهمیدم زیر لب چی داره میگه.چشمام رو 
دوباره بستم وسرم رو ی شونه سلمان گذاشتم....

اینبار وقتی بیدار شدم سلمان رو دیدم که داره با بابا صحبت میکنه نشستم وسالم ارومی 
دادم.بابا لبخندی به روم زد وگفت:بهتره سرحال باشی.هواپیما نشسته.منتظریم درو باز 

کنه.

سر تکون دادم و با دست گردنم رو ماساژ دادم...

با هیجان به خیابون ها وادما نگاه میکردم.داخل فرودگاهی مردی به اسم تام دنبالمون امده 
بود ومارو به هتل مخصوصمون میبرد.جلوی هتل 5 ستاره ای ایستاد.وسایلی که داشتیم 

رو خدمتکار های هتل به داخل بردند وخودمون هم برای گرفتن کلید رفتیم.جلو رفتم با زن 
جوانی که پشت پیش خوان بود شروع کردم انگلسی صحبت کردن. بعد از انجام گفت گو 

های الزم کلید اتاق شماره 504 رو بهمون داد وگفت طبقه سوم 

اتاق دو خوابه ای بود که یک خوابش تخت دونفره داشت وست کرم قهوه ای ساده داشت و 
خواب دیگس تخت یک نفره با ست سفید. یک دست مبلمان  چرم.حموم در هرکدوم از 

اتاق کامل ومجهز به وان بود واشپرخونه کوچکی هم داشت .هرچند پایین هتل رستوارن 
بود اما من تجریح میداادم دست پخت خودمو بخوریم

به سلمان کمک کردم و وسایل رو جا به جا کردیم.تلفن رو از روی میز تلفن طالیی 
کوچیک برداشتم وبا هتل تماس رو برقرار کردم.بعد از سفارش قهوه و کیک برای میان 

وعده به سمت مبل رفتم  وجلوی بابا نشستم:خوب بابا من وسلمان پس فردا میریم 
ترکیه.ازاونجا قاچاقی باید وارد روسیه بشیم و بعد قانونی وارد ایران

سلمان در حالی که یه حوله دستش بود وبه سمت حموم میرفت گفت:چجوری میخوای 
قاچاقی بری روسیه؟اصال چجور بریم ترکیه؟

لبخندی زدم وبه سمت اتاق رفتم .از داخل چمدون لب تاپ خوشگلم رو دراوردم .و به حال 
برگشتم.بعد از راه اندازی سیستم و هک کردن وایفای هتل. همونطور که انگاشم به 

سرعت روی کیبورد نازنینم میچرخید رو به بابا گفتم:متاسفانه من مجبور میه هک غیر 
قانونی داشته باشم!

بابا_در چه موردی؟

لبخندی موزیزدم:در مورد پرواز!
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رو به سلمان برگشتم وادامه دادم:"ما با اسمای سلمان وتمنا به ترکیه میریم با پرواز،اما با 
یه دستگاری کوچیک.اسم ما از لیست مسافران خطوط هوایی روز دوشنبه خط میخوره 

وانگار جایی نرفتیم!

سلمان+خوب حاال چجوری بریم روسیه ؟

_شهاب!

بابا وسلمان همزمان گفتند :چی؟

خونسرد ادامه دادم:شهاب!شهاب کمکمون میکنه

بابا-بهش چقدر اعتماد داری؟

قبل از اینکه بخوام حرفی در مورد شهاب بزنم صدای در امد و مردی که با لهجه ی غلیط 
امریکایی میگفت:قهوه سفارش داده بودید

در رو باز کردم ،به چهره مرد نگاهی کردم  چشماش خیلی اشنا بودند.چشمای 
ابی...لبخندی زد وگفت:روز خوش خانم!

همونطور که خیره به چهرش نگاه میکردم عصرونه رو گرفتم ؛تشکری کردم و به داخل 
امدم،عصرونه رو روی میز گذاشتم وبه فنجون قهوه خیره نگاه کردم....نگاه لحظه ی اخر 

اون مرد..لبخندش...

بابا خواست فنجون قهوه رو برداره که اروم گفتم:قهوه رو نخور.کیکم نخور صبر کن!

با ابرو های باال رفته نگاهم کرد:چیزی شده؟

سلمان هم سوالی نگاهم میکرد...همچنان به فنجون قهوه خیره بودم...فکر میکردم..سم..سم 
...فقط سم میتنونند ریختهباشند.اما نه هر سمی. یادم امد گردبندی نقره توی گردنمه.

درش اوردم وداخل فنجون قهوه زدم.. بعد از یک دقیقه تعلل  زنجیر رو که بیرون اوردم 
به رنگ زرد بود...

با دیدن زنجیر پوزخندی زدم که صدای ای خدا گفتن سلمان توجهمو جلب کرد:ای خدا 
 یعنی کی میدونسته؟کی میخواست بکشتمون؟

پوزخندی زدم:میخواست بکشتمون اشتباهه.میخوادبکشه!فقط یکیمون رو!

رو به بابا با نگرانی گفتم:با اینترپل تماس میگیرم بهتره هرچه سریعتر بری یجای امن. 
این رو هم به سطل اشغال میندازم  بهتره کسی این رو نخوره.

سلمان رفت تا دوش بگیره.بابا داشت کتاب میخوند.ومن عمیقا توی لیست پرواز های لس 
انجلس غرق شذه بودم.بعد از مدتی صدای در حموم باعث سرمو بلند کنم.سلمان در حالی 
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که سرشو خشک میکرد به سمتون امد وگفت:نظرتون چیه لباس بپوشم یه سر بریم خیابون 
یچیزیم بخوریم؟

بابا تایید کرد وگفت:فکر خوبیه.به رستوران اینجا اعتمادی نیست

+پس تا اماده بشید من تماسی با اینترپل بگیرم

بابا-با تیام تماسی برقرار نکردی؟

+نه ،نگران نباش..از پسش برمیاد!ولبخند دلگرم کننده ای میزنم..هرچند خودمم به جوابی 
که دادم مطمئن نسیستم...

بعد از تماس با اینتر پل وهماهنگی های الزم.قرار شد امشب ساعت 3 شب از در پشتی 
هتل به طور مخفیانه بابا رو جابه جا کنند.برای  اینکه نتونند رد تماس رو بگیرند ویا 

شنودش  کندد با خط ماهواره ای که داشتم تماس ر وبرقرار کرده بودم...

فردا شب هم من وسلمانهم راهی ترکیه میشدیم...

بعد از اینکه از بیرون امدیم .وسلمان در حالی که از خوشمزگی همبرگر های اینجا 
تعریف میکرد ومنم لیسی به بستنی قیفی توی دستم میزدم وبا لبخند نگاهش میکردم به بابا 

گفتم:وقتشه وسایلت رو جمع کنی بابا...میبرنتت یه جای امن..

نزدیکم شد وسرمو با محبت بوسید:مراقب خودت باش دخترم...من بهت ایمان دارم...

کل وجودم سر شار از لدت شد با شنیدن این کلمه  ،بابا به طرف سلمان رفت ودستش رو 
باخشونت گرفت وکشید سمت من..دستم رو گرفت وتوی دست سلمان گذاشت و روی به 
سلمان با صدایی که سعی میکرد نلرزه گفت:این تو اینم دختر من..جون تو وجون تمنای 

وجودم...

سلمان هم بغلش کرد وبهش قول داد ازم مراقبت کنه...

بعد از راهی کردن بابا دست ماموری به اسم کریس ووقتی بهش تذکر های الزم رو دادم 
وقول داد مراقبشه باسلمان روی مبل ولو شدیم ونفسمون رو همزمان فوت کردیم.

درحالی که خندم گرفته بود از این حجم تفاهم بلند شدم واز روی میز اینهه قیچی رو 
برداشتم...

بهسمت توالت رفتم ..موهام رو تنظیم کردم و.....

بعد از اون دوش مختصری گرفتم.بیرون امدم و لباس ابی ساده ای پوشیدم همراه با شلوار 
مشکی...سلمان توی اتاق نبود.بعد از مدتی که خودم رو سرگردم کردم با کامپیوتر صدای 

در امد....

سرم  رو  از سیستم بیرون اوردم... و با لهجه ی انگلیسی پرسیدم:کیه؟
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مردی با لحجه ای که سعی داشت امریکاییی بودنش رو نشون نده گفت: شام سفارش داده 
بودید!

ابرویی باال انداختم به ساعت نگاه کردم برای شام خیلی زود بود!با توجه به اتفاق صبح 
ترجیح دادم احتیاط کنم.به صفحه ی لپتاپ نگاه کردم. تمام این مدت داشتم عکس اون 

مردی که صبح برامون قهوه اورده بود ترسیم میکردم که شناساییش کنم وتا شناسایی کامل 
30 درصد مونده بود! دوباره صدای در امد.وصدای خانم گفتن مرد!دورو برم و رو نگاه 
کردم.فقط یه چاقوی میوه خوری دم دست بود!بازم غنیمت بود همونو برداشتم و اروم به 

سمت در رفتم.از توی چشمی نگاه کردم وقتی چشماش رو دیدم شناختمش خودت دهن 
سرویسش بود! اخ که دعا کن امشب تو برنده بشی وگرنه تیکه تیکت میکنم. اروم تر از 

قبل به سمت سرویس رفتم و داد زدم:دارم میام لطفا صبر کنید!

سریع حوله ی دست رو برداشتم و روی دستم گرفتم جوری که انگار سرویس بودم.چاقو 
رو هم زیرش پنهان کردم. با سرو صدا به سمت در رفتم. احتمال اسلحه داشتنشون 

50_50 بود

ریسک نکردم پشت در ایستادم  و در رو باز کردم وهمراه باهاش خودمم پشت ایستام 
وکنار رفتم :لطفا بیاید داخل!مرد از خدا خواسته امد داخل و همون طور که پشتم به در 

بود و روم به پشت مرد در رو بستم. بدون رو برگردوند از مرد.اما انگار اون طور دیگه 
ای فکر کرد که دستش رو زیر پیش بندش برد اسلحه همراه  با صدا خفه کنی بیرون اورد 

و صدام زد:خانم؟

تا برگشت یه لگد رفتم تو صورتش و دستش رو گرفتم  با ضربه ای محکمی که به دستش 
زدم اسلحه از دستش افتاد اما خودش هنوز سر پا بود!چاقو رو سعی داشت از دستم بگیره 

وخب موفق هم شد!

حوله رو دور دستش گیر دادم.طی یک حرکت پشت سرش رفتم ودستش رو کشیدم  لعنتی 
زورش خیلی زیاد بود دستم رو گرفت وپیچوند خمم کرد وبا زانو چند ضربه به هم زد که 

دوتا رو نوش جون کردم صاف تو صورتم  و یکی روهم دفع کردم..زیر زانوش رو 
گرفتم و محکم بلند شدم  تعادل از دست رفت با ارنج به شکم ضربه زدم. امد جلو چاقوش 

رو از کناش پاش برداشت با اون چاقیو چند ضربه طد برای دفع چاقو بایدچندتا ضربه 
میخوردم انگار!به صاعد دستم  خراش انداخت زیاد عمیق نبود

اما طی یک غفلت خراشی روی گردنم و قفه سینم ایجاد کرد که خون زد بیرون. رفت 
عقب و  لبه ی چاقو رو که از خون من بود لیس زد از این کارش چندشم شد . حمله کرد 
دوباره چاقورو با کف دستام گرفتم و چرخوندم مچ دستش رو با دست راستم گرفتم  چاقو 

افتاد با زانو ضربه ای خیلی محکم بر خالف جهت ارنجش زدم. 

نشکست اما درد بدی داشت!
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باا پشت دست به زیر فکش ضربه ی خیلی محکمی زدم و لگد چکشی رو هم توی دماغش 
امدم و درنهایت سیمایی بود که توی گردنش خورد وبیهوش روی زمین افتاد!چه جون 

سختی بود!

به هر سختی بود مرد چشم ابی رو  به صندلی بستم و توی ااق حبسش کردم دور دهنشم یه 
عالمه مالفه بست هبودم که صدای نحسش گوشم رو نوازش نکنه. به نشیمن نگاه کردم.بر 

اثر درگیری میز چپه شده بود مبال افتاده بود وسیستم هم یه گوشه پرت شده بود

خداروشکر به وسایل هتل اسیبیی نرسیده بود و سیستم هم سالم بود . در حال تمیز کاری 
بودم که در رو زدن.اینبار از روی چشمی نگاه کردم و وقتی سلمان رو دیدم دررو باز 

کردم با خنده در حالی که میگفت:تمنا بی اببین چه شامی اوردم

برگشت سمتم ووقتی یافمو دید نگران امد داخل و در رو بست.با دیدن اوضاع اتاق  بغلم 
کرد ونگران تر از قبل گفت:خوبی؟عزیزم چیزیت که نشد؟اینجا چه اتفاقی  افتاده...

همون جور یه ریز داشت ادامه میداد که نگاهش ب هزخمای گردنم و سینم افتاد که 
همچنان خون میامد ونصف لباسمم خونی کرد ه بود  اخم غلیظی روی پیشونیش نقش بست

خواستم حرفی بزنم که دستش رو روی لبم گذاشت:هیش عزیزم اول زخمت رو میبندم 
بعدش برام توضیح بده باشه؟

بیحال سری تکون دادم خون زیادی  از دست داده بودم ونیاز مند احیای قوا بودم سلمان 
رفت به سمت سرویس و بعد با جعبه کمک های اولیه بیرون امد.بهم نگاه کرد وگفت:لطفا 

لباست رو در بیار!

با چشمای گرد نگاهش کردم اما تحکم توی صدا ونگاهش نزاشت مخالفت کنم. لباسم رو 
دراوردم .و اون مشغول پانسمان زخمم شد ...پنبه ی اغشته به بتادین رو روی زخمم 

میکشید وپرسید:خب اینجا چه خبر بوده؟

ازا ول تا اخر همه ی اتفاق هایی که افتاد ر وبراش مو به مو گفتم!

با صدایی که از ته چاه در میامد وقتی گفتم باالخره بیهوش شد فک کنم هنوز بیهوشه 
نگاهی به صورت بیحالم کرد و با خم گفت:بیا یه چیزی بخور تا  غش نکنی 

فقط سر تکون دادم  سلمان بلند شد ومیز رو راسته کرد و بستهی حاوی شام رو که کنار 
در رها کرده بود با دیدن بستهKFC دستش چشمام برق زد اصال من در حالت عادی 

میمردم برا ی فست فود حاال دیگه این محشر بود...سلمان ظرف غذارو اورد گذاشت رو 
میز ومحتویات داخلش رو بیرون اورد...

دوتا همبرگر ..سیب زمینی وقارچ ومرغ وساال ودوتا نوشابه هم کنارش گذاشت!قیافم 
اوویزون شد خنده ای کرد وگفت چیزی جا گذاشتم؟
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با لحن مظلوم ودلسوخته ای به حالت گریه گفتم:پس پیتزام کو؟ به جز اینا پیتزام 
میخواستم!

دماغم رو با دست کشید وگفت االن زنگ میزنم سفارش پیتزام میدم شکموجان!اینهمه رو 
کجا جا میدای برام سواله!

نیشم روباز کردم وزبون دراوردم:اونجا جا میدم!

خبیثانه گفت:کجات منم ببینم!وپاورچین امد طرفم که جیغ خفه ای کشیدم 

-زنگ بزن پیتزا بیارن تا اینار و میخورم راستی بکو پاستا هم بیارن!اممممبعد بگو یکم 
دیگه سیب زمینی هم بیارن وساالدم میخوام استیکم اگه داشتن میخوام خیلی گشنمه!

وچند دونه سیب زمینی چپوندم تو دهنم که دیدم سلمان با چشمای متعجب وتلفن به دست به 
من نگاه میکنه با دهن پر از غذا گفتم":چیه؟زنگتو بزن گشنمه خب ببین چقد کتک 

خوردم!

سر تکون داد ومشغول سفارش دادن شد...

همبرگر وقارچ وسیب زمینی رو خوردم نوشابه رو هم روش سر کشیدم ومنتظر غذا ها 
نشستم...

سلمان هم شکمو بود ولی نه به قدر من.بعد از هر فعالیت سنگین حسابی میخوردم...واالن 
بشدت احتیاج به این خوردنا داشت..بنا براین چیزی بهم نگفت وگذاشت بخورم.زنگ درو 

که زدن با خوشحالی بلند شدم.سلمان رفت سفارش ها رو رگفت ومنم به سمت سرویس 
بهداشتی رفتم

سوالی نگام کرد
:کجا میری؟

-تخیله کنم میام!

خندید وسری از تاسف برام تکون داد....بعد از اینکه حسابی به خودم رسیدم.وبقیه غذاها 
رو هم نوش جون کردم سیستم رو برداشتم وباز کردم..

 

.در حین باال امدن سیستم احساس کردم عاروق دارم خیلی شیک نگاهی به چپ وراستم 
کردم و،وقتی اثری از عشقم ندیدم دهن مبارک رو باز کرده وصدای زیبا ازش خارج شد 

جون کشداری به خودم گفتم ورمز سیستم رو وارد کردم   وباصدای بلند داد 
زدم:سلــــــــــــــمان کجایی عزیزم....
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چندلحظه ای صبر کردم ووقتی سرم رو برگردونم با قیافه تعجب خجالت خندون سلمان 
مواجه شدم انقدر حسای مختلف توی صورتش بود که نفهمیدم  کدومش رو دقیقا میشه  

فهمید..یه لحظه با خودم گفتم نکنه صدا رو شنیده...ووقتی خنده اش رو دیدم حدسم به یقین 
تبدیل شد ..گونه هام رنگ گرفت وبا صدای اروم گفتم:بیا اینجا... 

با خنده گفت:عزیزم خجالت نداره که!ماهم ازا ینکارا یاد داریم..مشتی حواله بازوش کردم 
وبه سیستم اشاره کردم.

ترسیم چهره تموم شده بود.تمام اطالعات روی صفحه امده بود میگفتکه این مرد 36 ساله 
به اسم دیمن جونز هست...یک تروریست حرفه ای قاتل درجه یک که مشخص نیست 

برای کی کار میکنه...سلمان با جدیت روبهم گفت:شماره کریس رو بده...

تا خواستم حرفی بزنم  گفت:گفتم شماره کریس رو بهم بده!حرفی نباشه!

به تکون دادن سرم اکتفا کردم وشماره رو براش گرفتم....

 سلمان:بعد از اینکه با کریس صحبت کردم ازش درخواست کردم بیاد هتل وباهم صحبتی 
داشته باشیم.

تمنا کامال جدی داشت سوابق دیمن رو برسی میکردانقدر محو سیستم شده بود که کال 
حرکت چند دقیقه قبلش یادش رفته بود.با یاد اوری حرکتش بعد غذا خندم گرفت.به سمت 

اتاقی که دیمن بود رفتم.در رو که باز کردم وقتی دیدم تمنا چجوری بستتش حسابی جا 
خوردم.کامال مشخص بود میخواست حرصش رو از کتکایی که خورده سرش خالی 

کنه.هنوز بیهوش بود.میخواستم طناباش رو شل کنم ولی اینم ریسک محسوب میشد

صدای زنگ امد وبعد صدای احال پرسی کریس وتمنا...به سمت در  رفتم.بعد از حال 
واحوال معمول جریان رو خیلی خالصه براش تعریف کردم ،با تعجب به کبودی زیر 

چشم ولب تمنا نگاه کرد وبا لبخندی گفت:منفکر کردم شما باهم دعواتون شده!

تمنا با اخم بهش گفت:ماهیچ وقت دعوامون نمیشه واین شاهکار های دیمن جونز هست.بعد 
هم کمی یقه بلوزش رو پایین داد تا کریس زخم پانسمان شدش رو ببینه ..در ادامه کارش 

خواست اتین لباسش رو هم باال بده که غریدم:تمنا بده پایین اون لعنتی رو!

کریس نگاهی بهمون انداخت وپرسید:چی به فارسی گفت؟

تمنا-هیچی بیا بریم سری به دیمن جونز بزنیم!

دیمن هنوز بیهوش بود تمنا به طرفش رفت وبا سیلی شدیدی که به صورتش زد بهوش امد 
با دیدن تمنا شروع کرد به صدا دراوردن اما به دلیل پارچه ای که تمنا دور دهنش بسته 

بود صداش شنیده نمیشد.کالفه به سمتش رفتم وپارچه رو از دور دهنش باز کردم.
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نفسی گرفت و رو به من گفت :ممنونم.و رو به تمنا با لهجه امریکایی ادامه داد:دختره ی 
وحشی مجبور نبودی انقدر محکم ببندیم!  

تمنا با عصبانیت جوابش رو داد:خفشو تا خفت نکردم!به سمتش قدم برداشت که از پشت 
بغلش کردم ودر گوشش گفتم:برو تو حال بشین تا من وکریس از این حرف بکشیم.

خواست مخالفتی بکنه که گفتم:خواهش میکنم تمنا امروز به اندازه کافی روز اعصاب 
خورد کنی داشتیم برو!

چیزی نگفت ورفت!بعد از رفتنش دستی الی موهام کشیدم که کریس گفت:هی رفیق 
حرص نخور زن ها همین هستن!

لبخند تلخی زدم وسر تکون دادم.صندلی اوردم وجلوی دیمن نشستم :خــــــــــــب 
حاضرم!میشنوم اول دلیل قنجون مسموم!دوم حمله به تمنا!چی میخوای کی ماموریت کرده 

از کی دستور میگیری؟همه وهمه رو همین االن میگی! 

دیمن نگاه گذاریی بهم انداخت وگفت:کدوم قهوه رو میگی؟!

نگاه معنا داری بهش کردم:یعنی تو نمیدونی؟!

بیخیال جوابم رو داد:قهوه ای اگه بوده کار من نبوده !صبح هم میخواستم کار خانمت رو 
تموم کنم ولی خوب همتو ن بودید من نمیتونستم بنا براین امشب امدم کارش رو تموم کنم

پس قهوه کار کی بوده؟!از پرسیدم:کی بهت گفته بود بکشیش؟پوزخند زد:یعنی واقعا با 
کدوم عقلی تورو سروان کردن؟!

اخم غلیظی بین ابروهام جا خوش کرد:زبون ادمیزاد حالیت نمیشه نه؟!

در به طور ناگهانی باز شد وتمنا با اخم امد داخل  رو به من کریس گفت:5 دقیقه تنهامون 
بزارین!

مچ دستش رو گرفتم:برو بیرون تمنا!

دستش رو در اورد:5 دقیقه بهم فرصت بده برو بیرون سلمان بهم اعتماد کن!

به چشماش نگاه کردم  سری تکون دادم واروم گفتم5 دقیقه فقط!

با کریس بیرون امدیم  به سمت اشپز خونه رفتم ودو فنجون قهوه برای خودم وکریس 
ریختم

صدای کریس درحالی که داشت قهوه رو بو میکرد باعث شد حواسم رو بهش جمع 
کنم:بنظرت کار عاقالنه ای بود اون رو تنها بزاریم؟

 -اره بهش اعتماد دارم
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همنین حین صدای داد .فریاد دیمن میامد که داشت فحش های رکیکی میداد وداد میزد

به سمت در دویدم ولی در قفل بود!داد دزم:تمنا درو باز کن!

صدایی نیومد جز داد دوباره دیمن وسوالی که نامفهوم تمنا ازش میپرسید 

دوباره داد زدم:لعنتی درو باز کن!

یهو سکوت شد...

خواستم دوباره در بزنم که در باز شد وچهرهی خندون تمنا امد بیرون  با اخم بهش 
گفتم:قرارمون.....

وسط حرفم پرید:از طرف دشمن  نبود از ظرف مار سفید بود من میرم اطالعاتش رو 
برای تیام بفرستم خیلی بدردش میخوره شماهم برو زخمای اون رو پانسمان کن نمیره 

کریس بهتره ببریش!

وسرخوش رفت سمت سیستم....

کریس توی اتاق رفت و صدام کرد وارد اتاق که شدم شوکه دیمن رو دیدم صورتش خط 
خطی بود بازوش زخم بود وزیر چشمش قرمز گوشه لبش هم پاره شده بود

کریس نگاهی بهم کرد وگفت:دوست دخترت خشنه ها!

فقط سر تکون دادم....

تمنا:

یک هفته از امدنمون به ترکیه میگذشت یک هفته ای بود که با سلمان توی ترکیه مستقر 
شده بودیم ومنتظر بودیم شهاب خبر بده ومارو با رابطی که قراره به روسیه ببره ،اشنا 

کنه.ولی دریغ از یک تماس!بخاطر امنیت خودمون از تماس با شهاب معذور بودیم.هفته 
پیش بعد از اینکه از خجالت دیمن حسابی در امدم سلمان یک روز کامل باهام سرسنگین 
بود هرچند میدونستم  خیلی از کارم راضیه.از دیمن راحت نمیشد حرف کشید ولی میشد 

زد لهش کرد!به هرحال باید تالفی بالیی که سرم اورده بود رو پیاده میکردم.

با صدای سلمان از فکر بیرون امدم،صداش با رگه های خشم همراه بود:تمنا احساس 
نمیکنی شهاب سرکار گذاشتتمون!؟

-نمیدونم واقعا نمیدونم من احمق به اون لعنتی اعتماد کردم واگر باعث بهم ریختن نقشه 
هام بشه قسم میخورم خودم میکشمش!
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درحال غر غر کردن وبدم که تلفن هتل به صدا درامد سلمان به طرف تلفن رفت وجواب 
داد همونطورکه ترکی حرف میزد نگاهش میکردم .بعد ازاینکه حرفش تموم شد روبه من 

کرد وگفت:توی البی شهاب منتظرمونه بپوش بریم

با خشم گفتم:من دهن اینو سرویس میکنم یک هفتس منو اینجا کاشته  وبه طرف در رفتم 
که سلمان با شدت بازومو کشید وبا اخم برگشتم ستمش:ول کنا بزار برم حال اینو بگیرم.

ابرویی باال انداخت:برو ولی قبلش لباست رو عوض کن

با تعجب گفتم:وا مگه چشه بعد که نگاهی به لباسام کردم دیدم بعــــــله تاپ صورتی 
خرسی وشلوار عروسکی تازه یادم امد موهامم خرگوشی بستم.به سلمان نگاهی انداختم که 

دیدم دست به سینه وایستاده وبا ابرو بهم اشاره میکنه با این حال بازم از رو نرفتم 

پشت چشمی نازک کردم :چیه بیا منو بخور ! بعدم خیلی عادی رفتم  سمت اتاق مشترک 
پیرهن اسیت بلند ابی تیره با شلوار لوله تنفگی مشی موهامم باز کردم وصاف دورم 

ریختم... از اتاق بیرون امدم وسلمان رو حاضر واماده دیدم همون لبا تنش بود یه بلوز 
خاکستری ساده جذب با شلوار کتان مشکی فقط کتش رو دستش گرفته بود 

رو بهم کرد وگفت:بد نیست یه کتی چیزی برداری میترسم سرد بشه!

-نگران نباش سرم شد توهستی بغلم کنی

و باشیطنت چشمک زدم بهش،چشمای متعجب سلمان زدم  لبخند مرموزی روی لبش 
شکل گرفت اعتنا نکردم ودر رو باز کردم.پشت سرم امد وبه سمت راهرو قدم 

برداشتیم.نگران بودم از واکنش شهاب وسلمان مقابل هم دیگه...ای کاش یه راه دیگه وجود 
داشت!

به البی رسیدیم سر چرخوندم ومحیط رو اسکن کردم .البی با مبلمان رنگی وفانتزی پر 
شده بود !بیشتر دختر پسر ها ویا زوج های جون وخانوم واقایون میانسال بودند ودست 

جمعی نشسته بودن...ولی در دور ترین نقطه سالن که هم نور کمی داشت سر یه پسر دیده 
میشد.که انگار کت وشلوار هم تنش بود..موهاش رو باال داده بود از مدل موهاش حدس 

زدم شهاب باشه.دست سلمان رو اروم فشار دادم وبه اون سمت اشاره ای کردم...

باهم به سمتش قدم برداشتیم.به محض رسیدنمون ودیدن ما باالی سرش بلند شد.درست 
حدس زدم شهاب بود!خیلی خونسرد نگاهم کرد  خشمگین بودم ولی ظاهر سازی کردم 

خونسرد لب زدم:شهاب...

خونسردتر از خودم جواب داد:تمنا!

دستاش رو داخل جیبش گذاشته بود وهمون ژست معروف ادم های پولدار رو گرفته بود 
اخ که متنفر بودم از این پسرای خودخواه!ولی مجبور بودم بهش احتیاج داشتم
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سلمان بلند گفت:سالم شهاب

پوزخندی روی لبش شکل گرفت:ببین کی اینجاست!ندیدمت کوچولو پشت تمنا بودی!

صدای دندونای سلمان رو میشنیدم میفهمیدم بخاطر من خودشو کنترل میکنه ..شهاب که 
متوجه قرمزی وتغیر حالت سلمان شده بود جلو امد وخواست چزی بگه که مداخله 

کردم:ما باهم قراری داشتیم شهاب!زدی زیرش تو دیر کردی قرار ما هفته پیش بود!ما 
بخاطر اینکارت از برناممون عقب افتادیم!

شهاب سرتکون داد وبا دست اشاره ای به مبل کرد:بشینین توضیح میدم..

نشستیم  واون سفارش نهار داد 

کالفه بود اینو از چشم چرخوندن دور سالن...انداختن پای راستش روی پای چپش وتکون 
مداومش میفهمیدم.با دکمه باالی لباسش بازی میکرد باز وبستش میکرد انگار از یه 

موضوعی که بدش میاد مجبوره صحبت کنه وجو اینجا براش غیر قابل تحمله...

این خودش باعث میشد اعتماد بنفس اون کم ومال من زیادبشه

لبخندی به روش پاشیدم ...نهارمون رو اوردن...چنگالم رو از سمت راستم برداشتم وسمت 
چپم گذاشتم...یجا اینو خونده بودم که میتونست تاثیر عمیقی روی بدنش بزاره.وبعد از اون 

نوشیدنی که دلستر لیمو وجو بود رو اروم اروم مزه کردم وبا لحن اروم وفریبنده ای 
گفتم:میشنوم شهاب......

به چشمام خیره شد و وقتی با اطمینان سر تکون دادم سرش رو انداخت پایین وعین ربات 
شروع کرد حرف زدن....

خیلی اروم گفت:فرهادی رو کشتن....

با این حرفش هم من هم سلمان انگار برق بهمون وصل شده بود..بلند داد زدم:چی؟

سلمان بهم هشدار داد که نگاه چند نفر روی ماست.بلند شدم و رو به چند نفری که بهمون 
با کنجکاوی خیره شده بودن معذرت خواهی کردم...ونشستم وبا صدای اروم گقتم:یعنی 

چی کشتنش؟!مگه الکیه؟مگه بیخودیه ؟تو داری درمورد بزرگترین قاچاقچی ایران 
صحبت میکنی!بعد میگی کشتنش؟بعد لبخند مسخره ای زدم:باور ندارم!

شهاب کالفه وعصبی از داخل کتش موبایلشو دراورد .رمزی بهش وارد کرد وداد دست 
من:ببین عکسو با دقت ببین این عکس برای من ارسال شده!تمنا بیخیال شو یکی  تمام 

حرکاتت رو میدونه....
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ولی من صداش رو نمیشنیدم..روی عکس زوم بودم سر بریده فرهادی دست یک ادم مات 
شده بود و پشتش هم یکی با قمه ایستاده بود..از استایل کسی که سر دستش بود حدس زدم 

یک زن باشه...

حق با شهاب بود یکی حرکات من رو داره حفظ میره..:اروم زمزمه کردم:یه جاسوس 
داریم..یه جاسوس که زیاد بینمون نیست ولی زرنگه!یکی که دقیق نمیدونه چیکار میکنیم 

فقط حدس میزنه...

سلمان عصبی گفت:یعنی چی؟یعنی بین ما هست ولی نیست؟

سر تکون دادم:اره یعنی بین بچه های تیممون نیست!یکی که که خارج تیمه ولی 
اشناست!فکرهای مختلف عین خوره داشت مخم رو میخورد!

نهار رو با هزار ویک دلهره خوردیم واخم های در هم درواقع فقط خوردیم که خورده 
باشیم!وگرنه هیچی از مزش نفهمیدم وقتی غذام تموم شد به طور خودکار بلند شدم وبه 

تبعیت از من شهاب وسلمان هم بلند شدند.به اتاق رفتیم.یک راست به سمت لب تاپ 
رفتم.عکسی که شهاب بهم نشون داده بود رو روی سیستم لود کردم واز نرم افزار سعی 

کردم عکس ادم مات شده رو درست کنم.

موفق  شدم.با بهت به صفحه نگاه کردم..اون لعنتی...دیمن بود!!!وای که اگه بگیرمش 
میکشمش میکشمش لعنتی.

عصبانی بلند شدم وبه سمت اتاق رفتم.شالی روی سرم انداختم که سرما نخورم وبه سمت 
در رواونه شدم:من میرم جایی بمونین بر میگردم

قبل از هرگونه واکنش سلمان درو محکم کوبیدم.به سرعت پله های رو طی کردم.به سمت 
خیابون حرکت میکردم وزیر لب جد واباد دیمن رو مورد عنایت قرار میدادم.به باجه تلفن 
عمومی رسیدم.سکه ای داخلش انداختم وزنگ زدم به شماره ای که  خیلی وقت بود توی 

ذهنم حک شده بود 

بعد از سه بوق جواب داد:الو؟

-الو  ایتن،منم تمنا!

-چیشده؟

-باید ببینمت!

-کجایی؟

-ترکیه ،پس فردا میام روسیه

+بیا.امدی به شماره زنگ بزن میام دنبالت.
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وقطع کرد.

کالفه مشغول راه رفتن بودم.حال که مار نمیخاست من به نقاب برسم...منم نمیخواستم اون 
به من برسه احساس بدی داشتم.انگار بین بازی دوتا ادم مزخرف گیر کردم وشدم 

عروسکشون نگران بودم نگران بقیه عزیزام....حس میکردم قراره کسیرو دوباره از 
دست بدم..نفس عمیقی کشیدم وزمزمه کردم:نگران نباش تمنا همه در امانن هیچ اتفاقی 

نمیافته....

و ای کاش به حسی که داشتم اعتماد میکردم...

همین جوری برای خودم توی پیاده رو قدم میزدم ومغازه هارو نگاه میکردم ولی در اصل 
ذهنم در گیر دیمن بود!اخ اگه من تورو گیر بیارم....چشمم به مغازه کی اف سی 

خورد..وکل افکارم پر کشید وارد مغازه شدم  وروی یک میز نشستم من ورو برداشتم 
وشروع کردم سفارش دادن.انگار نه انگار من همین دوساعت پیش نهار خورده بودم!بعد 

از اینکه سفارش دادم زنگی به سلمان زدم...

-الو ،تمنا کجایی اتفاقی افتاده؟

بیخیال جوابشو دادم:پاشین با شهاب بیاید مغازه کی اف سی واقع در خیابون مجد

و قطع کردم.چشمم به در بود ومنتظر سفارشام بودم.همزمان بارسید سفارشام پسرا هم 
امدن ،سفارش هارو چیندن.سلمان انگار تازه من رو که با شوق به غذاها نگاه میکردم دیده 

باشه امد طرفم وبا خنده به شهاب گفت:هــــــی شهاب ببین چی پیدا کردیم یه عدد شکمو!

شهاب چشمش به سیب زمینی های سرخ کرده  بود وگفت:بکنش دوتا شکمو!

نشست کنارم وشروع کرد باهام سیب زمینی خوردن.

سلمان ابرویی باال انداخت:خب اینا که همش مال تمنا ،شهاب تو چی میخوری سفارش بدم

شهاب-فرقی نداره از همه مدلش یکی بگیر

سلمان سری از تاسف برای جفتمون تکون داد.سفارش داد وکنارمون نشست.ونگاهمون 
کرد.غذاها رو اوردن برای خودش ساالد سزار وپاستا سفارش داده بود.همه مشغول 

شدیم.بعد از اینکه یک دل سیر خوردیم لبخندی به پسرا زدم وگفتم:خب دیگه سیر شدم 
بریم!

هردو باهم گفتن:کجا؟

-خونه اقای شجاع بریم هتل دیگه شام میدنا!

با چشمای گرد شده داشتن نگاهم میکردن شهاب با تعجب گفت:تو االن این همه لمبودنی 
هنوزم گشنته؟
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لبخند دندون نمایی زدم.سلمان با تموم مارمولکی گفت:چاق میشیا من زن چاق نمیخوام 
خانم!

نگاه حرصی بهش کردم وچشم غره ای رفتم:واال با اون همه کاری که ازم میکشین چاق 
بشو نیستم.

سلمان جدی شد-خب تمنا کجا رفتی؟

بیخیال بدون اینکه جواب بدم به شهاب گفتم:کی میریم روسیه؟

سری خم کردوجوابمو داد:هروقت شما امر کنید بانوی من همه چی حاضره!

-عالیه فردا حرکت میکنیم!ازا ینجا تا روسیه چقد راهه؟

شهاب-حدود 10 ساعت تا مرزشه.تا مسکو بایدبا ماشین بریم کال 2 دوروز توراهیم

سلمان با کنجکاوی گفت:مگه فرهادی نمرده؟بریم روسیه چیکار؟

بلند شدم وهمزمان گفتم:میریم دیدن یه دوست!

زیر لب حرفمو تکرار کرد:دیدن یه دوست!!!

............

رو به شهاب با کالفگی گفتم:پس کی میرسیم مسکو؟!

شهاب در حالی که داشت بازوهاش رو میمالید که گرم بمونه گفت:د میرسیم دیگه دهنمو 
سرویس کردی بس که پرسیدی میرسیم بابا 10 کیلومتر دیگه بریم میرسیم

به جاده نگاه کردم توی این وقت سال ایران تقریبا هواش خنک بود واینجا...اینجا همه چی 
پوشیده از برف بود!

دستی روی شونم قرار گرفت.به سمتش  برگشتم وسلمان رو دیدم.دستش رو باز کرد 
گفت:بیا یکم چشماتو ببند خسته شدی

بدون حرف بغلش رفتم وسرمو روی سینش قرار دادم...لذت بخش بود....

 

با صدای سرو صدایی از اطرافم چشمام رو باز کردم...به ساختمونای بزرگ وبلند مسکو 
نگاه میکردم.کم کم از بغل سلمان امدم بیرن که گفت:عه بیدار شدی؟!

شهاب که از سرما قرمز بود جواب داد:نه هنوز خوابه این پخش برنامه بعدیشه

چشم غره ای به هردو رفتم .جلوی هتل معمولی راننده نگه داشت.وارد هتل شدیم.از پسرا 
خواستم وسایل رو به اتاقی که گرفتم ببرن وخودمم زدم بیرون.اون طرف خیابون یه 
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مغازه عروسک فروشی بود ..وارد مغازه شدم از صاحب مغازه خواستم اجازه بده از 
تلفنش استفاده کنم.که در کمال خوش رویی این اجازه رو بهم داد...

شماره ی ایتن رو گرفتم:الو ایتن

-الو.رسیدین؟

+اره کجا همو ببینیم؟

-نظرت راجع به پاتوق همیشگی چیه؟

+اوه نه ایتن نامزدم من رو میکشه!

خنده ی بلندی سر داد:بیا همون جا!میدونی که من رو کجا پیدا کنی گربه ی شیطون!

وقطع کرد....

بعد از تشکر از صاحب مغازه به سمت هتل رفتم.امیدوار بودم سلمان وشهاب باهم 
بحثشون نشده باشه.

یکراست به سمت اتاقمون رفتم و شهاب رو دیدم که داشت تی وی نگاه میکرد ،نگاه 
گذرایی بهم انداخت وبی تفاوت گفت:سالم!زود برگشتی

-کارم زود تموم شد!سلمان کو؟

+توی اتاق داره  بت تلفنش صحبت میکنه!

متعجب به سمت اتاق رفتم.ما حق استفاده از سیم کارتمون ور نداشتیم واز خط ماهواره ای 
که من داشتم استفاده میکردیم. پشت در اتاق مکث کردم  خواستم در بزنم ولی صداش 

وادارم کرد فضولی کنم!

سلمان- چی میگی برای خودت؟ امکان نداره کار صبوری باشه من مطمئنم اون نیست!

به مخم فشار اوردم ...صبوری...صبوری... سرهنگ صبوری؟! شایدم یه صبوری دیگه 
رو میگفت

یهو دادش رفت باال:ببین من کار ندارم تا وقتی برگردیم ایران باید پیداش کنیم به سردار 
کاظمی هم بگو تهرانی نصف کارارو به خودتون میسپاره.االن با وجود دیمن از تمنا 

حفاظت برامون باید مهم تر باشه تا پرورنده این!

متعجب بودم وداشتم فکر میکردم با کی صحبت میکنه.سریع در زدم ودر رو باز کردم 
قبل از اینکه مچم رو بگیره. توی یک قدمی در ایستاده بود با اخمای توهم که وقتی منو 

دید ابروهاشو باال داد وبا شک پرسید: کی امدی؟

سعی کردم بیخیال جلوه کنم:همین االن!
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کنارش زدم وبه سمت چمدونمون که رو تخت دونفره بود رفتم... لباس شب کوتاه ومشکی 
رو بیرون اوردم.

حوله رو هم برداشتم وهمونطور که به سمت حموم میرفتم داد زدم:حاضر شید ولباس 
اسپرت بپوشید میریم دیدن دوستم!

بعد از دوشی که گرفتم به بیرون امدم سلمان توی اتاق بود وداشت موهاش رو درست 
میکرد.یه کت سبز وتی شرت سفید وشلوار لی ابی پوشیده بود!در کل میشه گفت جذاب 

شده بود با دیدن من گفت:اماده شو ما  منتظرتیم!

باشه ای گفتم وبه بیرون اشاره کردم.

لباس رو برداشتم و تنم کردم موهام رو خشک کردم و سشوار کشیدم وفرشون کردم رژ 
قرمز البالویی رو هم به لبام کشیدم.موهای کوتاهم حاال که فر بودند قشنگ تر هم شده 

بودند.کفش های ساده تخت روه م پوشیدم ودر نهایت پالتوی مشکی بلند خز رو از روی 
جالباسی برداشتم وتنم کردم.

به بیرون اتاق رفتم شهاب یه کت مشکی همراه با تی شرت مشکی و شلوار قهوه ای 
پوشیده بود!ابرویی باال انداختم وگفتم:بیاید بریم دیرمون نشه

.....

وارد بار که شدیم....سوتی زدم وزیر لب گفتم:چقدر اینجا تغیر کرده

سلمان با عصبانیت گفت:گفتی میریم پاتوق قدیمتیون اینجاست؟!

لبامو غنچه کردم:راستش اره ولی قبال اینجوری نبود!

به سمت بار رفتم  وبا چشمم دنبال ایتن گشتم....نوشیدنی سفارش دادیم وهمونطورکه با 
نوشیدنی مشغول بودم شهاب رو دیدم که داشت با یه دختر عشق بازی میکرد سرمو به 

عالمت چندش سمت سلمان برگردوندم که عصبی گفت:این مثال قرار بود ماموریت باشه 
نه این مسخره بازیا.....

خواستم چیزی بگم که دستی دور کمرم حلقه شد برگشتم و صورت خندون  ایتن رو دیدم 
با بهت صداش کردم:ایتن!پسر خودتی؟!

خندید خیلی جذاب خندید :اره گربه کوچولو خود خودمم!

بغلش کردم که با صدای اهم اهم سلمان به خودم امدم :میشه به ماهم بگی اینجا چخبره تمنا 
وایشون کین؟

ایتن به سمت سلمان برگشت و فارسی گفت:ایتن هانت مامور ویژه وسابق اینترپل ودوست 
تمنا!و شما؟!
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دست سلمان رو توی دستم گرفتم ومیون بهت سلمان وشهاب که توی فارسی حرف زدن 
ایتن مونده بودند گفتم:سلمان نامزدم وشهاب دوستم!

سلمان با بهت گفت:این چجوری فارسی بلده؟

ایتن اخمی کرد :هی رفیق بهت پیشنهاد میکنم دیگه هیچ وقت منو با این لحن خطاب 
نکنی!!من خیلی چیز ابلدم نزار برات رو کنم!

سلمان خواست چیززی بگه که دستشو گرفتم:ما برایکار اینجاییم!

ایتن به میز بار تکیه داد:خوب نگفتی برای چی امدی؟!چی میخوای!؟

-خودتو به اون راه نزن ایتن تو میدونی چرا امدم!

لبخندی زد و گفت:بهتره بریم باال اینجا هم سرو صداست هم محل مناسبی برای صحبت 
کردن نیست!

وبا سر به شهابی که مشغول بود اشاره کرد نزدیکم شد وزیر گوشم زمزمه کرد:سپردم 
حواسشو پرت کنند.

لبخند محوی زدم:ممنون!

دست سلمان رو گرفتم و به سمت باال رفتیم  سلمان فشار ارومی به دستم اورد و اروم 
گفت:چقدر بهش اعتماد داری

-مثل چشمام!ایتن خیلی مورد اعتماده نگران هیچی نباش !

هیچی نگفت.از پله های چوبی کلوب باال رفتیم سومین اتاق سمت چپ! لبخند محوی زدم 
دلم برایاینجا تنگ شده بود!! چند سال پیش قبل از مرگ مامان برای اموزش انواع اسلحه 

ها من رو پیش ایتن روسیه فرستاده بودند. ایتن وبد که بهم یاد داد چجوری کی نفر رو 
خلع سالح کنم ایتن بود که بهم یاد داد توی یک موقعیت حساس چجوری انتخاب کنم! ایتن 

برای من یک بردار خوب بود درست مثل تیام!

دستی تکونم داد صورت نگران سلمان و بیخیال ایتن جلوی روم قرار داشت سلمان اروم 
لب زد:خوبی؟

-اره خوبم!بریم 

اول ایتن وارد اتاقش شد و ما بعد از اون وارد شدیم  با وارد شدنمون سلمان سوتی زد :اوه 
پسر اینجارو نه بیرون نه به داخلش عجب جاییه!

من وایتن لبخندی زدیم جفتمون میدونستیم  با چه سختی بعد از انفجار انباری کوچیکمون 
تونستیم با یه وام این اتاق از کلوب رو بخریم.از بیرون یه اتاق بود مثل بقیه اتاقا اما هم 
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ورودش نیاز به رمز خاصی داشت هم خروجش حداقلش این بود که  کسی شک نمیکرد 
اینجا یه پایگاه اطالعاتی با کلی سالحه!

با لذت به دیوارا نگاه میکردم چقدر دلم برای اینجا تنگ شده بود دیوارای سفید ضد صدا، 
چندتا دکمه روی دیوار رو به رو بود که زیر دیوار حدود 15 اسلحه سنگین وجود داشت 

سمت راستش یه ال سی دی  بزرگ که داخل دیوار کار شده بود ولمسی هم بود

یه میز کوچیک مثل نمونه میز خونه احمد. اونور تر یه در بود که به اتاق شخصی 
وخواب واستراحت ایتن بود....توی بقیه دیوار ها هم چیزای دیگه ای کار گذاشنه شده 

بود.ایتن به میز تکیه داد و رو به من گفت:خوب؟!میشنوم

لبام رو با زبون تر کردم و شروع کردم گفتن....

بعد نیم ساعت تقریبا حرفام تموم شده بود ایتن نفس عمیقی کشید وگفت:گفتی کار دیمن 
جونزبوده؟

-اره مطمینم از طرف مار نمیخواد من به نفاب برسم.دلیلش نمیدونم چیه!حتی نمیدونم اون 
کیه

+از تیام خبری داری؟

-نه...

+ازش با خط ماهواره ای من خبری بگیر وایمیلی بهش بده بهتره چند وقتی اینجا باشین 
من باید برم دیدن دیمن وباهاش صحبت کنم حتی اگه الزم شد فراریش بدم  تا....

 

تا منم یه فکری برای موندن موقتتون اینجا باشم بدون جلب توجه.بهتره چند روزی توی 
هتل بمونین بعد از اون خونه ای براتون تهیه میکنم ونقشه جدیدی میریزیم!

سر تکون داد:اره موافقم فقط نیاز به هویت جعلی موقت داریم....

به ایتن نگاه کردم منتظر موندم تا چیزی بگه اما خم شد واز کشوی میزش سه تا پاکت 
کوچیک بیرون کشید.ابرویی باال انداختم و پاکت رو باز کردم:یک شناسنامه داخلش بود 

ویک پاسورت یه عابر بانک 

رو به ایتن گفتم:اینا چیه؟

ایتن- به هرحال شما احتیاج به پول وشخصیت جعلی دارین.فرهادی مرده.باید فکر دیگه 
ای برداری.بنظرم فعال دور نقاب رو خط بکش وتمرکزت رو بزار روی مار وتیام....فکر 

میکنم تیام توی خطره.بهتره باهاش تماس بگیری.البته بیرون از شهر و فردا!
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باشه ای گفتم و به سمت در حرکت کردم.نگاه اخرمو به ایتن انداختم..چقدر پیر شده بود 
اما هنوزم جذابیت خودشو داشت ای کاش بعد الیزابت یکی رو میخواست.....

سلمان:

به رفتن تمنا نگاه کردم.هنوزم شک داشتم ظهر حرفاموشنیده یا نه....با احمد تماس گرفته 
بودم..با خط ماهواره ایی که هبم داده وبد ودور از چشم تمنا نگه داشته بودم...برنامه 

هامون خراب شده بود..تیام توی دردسر افتاده بود..همه مطمین بودیم به خاین بینمونه اما 
کی و چجوری نمیدونیم.....

با صدای اون پسر روسی چشمم رو سمتش برگردوندم:خیلی وقته رفته چرا انقدر تو فکر 
نجاتشی؟بهتره بزاری راه خودشو بره

شوک زده بهش خیره شدم:تو از کجا میدونی؟

خنده ای کرد وگفت:الکی که بهترین مامور ویژه نبودم!

مشکوک پرسیدم:چند سالته؟

سری خم کرد وبا تواضع گفت:زیاد نیست 37 سال ناقابله!

با تعجب زمزمه کردم:37 سال؟!اصال بهت نمیاد!

باز خندید :فکر کردی خیلی جوونم؟!نه...خیلی پیرم!

-چرا هنوز تنهایی؟انار هیشکی پیشت زندگی نمیکنه

اخماش رو کشید توهم دستش رو مشت کرد وگفت:یه نامرد همسرم رو کشت...

از سوالی که پرسیدم پشیمون شدم...سرمو زیر انداختم ومعذرت میخوام ارومی گفتم...

-عیبی نداره..گوش کن ببین چی میگم...من از تموم حرکاتت خبر دارم.ودارم بهت هشدار 
میدم مار سفید از اونی که فکر میکنی خطرناک تره...نقاب در جلوی اون هیچی نیست!

با دستش صفحه لمسی خاموش رو لمس کرد وروشنش کرد.چندتا تصویر روی صفحه 
ظاهر شد...ناباورانه به زنی توی لباس قرمز مجلسی جیغ.با نقابی که یه طرفش قرمز بود 

وطرف دیگرش سفید ودور چشم های نقاب رنگ های متضاد بودند نگاه کردم...پلید 
بودنش کامال مشخص بود....عکس رو زد کرد...باورم نمیشد سر یه دختر بچه حدود 5 

ساله دستش بود....دیمن عوضی توی تمام عکسا کنار اون زن ایستاده بود....عکس بعدی 
زن در حالی که همون لباس تنشه روی جسد مردی نشسته بود 

حالت عکس طوری بود که اون روی سینش نشسته بود و دامن لباس باال رفته بود تقریبا 
پاهاش معلوم بود...زناسلحه بدست داشت سر مردو هدف قرار میداد... 
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عکس بعدی عکس خالی زن بود ...فقط برق چشمهاش مشخص بود...برق چشمهایی که 
عجیب ترسناک بود...

ایتن وقتی حال خرابم رو دید گفت:مار سفید میخواد تک تک عزیزای تمنا رو نابود 
کنه....این هدف اول برای نقاب بود..اینکه چرا ورق برگشته رو نمیدونم فقط میدونم تیام 

توی خطره بزرگیه...تیام تو واحمد!توی خطرید

زمزمه کردم:پس تمنا چی؟

دست به سینه نگاهم کرد:تمنا اگر بالیی سر شما بیاد  نابود میشه...بهتره مراقب خودتون 
باشین...

از ایتن خداحافظی کردم..موقع رفتن دستم رو گرفت وتوی چشم هام زل زد:فردا میام 
هتل...میبینمتون....

به پایین پله ها رفتم و به ایتن فکر میکردم...مرد جذابی بود..چشم های ابی و موهای قهوه 
ای همراه با قد بلند و بدن ساخته!!میتونست ارزوی هر دختری باشه!

به پایین که رسیدم چهره سرخ تمنا رو دیدم که داشت کالفه دور تا دور سالن دنبال چیزی 
میگشت طرفش رفتم:دنبال چی هستی؟

برگشت طرفم و نفسش رو عصبی فوت کرد:شهاب گور به گوری معلوم نیست کدوم 
گوریه...

همون موقع صدای شهاب امد.دست دختری دور گردنش حلقه وبد ولباساش نامرتب

لبخند چندشی زد وگفت:دنبال من بودی هلو؟من و رز داشتیم خوش میگذروندیم.....

حرف که زد بوی نحس الکلش دماغمون رو نوازش کرد.تمنا عقی زد وگفت:تو بیارش 
منکه حالم بهم میخوره از بوی گندش....

و در حالی که عق میزد رفت بیرون....

به سمت شهاب رفتم .دخترکی که بهش عین زالو چسبیده بود والله گوشش رو توی دهنش 
داشت پس زدم و گفتم:بهتره بریم تا اون روی من باال نیومده

شهاب خندید:هه جناب سروان فکر کردی کی هستی؟چون تمنا رو داری دیگه همه چی 
حله؟؟؟

بعد حالت جدی به خودش گرفت:یه روزی تمنا رو ازت میگیرم...یه روی جلوی چشمات 
منا رو بوس میکنم و....

ادامه جملش با مشت من توی دهنش نا تموم موند. حالت بیهوشی بهش دست داد...ای کاش 
مست نبود ...تا میتونستم  حسابی بزنمش....دستشو دور گردنم انداختم وبه سمت در 
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رفتیم.تمنا با دیدن خون کنار لبش ارو م رو بهم گفت: ای کاش یه جوری میزدی که اسمش 
یادش بره!

خنده ای کردم:بیا بریم...بعدا حسابی میزنمش...

صبح با صدای در از خواب بیدار شدیم...به تمنا نگاه کردم که خابالود بغلم بود و گیج 
میگفت کیه کله صبحی؟

صدا قطع شد.وبعد از اون صدای ایتن امد که داشت سوت میزد وصدامو میکرد تا امیدم 
خودمونو جمع وجور کنیم در باز شد و قامت ایتن نمایان.دستاشو به حالت تسلیم باال برد 

وگفت:هی ببین اینجارو .!بعدم شاکی شد:چرا در و باز نمیکنین

تمنا شاکی تر از خودش گفت:کله سحر امدی اینجا توقع داری بیدار باشیم بندری بزنیم 
برات؟

ایتن پوزخندی زد :از کی تاحاال 12 ظهر شده کله سحر؟هرچندانگار دیشب به شما 
دوتا  خیلی خوش گذشته!

و ابرویی باال انداخت و به وعضمون اشاره کرد

تمنا دیشب انقدر خسته بود که فقط لباسشو در اورد و لباس دیگه ایی تنش نکرد.منم طبق 
عادتم تی شرت تنم نبود!مالفه رو کشیدم رو تمنا و گفتم:دیشب خسته بودیم. 

............

 

سایمون:

دود غلیظی که از دهنم خارج میشد روح و روانمو اسوده میکرد....صدای در امد

-قربان همونطور که خواسته بودین اوردیمش!

 

صندلی رو چرخوندم و توی چشمای ترسیده  صبوری خیره شدم خیلی سرد لب 
زدم:باختی..بد باختی..!چند بار بهت هشدار دادم؟ماموریتتو خراب کردی!

نچ نچی کردم و پک محکمی به سیگارم زدم....در زده شد وقامت لوندش توی در مشخص 
شد.مانتو شلوار دانشجویی ساه ای پپوشیده بود!بعد از اونباری که باهاش برخورد سختی 

داشتم دیگه برام لوندی نکرد..

توچشمای صبوری نگاه کردم:حرفی چیزی نداری بگی جناب سرهنگ؟هرچند برای تو 
که بد نمیشه!تهش میشی شهید!
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و به دنبال حرفم قهقه زدم...اسلحه رو از روی میزم برداشتم و بلند شدم....به سمتش 
رفتم... حرف نمیتونست بزنه چون دهنش بسته بود..توی چشماش نگاه کردم....صدای 

شلیک گلوله بخاطر صدا خفه کنی که داشت زیاد نبود...

روی صندلی نشستم:جسدشو بندازین بیرون از تهران وزنگ بزنین اگاهی.

صدای تلفن بلحند شد...نزدکیم امد و گوشی رو دستم داد و اروم اما باناز مثل همیشه 
گفت:با شما کار داره!

تلفن رو از دستش گرفتم...:بگو!

صدای تلخش توی گوشم پیچید:میبینم که از بهترین جاسوست دست کشیدی!

با حرص زمزمه کردم:صبوری بهترین نبود!

خندید با ناز خندید:از فرهادی چخبر!

دا دزدم:تویه  اشغال عوضی هستی!

قهقه زد:شرط می بندم از تمنا هم خبری نداری!وادامه حرفش گفت:گفته بودم نمیزارم 
بهش برسی ورسوارت میکنم!

و تلفن رو قطع کرد...عصبی تلفن رو توی دیوار کوبیدم که صدایی جیغ مانند گفت:این 
پنجمین تلفنم بود سایمون!

برو بابایی نثارش کردم ...به طرف میز رفتم وسیگار دیگه ای اتیش زدم روی همون میز 
نشستم و رو بهش گفتم:از کجا انقدر دقیق میدونه حرکاتم رو؟

با من و من گفت:نمیدونم سایمون من بهت خیانت نکردم.

اینو میدونستم چون بشدت زیر نظر داشتمش.

با دست اشاره ای به در خائنمو پیدا کن 

 

 

تمنا.....

یک بوق دو بوق سه بوق چهار بوق..

لعنتی بازم جواب نداد برای بار چهارم بود توی اتاق با خط ماهواره ای ،ایتن، تماس 
میگرفتم وهنوز خط تیام خاموش بود

کالفه رو به سلمان گفتم:لعنتی جواب نمیده!حتما لو رفتن!



80

تکیه اش رو از اپن برداشت وگفت:با کیان تماس بگیر.شاید تیام توی کنفرانسه!

شماره کیان چند بود؟!انقدر استرس داشتم که یادم نمیامد..با انگشتای لرزون شماره کیان 
گرفتم...نفسم حبس شده بود...

بعد دو بوق جواب داد:الو؟!

سریع گفتم:کیان؟!

+تمنا؟!!خودتی ؟!کجایین شما؟!

بدون توجه به سوالش پرسیدم:تیام کجاست؟چرا اون خط  لعنتی رو جواب نمیده؟!

با بهتی که مشخص  بود از صداش گفت:خوبی تو؟!امروز روی کنفرانسه.اون االن توی 
سالنه!!!!

نفس عمیقی کشیدم:پس وقتی برگشت به همین شماره زنگ بزن

و قطع کردم

ایتن خندون گفت:دیدی حالش خوبه و گیر نیافتاده؟!

زیر لب اروم زمزمه کردم:البته هنوز....

سلمان- خب کارمون چیه؟حاال باید تا کی روسیه بمونیم که چی بشه؟!نقشه چیه؟!

ایتن- من یه برنامه ای دارم.

+خوب؟!میشنویم!!

ایتن-ما میریم ایران.من یه ترتیبی میدم توی کاخ نقاب مستقر بشین. از اونجا به بعد 
خودتون باید مراقب باشین،من همراتونم اما نه کامال

شهاب-اینکه عالیه کی میریم؟!

+اول باید یه سری وسایل تهیه کنیم و بفهمیم کاخ نقاب کجاست چندتا دوربین داره 
و.....خودش یه پروژه جداییه!

ایتن- من  میدونم کاخش کجاست.دوربینام میدونم کجاست

سلمان- چجوری وارد شیم؟!

+با همون اسم های الینا پریس و جیسون میلر میریم! 

ایتن_منم بادیگاردتونم!

شهاب بشکنی توی هوا زد:اینه!بزن بریم!
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و همه بلند شدیم ورفتیم حاضر شیم!

ایتن-کجا؟!

+معلومه!غذا خوری!گشنمون شد انقدر فکرکردیما!

سری از تاسف برام تکون داد وبه سلمان گفت:چجوری این زن شکمو رو تحمل 
میکنی؟!بر شکست میشیا!رژیم بده بهش!

دست به کمر رو بهش گفت:خودت رژِیم بگیر من خیلی ام خوبم!

سلمان هم بغلم کرد وموهامو بوسید:اره خانوم من حواسش هست برشکستم نکنه!

همه خندیدن و ایتن گفت :پس حاال که وقت بخور بخوره ،منم میام ،یجای خوب هم سراغ 
دارم که خیلی خوشمزه هست !بهتره بریم اونجا. 

و رو به سلمان چشمکی حواله کرد.وحاال سلمان بود که با تاسف سر تکون داد :ببین مثل 
دیگ به دیگ میگه روت سیاه میگن همینه ها!

و با خنده روونه اتاق شدیم..غافل از اتفاقات نا گوار 

اون شب ،شب خوبی بود...بعد از کلی خندیدن  به هتل برگشتیم. به محض ورودمون به 
هتل خط ماهواره ای ایتن شروع به زنگ زدن کرد؛ ایتن تفلن رو بهم داد نفس گرفتم 

وجواب دادم:الو؟!

صدای گرم برادرم گوشم رو نوازش کرد:تمنا؟!

از خوشحالی اشک توی چشمام حلقه زد چقدر دلم براش تنگ شده بود!

_تیام؟!خوبی؟! چرا اون خط لعنتی رو جواب نمیدادی؟!جون به لب شدم!

+خوبم!شما خوبین؟برگشتین ایران؟همه چی خوبه؟!

دوباره نفسی گرفتم:نه هنوز روسیه ایم.امدم پیش ایتن!

صدای عصبی شد:چی؟چرا طبق نقشه پیش نمیری تو دختر؟!

_اروم باش تیام.فرهادی رو کشتن.ما باید یه راه دیگه انتخاب کنیم تنها ارهمون ایتن 
بود!تو چیکار کردی؟!مار چی شد؟!اسمش رو فهمیدی؟!

+نمیدونم چی بگم!دارم طبق برنامه پیش میرم.امروز بعد کنفرانس  مردی پیشم امد وبهم 
گفت شرکتی توی لندن میخواد باهام همکاری کنه.یه قرار مالقات هم گذاشت با یه خانوم 

به اسم "سروینا فکس" احساس میکنم خود مار باید باشه!

توی فکر رفتم....
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تیام که سکوتم رو دید گفت:تمنا هستی؟!

-تیام خوب دقت کن ممکن خودش باشه بی گدار به اب نزنی.مراقب خودت باش.

+حواسم هست.بی خبر نمیزارمت..

ومکالمه رو قطع کرد. روی مبل نشستم و دستم رو الی موهام بردم.حس بدی نسبت به 
این اسم داشتم.کاش اطالعات بیشتری بهم میدادی تیام!اما پشت  تلفن نمیشد.حتی اگه اون 

خط ،خط ماهوا ره ای باشه!بازم نا امنه....

سیستم رو برداشتم و نگاهی به لیست سیاه"CIA" انداختم....اسم سروینا فکس داخلش 
نبود.احتمال اینکه این اسم فقط یه اسم مستعار باشه زیاد بود!

کالفه از سرجام بلند شدم وشروع کردم قدم زدن..تموم مدت پسرا ساکت یه گوشه نشسته 
بودن .حتی ازم نمیپرسیدن پشت تلفن تیام چی گفت!

حتی سلمان هم این بار سعی در اروم کردنم نداشت.همینطور قدم میزدم و دور اتاق 
میچرخیدم که ایتن دستم رو گرفت:بسه دیگه سر گیجه گرفتیم!

غم زده نگاهش کردم:نگرانم ایتن!ما هنوز قدم از قدم برنداشتیم!برادرم رو فرستادم توی 
دهن شیر!

سلمان جلو امد وبه اغوشم کشید.دستش رو روی موهام کشید واروم گفت:هیش عزیزم 
نگران نباش.

و رو به ایتن ادامه داد:بجای استراحت بریم پاتوق شما تا نقشه کاخ رو بهمون نشون بدی 
وبرنامت رو بگی؟!

ایتن لبخندی به روش زد: اره بریم!

......

وارد اتاق کار ایتن شدیم. روی صندلی نشستم.ایتن میز کوچیک اسکنش رو روشن کرد و 
فلشی رو روش گذاشت. با دست روی صفحه ی میز کشید و اسکنی سه بعدی گرفت

بعد چند لحظه  خونه ای بزرگ جلوی چشممون به حالت سه بعدی در امد...

از روی صندلی بلند شدم و رفتم جلو...از روی  گوگل ایرتس مکانش رو مشخص کردیم 
و وقتی دیدم ، زده جواهر ده با بهت جلو رفتم : چی؟!اینجا!؟ 

خنده ای سر دادم:خیلی مسخرس خیلی! نقاب توی منطقه جواهر ده؟!  اصال تو کتم نمیره

ایتن شونه ای باال انداخت و گفت: اره میدونم!توقع یه خونه بزرگ توی زعفرونیه داشتی! 
ادامه حرفش رو پوزخند زد : مثل رمانها!
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با پرخاش رفتم سمتش:ایتن با من بازی نکن !تو میدونستی اون خطی که به من زنگ زده 
از طرف نقاب بوده؟!تو میدونستی و اونوقت.....

شونه هام کشیدم شد و روی صندلی نشونده شدم....

ایتن جلوم زانو زد وگفت:اروم باش تمنا...ما کمکت میکنیم.االن باید این خونه رو بررسی 
کنیم! وبعد بریم موهاتونو درست کنین و در ادامه حرفش گفت:دیمن هم من به این نتیجه 

رسیدم که نیاز نیست بریم دیدنش البته باید یک خبر بد هم بهتون بدم.....فرار کرده

شهاب ابرو باال انداخت:حاال اون دیگه ارزش چندانی هم نداره باالخره گیرش میاریم 
اما.....باید بریم واقعا ارایشگاه؟!

ایتن_اره،با این قیافه های بریم که تابلو شناسایی میشیم!درسته هویت جعلی دارین وقیافه 
هاتون نزدیک به اوناست...اما فقط نزدیکه..باید کوچک ترین چیز ها شبیه اونا باشین!

و در ادامه چشمکی به من وسلمان که با تعجب نگاهش میکردیم زد...

دورمیز جمع شدیم،ایتن تک تک دوربین هایی که توی دید بودن واطالعات خونه رو 
بهمون داد و گفت:دو هفته دیگه قراره نقاب ومار اینجا یک مهمونی برگذار کنن.فکر 

میکنم برای قاچاق باشه و یا برای معرفی چند تازه وارد توی جمعشون...

بدون نگاه کردن بهش گفتم:ما قراره اونجا باشیم،برای همین یک هفته زودتر میریم.

سلمان ادامه داد:با این مضمون که میلر وپریس میخوان محبوبیت خودشون رو بدست 
بیارن

ایتن تایید کرد:اره این گزینه خوبیه...

سکوت کرده بودم ،یجای کار ایراد داشت... یجای این کار لنگ بود...با دقت به نقشه نگاه 
کردم و متوجه شدم توی ظلع جنوبی محافظ بیشتره...وهمین طور توی ظلع شرقی محافظ 

زیادی نیست

یک کلبه چوبی بود که احتماال برای باغبون یا انباری بود... ولی چرا محافظ ها اینجوری 
پراکنده هستن!

دوربینی هم که اون طرف نبود... تمنا فکر کن..فکر کن چرا یک طرف امنیت بیشتری 
تدارک دیده؟! یک دفعه چیزی به ذهنم خطور کرد وگفتم:دو هفته دیگه نقاب ومار میخوان 
دخترایی رو از مرز رد کنن.دانخل بدنشون هم مواد میزارن اینجوری با یک تیر دونشون 

زدن...

شهاب با پوزخند گفت:و اونوقت شما از کجا فهمیدی؟!

بدون توجه به حرفش به ایتن گفتم:ما باید بریم.فردا راه میافتیم
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ایتن-اما...از کارها خیلی موند! چطوری میخوای اونارو به اتمام برسونی؟!

سلمان هم درت ایید ادامه حرفش گفت:اره ما هنوز روی قیافه هامون باید کار کنیم.

همین طور که اون ها داشتن برام دلیل و منطق می اوردن یهو داد زدم: ساکت ساکت 
دیوونم کردین دیگه!

با تعجب داشتن بهم نگاه میکردن که شهاب یهو زد زیر خنده:چرا رم میکنی ؟!میریم حاال 
دیر نمیشه که.

سلمان:

 

نمیدونم نگاه تمنا فرق کرده بود یا من اینجوری حس میکردم؟! بعد از اینکه با ایتن راضی 
اش کردیم دوروز دیگه بریم ایران تا حداقل مقدمات سفرمون حاضر بشه به هتل برگشتیم 

ویک راست به اتاق خوابمون رفتم.رو به ایینه نگاه کردم .چند شب بود ترس بدی رو 
احساس میکردم...

یاد برادر کوچیکم افتاده بودم.. ای کاش لج نمیکرد ای کاش اون بال رو سر پدر 
ومادرمون نمیاورد ،چقدر دلم برای برادر خالفکارم تنگ شده بود... اون وقت ها یک 

فروشنده خورده پا بود... چند سالی زیر نظرش داشتم که یهو غیب شد هنوز هم فکر میکنم 
مرده ...

اگه تمنا بفهمه دورغ گفتم ،هیچ وقت من رو نیمبخشه... کم چیزی نیست  .من ماهیت 
خانوادمو پنهان کردم  هیچ وقت بهش نگفتم  برادرم پدر ومادرمون رو کشت...

حس بدیه وقتی از در وارد بشی و ببینی برادرت با تفنگ باالی جسد پدر مادرته و داره 
قهقه میزنه

اون قصد کشتنم من رو هم داشت اما گفت: کشتن تورو میزارم برای وقتی که خوب عذاب 
کشیدی...

 

 اون روز نفهمیدم چی میگه.. هنوز هم متوجه منظورش نشدم.. پدر ومادرمون مارو از 
پرورشگاه اورده بودن ..دوقول های یکسان بودیم... توی فکر گذشته بودم که با صدای 

خسته تمنا برگشتم سمتش 

 -اگه دید زدنت خودت توی ایینه تموم شد بیا بخوابیم خیلی خستم...

چشماش رو به قرمزی بود..وقتی به چشماش نگاه کردم شرمنده شدم...از دوروغی که 
گفتم ..از پنهان کاری که کردم... واقعا چطور تونستم؟! حتی اگر یک درصد برادرم زنده 
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باشه..اگه  اون مقصر مرگ مادر تمنا باشه چی؟ سرمو بشدت تکون دادم.. نه اینا فقط 
مزخرفات ذهن منن... امکان نداره چنین چیزی...به طرف تمنایی که رو به بیهوشی بود 
روی تخت رفتم..توی بغلم گرفتمش و سرمو روی موهاش گذاشتم...همون طورکه نازش 
میکردم صدای زمزمه اش رو شنیدم که میگفت:وقتشه برگردم به دوران قبل ،میدونم یه 

خائن بینمونه..اگه پیداش کنم...

صداش قطع شد و نفس هاش منظم..نفس عمیقی کشیدم... خدا کنه بخیر بگذره....

"...داشتم دعوا میکردم...این کی بود که اینجوری میزدمش؟! یهو محو شد... صدای جیغ 
امد"سلــــــــــــــــمان" صدای تمنا بود،به طرف صدا دویدم... دیدمش.. باالی سر یه قبر 

نشسته بود ودقت کردم،اسمی روی سنگ قبر نبود!

دست تمنا اسلحه بود.. سرشو بلند کرد... با چشمای گریون داشت نگاهم میکرد، بهم 
گفت:تو بهم دوروغ گفتی... به هممون!تو باعث مرگش شدی...!نمیبخشمت... اسلجه رو به 

طرفم گرفت و شلیک کرد ... صحنه محو شد..یه قبر امد جلوی چشمم...

ولی اونی که توی قبر خوابیده بود من نبودم... صدای خنده یک مرد امد؛تمنارو گرفته بود 
داشت اذیتش میکرد از مو بلندش کرد،به طرفش رفتم وباهاش درگیر شدم..یهو برگشت 

طرفم...

نقاب افتاد و....من چهره خودمو دیدم... خندید وگفت:سالم داداش"!

با داد از خواب بیدار شدم.. تمنا هنوز خواب بود،به طرف سرویس رفتم چند مشت اب 
روی صورتم ریختم وزمزمه کردم:اون همش یه خواب بود..اون مرده..اره مرده!

با صدای گوشیم بهش نگاه کردم..پیامی امده بود از خط ماهواره ای جز احمد کسی 
نمیتونست باشه...

مضمون پیام این بود:"اون دوتا جوجه به حرف امدن.از طرف نقاب بودن..مراقب باش 
.تیام جواب نمیده،فکر میکنم توی دردسر افتادع دیگه راه برگشتی نیست ،منتظرتونیم".

تیام توی دردسر افتاده!یعنی مار اونو گرفته..وای این یعنی عمق فاجعه...

اگر اتفاقی براش بیافته.. تمنا هیچ وقت خودشو نمیبخشه! خدایا کمک کن!

.....

ایتن_ببین سلمان تو باید بزاری موهاتو رنگ کنم ! وگرنه اصال شبیهه جیسون میلر 
نمیشی،نگاه کن تمنا موهاشو داره رنگ میکنه!

دستشو پس زدم:محاله ممکنه؛حیف این موها نیست؟!تمنا هم اشتباه میکنه! حیف موهاشه 
خوب!



86

 

تمنا ازا ونور داد زد:ولش کن ایتن فقط لنزا رو بهش بده

برگشتم سمت ایتن وبهش زبون درازی کردم وگفتم:دیدی نمیزاره!

ایتن سری از تاسف تکون داد و سمتم یک کیت گرفت:بیا اینم لنز ها هم ردیاب داره هم 
عکس مییگره هم فیلم....

چهرمو زار کردم:اجباریه ؟!بابا من رنگ چشمامو دوست دارم!

تمنا عصبی امد طرفمون:اره اجباریه چرا نمیخوای بفهمی ،چرا درک نمیکنی؟ اگه کمک 
نمیکنی همین االن برو بزار به کارمون برسیم.

هم من هم ایتن با تعجب داشتیم نگاهش میکردیم.قیافش تغییر کرده بود...موهاش به رنگ 
خاکستری دودی در امده بود ..البته ریشه های تا وسط هنوز مشکی بود... فرشون کرده 
بود وبسته بود.قیافش تغیر کره بود.دستی جلومون تکون داد:زنده این؟!سریع باشیم وقت 

نداریم.باید بریم ایران..

خودش هم خییل سریع دوتا لنز گذاشت توی چشماش ویه گردنی به گردنش بست

ایتن با شک پرسید:این گردنی چیه؟!

بدون نگاه کردن به ایتن جواب داد:ردیاب

 

تمنا:

اعصابم کم به مریخته بود..کل کل های ایتن وسلمان هم بهش دامن میزد.شهاب کال یه 
گوشه نشسته بود وسرش توی گوشی بود و گاهی ام با پوزخند نگاهم میکرد

دوست داشتم بکشمش.مطمئن بودم جاسوسه.اما تنها جاسوس نبود دیگه به ایتن و سلمان 
هم داشتم اعتمادمد از دست میدادم اون از رفتار مشکوک سلمان با تلفنش...اینم از کل کل 
هاشون و گاهی ام پچ پچ هاشون...داشتن روانی ام میکردن نفسی گرفتم و به ایینه  تغییر 

کرده بودم بشدت دیگه نمیشد اون تمنا رو شناخت

واقعا شبیه الینا پریس شده بودم

کت مشکی کوتاهی روی تاپ ابی پوشیدم،موهامم دوم اسبی باال بستم کلتی از توی پاتختی 
در اوردم...و اونو پشت کمرم گذاشتم...بیرون رفتم که دیدم سلمان وایتن باز دارن پچ پچ 

میکنن باید چیکار میکردم این حس بره؟
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بلند ایتن رو صدا کردم و جدی گفتم:برنامه رو عوض کن امشب حرکت میکنیم.

سلمان اعتراض کرد:نه امکانش نیست ما...

وسط حرفش پریدم:شما چی؟نقشه مال منه .فرمانده عملیات منم !پس اگر شماها مشکلی 
دارین میتونین نیاین!اصال برام مهم نیست

وبه سمت در رفت و همونجوری گفتم:یک ربع وقت دارین انتخاب کنین ؛یا با من میاین 
ایران،یا تنها میرم...

 

بدون توجه چهره مات ومهبوتشون کوله رو برداشتم و شالگردن وکالهی هم از روی 
جالباسی کنار در برداشتم وسر کردم...

یک ربع منتظر بودم..انگار میخواستن تنهام بزارن..پوزخندی زدم وبراش تاکسی دست 
تکون دادم...احتمال اینکه میخواستن دنبالم بیان یا نظرشون عوض بشه وبیان محل 

قرارمون زیاد بود...بنابراین اول ادرس پایگاه قدیمی خودمو ایتن رو دادم...جلوی در 
پیگاه پیداه شدم. یک گاراج قدیمی که نصفش سوخته بود هرچند سعی در ترمیمش 

داشتن....

کلید اونجارو نداشتم ولی انقدر داغون بود که احتیاجی هم به کلید نداشت.وارد شدم وکلید 
برق رو زدم..دوتا المپ سفید روشن شدن... کوله رو روی میز نیمه سوخته سفید وسط 
گذاشتم... با اینکه تقریبا نصف وسایل سوخته بود وخراب ود ولی هنوزم میشد ازشون 
استفاده کرد.... هرچی بود من این اموزش هارو دیده بودم به طرف دری که در انتهای 
سالن قرار داشت رفتم اونجا کامال سالم بود ومناسب برای من...پاسپورت جعلی به اسم 

الینا داشتم اما استفاده ازش ریسک بود...

ایتن ماهرانه جعل رو بهم اموزش داه بود از داخل کمدی که در سمت چپ اتاق وجود 
داشت دوربینی در اوردم .به سمت پنجره رفتم ونخری که اویزون بود رو کشیدم پس 

زمینه سفید حاضربود

اما این قیافه در حال حاضر برای من خوب مبوئ...از داخل کوله لنز های ابی رو 
دراوردم ولنز های مشکی رو سرجاشون گذاشتم...اما با این موها هنوز کارم سخت بود 
.چندتا چیز نیاز داشتم...حاال که سلمان وایتن جا زده بودن باید نقشه ای دیگه میرختم که 

حتی به فکرشونم نرسه 

با این فکر لبخندی زدم وبا برداشتن کوله از گاراج خارج بیرون امدم.

باید دوتا کاله گیس میگرفتم ویه سری لوازم گریم وچند دست لباس! به سمت فروشگاهی 
حرکت کردم.زیاد از گاراج دور نبون.بعد از خرید چند ساعته حاال هوا داشت تاریک 
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میشد .دوا کنسرو گرفتم وبه گاراج برگشتم. خسته روی صندلی نشستم ،بعد از خوردن 
کنسرو یک دست لباس تقریبا کهنه ای که از دست فروشی خریده بودم پوشیدم...

یک بلوز بنفش نیم تنه وکت لی اب....کاله گیس کوتاه طالیی رو هم روی موهام گذاشتم و 
رژ لب مشکی هم روی لب هام کشیدم... دست مال گردنی رو به گردنم بستم ویک طرفه 

گره زدم... یه خال نمادین هم کنار لبم زدم...اما چیزی کم بود....

به ایینه دقت کردم... ابروهام رو با مداد تغییر دادم..گوشواره های کوچیک دایره ای رو 
گوشم انداختم... ویک نگین هم به کنار بینی ام چسبوندم ..دور چشمام ر وسیاه 

کردم....االن واقعا تغیر کرده بودم وشناساییم غیر ممکن بود!

چهارتا عکس سه در چهار با پس زمینه سفید از خودم گرفتم وهمون لحظه ظاهرشون 
کردم....

جلد پاسپورت وشناسنامه ای از کشوی کمد کوچیکی که روش مقداری کتاب بود 
درارودم...

روی صندلی نشستم جلوی میز نمیه سوخته عکس هارو گذاشتم جلوم و شروع کردم ...یه 
اسم نیاز داشتم...هومـــــــــــــــــم "انیا چوریکوفا" 23 ساله اهل موسکو... عالیه!نیم 

ساعت بعد سرمو بلند کردم؛به سمت اتاق رفتم ..نزدیک ایینه شدم روی کمد چسبیه بود 
بنظر یه اینهه معمولی میرسید ...اما در حقیقت، دوتا طلق برای جعل اون پایین روی اینهه 

چسبیده بود..دستم رو روی ایینه کشیدم و به پایین که رسیدم دست مرو گیر دادم به لبه 
طلق ،طلق رو با دست دراوردم وبه سمت میز رفتم....

مهرو امضای نهایی رو ام زدم وباالخره بعد از 4 ساعت تموم شد....

خسته شده بودم وخوابم داشت .اما برای خواب زود بود ،سیستم رو روشن کردم وبه 
صورت انالین برای ایارن یه پرواز رزرو کردم وبا لبخند به طرف تخت رفتم وروش 

ولو شدم.... توی فرودگاه بودم چهرم رو کامال عوض کرده بودم مطمئن بودم جعل 
شناسنامه و پاسپورت انقدر عالی هست که لو نمیرم....

وقتی پاسپورت رو ازم خواستن ضربان قلبم رفت روی هزار... لحظه ای دلم گرفت...نه 
دیگه سلمانی بود... نه ایتنی.... وقتی پاسپورت رو جلوم تکون دادن به خودم امدم وبا 

لبخند مصنوعی گرفتم وسرتکون دادم...

از گیت پرواز که گذشتم نفسمو با خیال راحت فوت کردم...توی هواپیما منتظر بودم تا 
پرواز بپره...وبعد از اینکه خلبان اعالم کرد از مسکو حارج شدیم با خیال راحت چشمام 

رو بستم....
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سلمان:با بهت به رفتن تمنا نگاه میکردم...واقعا رفت؟!یعنی ناامیدش کردم؟ ایتن دستش 
رو روی شونم گذاشت و اروم گفت: به جای خالیش نگگاه نکن نیم ساعته رفته...

شهاب صداشش در امد:حاال چیکار کنیم؟!

رومو به طرف شهاب برگردوندم..:میریم دنبالشقرار بود قاچاقی مارو رد کنی...پس چی 
شد؟

شهاب اخم کرد :همه چی حاضره جمع کنین الن راه می افتیم تا 5ساعت دیگه هم میرسیم 

با اعصابی داغون از جا بلند شدیم ..امیدوار بودم تنمارو لب مرز جای قرارمون ببینم تا 
حسابی از خجالتش در بیام ...

وقتی به مرز رسیدیم ساعت7 شب بود...توی روسیه فصل به جز هوای یخ زود هم 
تاریک میشد نهار هم که نخورده بودیم... فقط امید اینکه تمنا رو میبینیم سرپا نگه ام داشته 

بود ...با خودم گفتم :توچی شدی با دیدن این دختر ؟!

ایتن صدام کرد عصبانی بود و اخم داشت طرفش رفتم :چیشده؟!

با عصبانیت گفت:تمنا مثل بچه ها میمونه نیومده اینجا

خشم وجودمو فرا گرفت:یعنی چی نیومده..

ایتن عصبی تر از خودم جواب داد:یعنی معلوم نیست کجاست یعنی مسیرشو کامل جدا 
کرده.

عصبی وکالفه دستی الی موهام کشیدم:حاال چیکار کنیم؟

-میریم ایران

+دقیقا بریم چکار؟نقشه ی ما تمنا بود که نیست رفت ومعلوم نیست کجاست

لبخند محوی زد :مطمئن باش تمنا از نقشه اش دست نمیکشه.میتونیم اونو توی خونه نقاب 
ببینیم

با شک پریدم:چقدر مطمئنی؟

چشمای ایتن برق زد:صد درصد

لبخندزی زدم:پس بزن بریم

به سمت شهاب رفتیم وگفتیم باید بریم ایران شهاب هم استقبال کرد وگفت:حدود دوروز راه 
داریم 

شهاب در ادامه گفت:بعد اونجا کجا میخواین بمونین؟!
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ایتن هم جواب داد:معلومه خونه ی تو وبعد هم پیش نقاب

شهاب معلوم بود جا خورده: یک وقت تعارف نکنی داداش؟!

ایتن در حالی که از کنارش رد میشد گفت:راحتم.بهتره راه بیافتیم تا ناراحت نشدم

تقریبا بعد دوروز با هزار خستگی رسیدیم به ایران از مرز استارا رد شده بودیم و حاال 
باید میرفتیم تهران 

شهاب در حالی که گردنش رو ماساز میداد گفت:بهتره یک چیزی بخوریم تا ماشین بیاد 
دنبالمون

با خستگی گفتم:نمیشد با پرواز بریم؟!

ایتن محکم جوابمو داد:نه نمیشد یه زنگ به اون دوستت بزن وخبرای جدید رو بگیر!

سر تکون دادم وهمنجور که ازشون دور میشدم شماره احمد رو گرفتم.بعد از سه بوق 
جواب داد:یه خبری دارم

+بگو

_محموله ی معامله نقاب و مار رو پیدا کردیم دو هفته دیگه توی یه مهمونی میخوان دختر 
انتقال بدن

+توی بدن دخترا مواد جاساز کردن

احمد کمی سکوت کرد وگفت:اره ولی یک چیزی هست .اینکه من یکی از ادم هاشو پیدا 
کردم

_خوب اون کیه؟

+سرهنگ صبوری... 

_یعنی حدسمون درست بود عالیه به سردار بگو ازش بازجویی کنن

+سلمان...

_چیه احمد وقت نداریم باید سرهنگ رو بگیریم!

عصبی داد کسید:یه دقیقه الل شوسرهنگو پیدا کردیم کشتنش جسدش رو بیرون از تهران 
پیدا کردیم...

ساکت شدم ..چیزی که توی روسیه توی سرم بود مردد بودم ببگم یا نه...

+زنده ای؟!

با زبون لبمو تر کردم و دلمو به دریا زدم وگفتم:باید برام یکاری کنی...
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+بگو

_شخصی به اسم سایمون بزرگ منش رو پیدا کن ببین مردست یا زندست...

+کی هست حاال؟

اروم زمزمه کردم:یه ادم اشنا....

بعد از اتمام مکالمه با احمد به سمت ایتن رفتم که سخت مشغول بود ودنبال چیزی تو 
سیستم میگشت،سعی کردم با صدای خندون ازش بپرسم:دنبال چی میگردی انقدر 

مشغولی؟!

بدون تغییری در قیافش گفت:تیام

ترسیذه رنگ باختم:پچیزی شده؟!

تیر نگاهم کرد:تو بهم بگو سر تیام چه بالیی اوردن؟ !

نگاهم رو ازش گرفتم:تیام وکیان گیر افتادن نمیدونیم زندن یا...

لعنتی بلندی گفت.نفس های عصبی میکشید که شهاب صدامون کرد:بیاید بریم تا تهران 
یک روز ونیم توی راهیم. دوروز وقت برای اماده شدن میمونه اگر میخواین یک هفته 

زودتر برین

وارد جاده شدیم چشمامو بستم...سعی کردم بخوابم...اما ذهنم درگیر بود..تمنا..تمنا... 
چرارفتی...تمنا اگر یک روز بفهمی چه دورغ بزرگی بهت گفتم..چیکار میکنی؟!

سایمون:

توی سالن بدن سازیم بودم..داشتم پرس سینه کار میکردم که صدای تلفن بلند شد.... کسی 
اون رو برداشت و با صدای نازکی گفت:بله؟؟!

وبعد از چند دقیقه صدای قدم هاش و به سمت سالن شنیدم..

خاصیت داشتن دوربین مدار بسته همراه با ظبط صدا توی کل خونه همین بود...با دستم 
مانیتور رو عوض کردم و منتظرش موندم.بدون در زدن وارد شد...

بهش توپیدم:بهت یاد ندادن جایی وارد میشی در بزنی؟

با صدای عصبی جوابمو داد:نه ندادن بیا ببین شهاب چی میگه

تلفن رو بهم داد ورفت... میدونستم این اواخر روش فشار زیاد اوردم اما حقش بود...از 
دست این دختر واشناهاش زیاد کشیده بودم..با صدای سرد جواب دادم:بگو

+سالم سایمون برات یه خبر دسته اول دارم...
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پوزخندی زدم:خبرای تو همیشه دست ده هم حساب نمیشه

+حاال این یکی فرق داره!

_بنال

+تمنا از گروه جدا شده .هیچ کس نمیدونه کجاست همه فکر میکنن میاد سراغت

لبخندی زدم پس مقصد بعدیش پیش خودمه. خوبه ای گفتم وقطع کردم....

حاال باید برای روبه رو شده باهاش اماده میشدم شهاب بهم گفته بود قیافش رو تغییر داده 
اما نگفته بود شبیه کی شده... در سالن زده شد ،اجازه ورود دادم.

میثم با صدای سا گفت:قربان یکی از مهمانانتون زود امدن.

بلند شدم وبه طرفش برگشتم:کی زود امده؟!

به دفتر داخل دستش نگاهی کرد و گفت:الینا پریس از روسیه.میشناسینش؟!

سر تکون دادم شنیده بودم مرده برام عجیب بود باز اینجاست

+ازش پذیرایی کنین تا من بیام.

بله قربان محکمی گفت ورفت. به طرف حموم رفتم  ومشتاق دیدار پریس شده بودم .اگه 
این قاتل حرفه ای کمکم کنه .میتونم برای همیشه از دست مار ودخترش راحت بشم...

بعد از گرفتن دوشی مختصر به سمت اتاقم رفتم.یه پیرهن سفید راه راه وکت وشلوار 
مشکی موهام رو خشک نکردم وبعد از پوشیدن لباس وگذاشتن نقابی روی صورتم

از پله ها پایین رفتم.پایین پله ها بی بی رو دیدم که گفت:توی پذیرایی نشسته فکر کنم تا 
االن خوابش برده

به سمت پذیرایی رفتم

دوست داشتم بدونم از اخریم دیدارمون چی یاد الینا مونده،اگه حافظش رو از دست نداده 
باشه!خبر مرگ قاتل حرفه ای روش عین بمب بینمون پیچید...خدا کنه حافظت سرجاش 

باشه الینا!

تمنا :

وقتی به تهران رسیدم بدون اینکه جایی برم ماشین گرفتم به سمت جواهر ده...بعد از چند 
ساعت رسیدیم رامسر.ترافیک سنگین بود.از راننده خواستم توقف کنه.بعد از حساب کردن 

کرایه به سمت رستوران رفتم..این پس انداز رو مدیون مادرم بودم...که اجازه نمیداد 
حقوقم رو خرج کنم...بعد ازخ وردن نهار به سمت پسر جوونی رفتم که داد میزد سوییت 

شبی 100 تومن.
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برای دوشب سوییت گرفتم.اولین کاری که کردم خوابیدن بود...مغزم به شدت بهش احتیاج 
داشت... نمیدونم ساعت چند بود که از خواب بیدار شدم..وارد حموم شدم و دوش حسابی 

گرفتم باید به عنوان مهمان پیش نقاب میرفتم...چقدر خوب میشد اگر چهره اون رو 
میدیدم...

موهام رو دم اسبی بستم ودسته ای رو هم ریختم روی صورتم...ست لباس مشکی کامل 
پوشیدم وسایلمو برداشتم وبیرون رفتم.اولین تاکسی که دیدم دست تکون دادمو ادرس 

دادم...دوساعت راه بود..

جلوی در کاخ نقاب بودم.کاخ که نه ویالی ساده ای بنظر میرسید ولی مطئمین بودم به این 
سادگی هم نیست ؛زنگ  ایفن رو فشار دادم .سعی کردم خونسرد باشم...باید بتونم نقاب رو 
مجذوب خودم کنم...کسی در روز باز کرد..به قیافه اش نگاهی کردم پسر الغر قد کوتاهی 

بود.ابرویی باال انداخت وپرسید:شما؟!

با لحجه انگلیسی گفتم)I want to meet with the mask:من امدم نقاب رو ببینم(

انگار انگلیسی بلد نبود؛با تعجب گفت:تو خارجی هستی؟

خودمو زم به نفهمی و جمله قبل رو تکرار کردم ،اونم دوباره سوالش رو تکرار 
کرد.دوست داشتم سرش داد بکشم بگم مگه کوری نمی بینیفارسی حرف نمیزنم

اخم کرده پرسیدمcanyou speak english:؟ (میتونی انگلیسی صحبت کنی؟(!

انگار معنی این جمله رو فهمید وگیج گفت:نه

کالفه گفتم)?Can you speak Russian:روسی چی بلدید؟(!

انگار نفهمید و در رو بست عصبی شروع کردم به قدم زدن.مرتیکه نفهم... باید یه فکری 
برمیداشتیم وای نقاب یعنی یک نفر از اعضای تو انگلیسی بلد نیستن؟!خاک برسرت با 
این گروه تشکیل دادنت... همینجور راه میرفتم و توی دلم به نقاب ودارو دستش فحش 

میدادم... که چشمم به دیوار افتاد...درختای بلند داشت.ودیوار هم تقریبا کوتاه 
بود...نزدیکترین تیر برق رو انتخاب کردم نگاهی به راست وچپم انداختم..به دور دیوار 

هم نگاه کردم...وقتی دیدم دوربینا روشون به طرفم نیست.با سرعت از تیره برق باال رفتم

خودمو لبه دیوار گیر دادم و سعی کردم بشینم روی یک پا و به حالت زانو.خیلی اروم باید 
روی درخت مجاور دیوار میرفتموقت زیادی ام نداشتمتقریبا دیوار با من فاصلش خیلی کم 

بود و هر لحظه همممکن بود دور بین ها برگردن ارتفاع دیوار زیاد نیود ولی اگر می 
افتادم صدا ایجاد میشد،خدارو شکر روز بود ودید منکامل؛به بغل دستمنگاه کردمو وقتی 

دیدمکله دوربین داره میچرخه بدون محاسبه چیزی پریدم روی اولین شاخه درخت
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دوتا نگهبان به سرعت امدن طرف درخت یه کوله  بیشتر نداشتم. که کل دارو ندارم رو 
تشکیل میداد.کوله رو بغلمگرفتم  و دستم رو روی دهنم گذاشتم و خودم رو چسبوندم به 
درخت سعی کردم الی برگای زیادش گم بشم..درخت بلند و پر برگی بود،دوتا نگهبان

امدن و یکیشونگفت:چی بود؟!

دومینگاهی به باال انداخت و گفت:حتما گربه بوده بیا بریم هیج ادم عاقلی این ورا نمیاد 
اونم با این دوربینا

توی دلمگفتم :اره   فقط یه دیوونه مثل من میتونه بیاد!

وقتی رفتن یکم دیگه اون باال موندم و نفسمرو فوت مانند بیرون دادم از روی شاخه ها 
اروم بیرون امدم...موقعیت رو چککردم همون طور که ایتن بهمنشون داده بود اینور 

خونه زیاد نگهبان نداشت

و در اصلی هم اونوتر بود حاال چجوری باید میرفتمپایین؟!یا استدوخدوس چه کنمجلب 
توجه نشه؟!

پریدن بی سرو صدا فقط یک قسمت بود!چجوری میرفتم تو؟!وای خاک دوعالم بر فرق 
سرت تمنا!یکمدیگه همونجا موندم و چشامو بستم.....صلواتی زیر لب فرستادمو خیلی 

اروم پریدم از ارتفاع نمیترسیدم ولی دوست نداشتمگیر اون غول تشنا بی افتم.

کنار دیوار زیر سایه درخت پنهان شدم.باید به سمت ساختمون اصلیمیرفتم،تا راه ورودی 
پیدا کنم دقتکردم دیدمهیچ کس حواسش نیست....به دوربیننگاهکردم۳ ثانیه فرصت 

بود...خیلی سریع شروع به دویدن طرف ساختمونکردم  که یهو صدای پارس سگی بلند 
شد درجا ایستادم...که دیدم سگه هنوز دارهپارس میکنه

برگشتم سمتش و ارومگفتم تورو جون مادرت خفه شو

ولی انگار  سگه بدتر تحریک به سرو صدا شد...بعد چند دقیقه صدای پا شنیدم...اگه 
میموندممیگرفتنم....اگه میرفتم سگه دنبالممیکرد...با خودمفکر کردمتیکه تیکه شدنتوسط 

سگ
خیلی بهتر از افتادن دست اوناست....اگه دست اونا بیافتمشاید نقاب حتینفهمه امدم خونش

مهمونی

برای همین دویدم به سمت در اصلی درو با شتاب باز کردن همانا...برخورد کردن به یه 
غول تشن همانا،اخمی کرد و تا خواست چیزی بگه زدمش و از کنارش وارد شدم..رفتم 

توی نزدیک ترین اتاق و در رو قفل کردم

پشت در تکیه دادم و نفس عمیقی کشیدم که صدای در زدن امدو صدای عصبی کسی که 
میگفت:دزد کوچولو بیا بیرون که نیای بد میبینی
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:I cant speek prsin به انگلیسی گفتم
)من فارسی حرف نمیزنم(

:"are you not Iranian"مرد انگلیسی حرف زد
)تو ایرانی نیستی؟(

توی دلمگفتم اخه احمق ایرانی باشم فارسی حرف  میزنم دیگه نره خر
:"No, I'm from Russia and I'm late to my old friend"و جوابشو دادم

)نه من اهل روسیه هستم و برای دیدن دوست قدیمی ام امدم(

I do not have anything with ؛:"Please open the doorمرد خیلی ارومگفت
you"

)لطفا در رو باز کن باتو کاری ندارم(

:"I do not trust you"داد زدم
)بهت اعتماد ندارم(

نفس عمیقی کشید
معلوم بود خیلی عصبی شده

با خودش گفت:توی این بی اعصابی ها همین یه الف بچه رو کم داشتم

:"Who are you? I want to see the درو باز کردم و روبه روش ایستادم و گفتم
mask"

)توکی هستی؟من میخوامنقاب رو ببینم(

:"Who are you? What are you doing here?"دست به سینه پرسید
)خودت کی هستی اینجا چیکار داری؟(

و دستشو سمتم دراز کرد که بگیرتم...جا خالی دادمو عقب رفتم

توی همین حال و هوا بودم که صدای پا امد برنگشتم.و سرجام نشستم یه نفس ارومگرفتم. 
و صلواتی توی دلم فرستادم با صدای جذاب وبی نهایت اشنای کسی

:"Hello, Elena; I did not see you for a long time"که صدام کرد

)سالم الینا؛خیلی وقته ندیدمت(

میخواستم برگردم اما یادم امد من االن الینا پریس کسی هستم  که کل خانوادمو کشتم!بدون 
برگشتن شربت رو برداشتم  و جرعه ای خوردم

:"I did not see you for a long time"و گفتم

)منم خیلی وقته ندیدمت(
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و شربت و گذاشتمو اروم بلند شدم و برگشتم
:"Hello mask"و گفتم

)سالمنقاب(

و لبخند ژکوندی زدم.به مرد رو به رومنگاه کردم استایل خوبی داشت کت و شلوار مشکی 
تنش بود.. قدش تقریبا بلند بود و متاسفانه نقاب زده بودبا دیدن نقابش خورد تو پرم یه نقاب 

شبیه  صورت
لبخند بزرگی روی نقاب بود چشماش رو میدیدم که داره بهم میخنده  توی چشماش خیره 

شدم برق میزد نمیدونم از چی خوشحال بود امد طرفم و یهو توی بغلش رفتم خواستم پسش 
بزنم اما...

من الینا بودم.. پس زدنش االن به ضررم بود دستامو دورش حلقه کردم.بهم فشاری وارد 
کرد و نفسی گرفت

چیزی زیر لب گفت که نفهمیدم چیه بعد مدتی ازم جدا شد و فارسی گفت:"خوب الینا شنیده 
بودم مردی

ولی االن میبینم که زنده ای"

خنده ای کردم و با ته لحجه انگیلیسی ولی فارسی گفتم:"مردن جعلی.برای یکی مثل من 
کاری نداره"

سری تکون داد و با دست به مبل اشاره کرد:"بشین؛االن دیگه وقت نهاره تا نهار شربتت 
رو بخور"...

نشستم و لیوان رو  دست گرفتم.همون طور که نی رو میرچخوندم پرسیدم:"توی جشن کیا 
هستن؟"!

از پشت نقاب نمی تونستم ببینم اخمه یا لبخند داره ولی حس کردم داره از این لحظه لذت 
میبره برق چشماش خیلی مشخص شده بود... بی بی  همراه با اون میثم امد و با ترس 

نگاهی به من انداخت ورو به نقاب گفت:"نهار حاضره اقا"...

بلند شدم و به سمتش رفتم. و حلوش زانو زدم:" الزم نیست از من بترسی..من از قماش 
بعضیا نیستم":

و نگاه وحشتناکی به صورت رنگ پریده میثم انداختم کنارش ایستادم و زمزمه 
کردم:"قاتل بودن شرف داره به سگ بقیه بودن و واق واق کردن":

مشت شدن دستش رو حس کردم تونسته بودم حسابی این هیوالرو عصبانی کنم..صدای 
خنده امد به سمت نقاب برگشتم که دیدم داره بلند بلند میخنده

رو به میثم گفت:"فکر اینجاشو نکرده بودی نه!؟حتما یچیزی گفتی که انقدر عصبانی شده 
تهدیدت کرده"!!
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میثم لبخند زورکی زد و به زور گفت:"عذر میخوام"

پوزخندی زدم و چیزی نگفتم. بی بی که دید فارسی بلدم ترسش ریخت..با نقاب همراه 
شدیم..پشت میز چند رنگی که بی بی و اون دختر کم  سن وسال چیده بودن نشسته بودیم

نقاب گفت:"از اول اگه فارسی حرف میزدی و  خودتو معرفی میکردی مجبور نبودی انقد 
اذیت شی از میثم هم اون حرفارو نمیشنیدی..اون اگر چیزی گفته بی منظور گفته راستی 

چطور وارد خونه شدی!؟من صدایی  مشروط به ورود خونه نشنیدم"

پوزخندی زدم و گفتم:"نمیدونستم افرادت انقدر بی عرضن که معنی چهارتا حرف هم 
نمیفهمن...درضمن از دیوار امدم"

کنجکاو پرسید:"خوب چجوری؟"!

چشمکی هوالش کردمو گفتم:"کار سختی نبود.من عاشق چالش ام"!

قهقه ای مردونه زد و برای خودش غذا کشید...بعد از خوردن نهار که درسکوت 
گذشت...نقاب به بی بی گفت تا اتاق مهمانی رو بهم بده...یه اتاق ساده.که نزدیک سرویس 
طبقه باال بود پشت پنجرهایستادم...عصر بود عجیب صدا و عطر تن نقاب برام اشنا بود  
منو یاد عشق بی معرفتم سلمانمینداخت  شایدم توهمی شدم از دوریش... بهتر بود دوشی 

بگیرم و بخوابم. هنوز کارم اینجا تمومنشده پس باید حواسم رو خیلی جمع میکردم.

سلمان:

رسیدیم تهران...ایتن از شهاب خواست مارو به خونش ببره خواستم مخالفتی کنمکه ایتن 
گفت :خونه کیمیخوای بری؟تمنا؟!اشتباه محضه.

اروم و بی جون لب زدم: نه بریم خونه ی من

شهاب متعجب و با پوزخند پرسید:" مگه تو خونه ای ام داری؟!تا جایی که یادمه تو یه 
سروان بی خونه و اواره بودی که شبا توی پادگان میخوابید

بدوناینکه بهش جوابی بدم یا نگاهش کنم

رو به ایتنگفتم:"شهاب خواهر کوچیکی داره.حضور ماممکنه معذبش کنه از طرفی خونه 
مجردیش هم جای دوست دختراشه جای ما نیست ،بریمخونه ی من...

 

ایتن سویچ ماشین رو به طرفم پرت کرد که روهوا گرفتمو خسته از سرجام بلند شدم.پشت 
فرمون که نشستم شهاب پرسید:"هی خونت کجاست زنگبزنم سفارش غذا بدم؟"!

از توی اینه نگاهی بهش انداختم و استارت رو زدمارومجواب دادم:"نیازی نیست 
یک رستوران خوب همونجا هست"
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تا رسیدن به خونه ذهنم درگیرتمنا بود...ایتن هم توی سکوت بهم خبره شده بود...جلوی 
خونه کوچیکمپارک کردم

درو باز کردمکه شهاب گفت:" راستی غذا چیپس"

همونطور که تعارف میکردم گفتم"زنگمیزنم بیارن برو باال"

وارد خونهکه شدیم عطر خنکی ریه هامونو نوازش میکرد..به سمت پنجره رفتم و بستمش

شهاب باز پارازیت انداخت:"پنجره رو این همه وقت باز گذاشته بودی؟!خونه رو خیلی 
خوبه که دزد نزده

جوابی ندادم .به سمت تلفن رفتم ک غذایی سفارش دادم بیارن..صدای در امد در رو که 
باز کردم..با دیدن حاج رحیمو خانومش خوشحال حاج رحیم رو توی اغوش گرفتم بوی 

پدری رو میداد که خیلی وقت بود ندیده بودمش.و حتی سر قبرش هم نرفته بودم

زکیه خانوم صدام کرد:"خوش امدی پسرمبعد این همه مدت صفا اوردی"

خمشدم و دستشونو بوسیدم که حاج رحیم مانع شد و گفت:"زکیه صداتونو شنید..
عصری کلید داشتیم امدیمپنجره رو باز کردیم و حاج خانوم هم یه دستی به خونه 

کشید انگار کار خدا بود که امدی...تشکرکردموازشون خواستم نهار رو با ما بخورن اما 
قبول نکردن و رفتن...

بعد از اینکه نهار رو خوردیم شهاب گفت باید بره بیرون. بدون اینکه منتظر جواب من و 
ایتن بمونه رفت و سویچ ماشینشم برد

ایتن به طرفم برگشت و گفت:"هرجور حساب میکنم بنظرم شهاب خیلی غیر معموله تمنا 
با چه عقلی به این اعتماد کرده؟"!

در حالی که داشتم به سمت اتاق کوجیک خونه میرفتم گفتم:"منمطمئنم شهاب یه جا بهمون 
خیانت میکنه"

وزیر لب ادامه دادم:"یه بالیی هم سرمن بدبخت میاره"'

ایتن دیگه سوالی نپرسید و بند و بساط کارش رو پهنکرد توی اتاق پر بود از عکس هایی 
که یهویی از تمنا گرفته بودم... نمیدونمچی باعث شده امروز انقدر دلتنگش بشم ایکاش 

میدونستمکجاست... و چیکار میکنه حتما فکرمیکنه تنهاش گذاشتم... خدا کنه تا وقت 
مهمونی تنهایی سراغ نقاب نره...این فقط یک امید واهی بود...با صدا زدن های مکرر 

ایتن از اتاق بیرون رفتم

دیدمماسکی دستشه ابرو بااال انداختم و گفتم:"اینچیه؟"!

همونطور که چشمایماسک رو باز میکرد گفت :"برای خودمه.نمیخوام شناسایی شم؛
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توامیک فکری برای قیافت بکنکه خیلی تابلویی"

باشه ایگفتم توی اینهنگاه کردم قیافمنزدیک به جیسونمیلر بود فقط رنگچشمای جیسون 
 ابی روشن بود و من به لنز احتیاح داشتم که به لطف تمنا یک جفت لنز هم داشتم... کههم 

فیلممیگرفت هم عکس.. موهامو باید مدل میدادم پس به ارایشگاه احتیاج داشتم... ریش 
هامو باید سه تیغ میکردم . قد جیسون از من کوچیکتر بود.. قیافمتو همرفت حاال چیکار

کنم؟!

به سمت ایتنرفتموگفتم:"ارایشگری بلدی؟"!

سوالی نگاهمکرد که بهش قیچی و تیغ و ماشین اصالح رو دادم ابرویی باال انداخت و 
گفت:"دقیقا با اینا چیکارکنم؟"!

با پوزخند گفتم:"خودتو کچل کن ؛خب معلومه دیگه باید قیافهمنو شبیه این اقای جیسون
میلر کنی"

خندید :"پس بشین رفیق که کلی کار داریم"

تا ساعت های ۸ شب مشغول اماده سازی قیافه منبودیم فقط یک دست کتووشلوار مونده 
بود...

اونمنه هرکتو شلواری...

ساعت ۹شب بود که شهاب امدتوی چشماش برق خاصی بود سالمکه داد اول متوجه من
نشد ولی وقتی صداش کردم برگشت سوالینگاهمکرد و به ایتنگفت:"اینکیه؟!" سلمانکجا 

ول کرده رفته؟!،نکنه بی برنامه رفته سراغ نقاب؟

ایتن اشاره کرد چیزینگمبعد با بیخیالی گفت:" این دوستشه،خودشم اره رفت سراغ نقاب"

چهره شهاب سفید شد عین دیوار

ایتن با کنجکاوی پرسید:"حاال توچرا زرد کردی؟! اون رفته سراغ نقاب مسلما اون تو 
خطره نه تو"!

شهاب سعی  کرد ریلکس باشه:"منم نگران اونام...میترسم بالیی سرشون بیاد!بخصوص 
سلمان"!!!

دست گذاشتم رو شونش و گفتم:"از کی تاحاال حال من برات مهم شده؟"

شوکه برگشت و با دقت نگاهم کرد یهو گفت""تو سلمانی!!چقدر تغییر کردی پسر! بزار 
ازت عکس بگیرم"
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و قبل از اینکه منو ایتن کاری کنیم سریع عکس گرفت رنگ و روش حاال برگشته 
بود..مشخص بود از یچیزی ترسیده بود ولی چی!؟چی اونو از رفتن بی خبرمن تا این حد 

ترسونده بود!؟

شهاب با کنجکاوی پرسید:"حاال این کی هست که خودتو جاش زدی!؟"

زمزمه کردم:"جیسون میلر"

شهاب_اهل کجاست؟!

ایتن جواب داد:"روسیه چرا انقدر سوال میپرسی!؟"

شهاب بدون توجه به سوال ایتن گفت""تو روسی بلدی؟"!

دوباره زمزمه کردم:" روسی نه انگلیسی اره"

پورخندی زد:"جای شکرش باقیه اخه از یک ادمیمثل تو انتظار دیگه ای نمیره"

سعی کردم به پوزخندش بی تفاوت باشم اینکه شهاب از خانواده با اصالتی بود اصال بحثی 
نبودولی اینکه خودش انقدر بی شعور بود خیلی جای بحث بودهرچند وقتی به گذشتمنگاه 

میکنم میبینم حقبا اونه من حتی نمیدونمخانوادم کین!من چشم باز کردم دیدم یه برادر دوقلو 
دارم

مثل ایینه...برادری که ازش ۵ دقیقه بزرگتر بودم .و هیچوقت نفهمیدیم...من دقیقا 
کیم!؟نمیدونم سایمون زندست یا نه...امیدوارماگر زندست دنبال خانوادمون گشته باشه

حق با شهاب بود..من خانواده با اصالتی نداشتم  مثل اون پولدار نبودم..با زور و بازوی 
خودم این خونه رو گرفته بودم...حق با اون بود  یک زن و شوهری که بعد ۷ سال بچه 

دار نشدن که امدن از پرورشگاه ما دوتا دوقلو یکسان بردن تا شاید  جای بچه براشون پر 
بشه...ما فقط ۳ سالمون بود...اسمامونو تغیر ندادن ولی فامیلمونو بزرگمنش گذاشتن؛ من 

بعداز مرگ اونا برای اینکه جای سایمون گرفته نشم
از بزرگمنش به تهرانی تغییر دادم..توی اداره پلیس بودم و دستم به دهنم میرسید..به خودم 
امدم و متوجه شدم خیلی وفته به شهاب و پوزخندش چشم دوختم...لبخندی زدم و سرمو خم 

کردم طرفش

اروم زمزمه کردم:"تمنا عاشق همین ادم شده".

و چشمکی حوالش کردم متوجه حرص خوردنش شدمو دلم خنک شدحقش بود!داشت خیلی
رو مخممیرفت

رو به ایتنگفت:"راستی تو با چه اسمیمیری؟به چه عنوان!؟"

ایتنفقط گفت:"دیمتری"
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و جواب دیگه ای نداد.

شهاب باز پرسید:"پس من چی؟!من چه اسمی بیام"!

ایتن همون جور که با کاله گیس فرفری ور میرفت گفت:"میتونی به عنوان خدمت گذار 
من و  سلمان بیایی با اسم پاپی"

و پوزخند مسخره ای بهش زد

شهاب عصبی گفت""اگه اینجوری من کال نمیام"!!

لبخند مسخره ای زدم حاال که قراره تالفی کنیم بزار درست اذیتش کنم...با همینفکر
گفتم""خب نیا فکرکردی خیلی مهمی؟! قرار بود فقط تا اینجا برسونیمون...که ممنونم"!

شهاب ناباورگفت:"ولی تمنا گفت من به عنوان رابطتتونم"!

با اخم گفتم:"خب وقتی میدونی وظیفت چیه؛مریضیمیپرسی؟"!

اخمکرده و به غرورگفت""اسممو چی بزارم؟"!

ایتن و من دیگه جوابی بهش ندادیم به سمت اتاق رفتیم و در رو بستیم..بعد از مدتی هم 
صدای در خونه امد

اروم رو به ایتنگفتم:" من به اینمشکوکم...حسمیکنمبا نقاب در رابطه هست"....

ایتنهمبا تفکر سری تکون داد و گفت:"اره...احتمال اینکه باهممعامله ای کردن خیلی 
زیاده!!!شاید میخوان بالیی سر تمنا بیارن.!؟هوم؟"!

دستی به ریشمکشیدمو زوی صندلی نشستم...:اره منم این احتمال رو قبول دارم...

چند روز از بحث منو ایتن میگذشت...رفتار شهاب به شدت مشکوک بودچهار روز دیگه 
مهمونی بود و ما باید حتما راه میافتادیم توی این چند روز دوبار با احمد تماس 

داشتم...یکبار برای هماهنگی نیروها

بار دوم برای خبری که از سردار کاظمی باید به گوشممیرسوند..حس میکردماینماموریت 
اخرینماموریتمه...دوست داشتمچشمایتمنا رو ببینم...دلمبراش تنگ شده بود

ایتن رو صدا کردم. از اتاق بیرون امد و گفت:"چیزی شده؟"!

_گفتی دوستی داری کت ووشلوارمیفروشه مخصوص؛ازکجا پیداش کنیم؟'!

لبخندی زد:"حاضر شو بریمپیشش"



102

بعد از اماده شدنم حرکت کردیم...جلوی خونه ای تقریبا قدیمی نزدیک اخرای شهرنگه 
داشت خواست پیاده شه که دستشو گرفتم:"ایتن اینو از کجا میشناسی؟!چقدر بهش اعتماد 

داری؟"

لبخند دل گرم کننده ای زد:"زکاز دوستای خوبمه که توی ایران مخفی شد مثل چشمام 
بهش اعتماد دارم!کارشو ببینی خوشت میاد"

متعجب همونجور که در ماشینو باز میکردمگفتم"از دستکیمخفی شده؟! مگه خیاط 
نیست؟"!

ایتن بلند خندید:"نه یه خیاط معمولی"...

زنگ در خونه رو زد و بعد از چند لحظه در باز شداول اون به داخل رفت و پشت سرشم
من...

 

وارد خونهکه شدیم... دکوراسیونچرم و چوب قهوه ایی جالبی داشت سه تا اتاق اونجا 
بودچند رنگو مدل پارچه..ایتن به طرف پسری رفت و در اغوششکشید...روی شونش 

زد و رو به منگفت:"این زک.. دوست قدیمی و خوبم!"با تعجب بهش نگاه کردم

امد جلو دست داد و گفت""خوش بختم اقای تهرانی"

با تعجب بیشتری بهش خیره شدم ایتن تک خنده ای کرد وگفت:"زک ۲۳ سالشه...میدونم 
بنظرت بچست ولی تو کار خودش حرف نداره! خوب اونممثل من طبیعیتا از همه چی 

خبر داره"!

زیر لب گفتم:"نگوکه اینمکارتمناست!؟"

سرتکون داد:" ببخشید رفیق که ناامیدت میکنم ولینامزدت زیادی باهوشه!به فکر همه 
چی هست"

ارومگفتم:"پس خودش چی؟"!

_بیا بریم حاال از لباسا برات بگم.اونبه فکر خودش هم هست...

به طرف اتاق اول رفتیم وقتی در رو باز کردیم چندین و چند مدل کفش یک طرف قرار 
داشتن و چندین خودکارو فندک طرف دیگه

ایتنرو به زک گفت:"اسباب بازی هات چه کارایی انجام میدن؟"!

زکبه طرف قفسه ی کفش ها رفت

یکجفت اورد برامو جلومزانو زد و گفت:"پات کن و بعد پاهات رو محکم بهم بزنمثل 
حالتی که میخوای سان بدی"
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کاریکه گفت رو انجام دادم در کمال تعجب دیدمکه  یه چاقو از لب کفش چپ زد بیرون

ابرویی باال انداختم که زک توضیح داد:"این چاقو با زهر شوکران اغشته شده".

ایتن :"خوب این زهر میکشه و مسموم میکنه اما در حالتی که خورده بشه و..

زک حرفش رو قطع کرد:"این چاقو ببره یا برخورد کنه میکشه درجا چون وارد خون 
میشه"

سوالی همونطور که به کفش نگا میکردمگفتم:"چجور چاقوش رو ببرم داخل؟"!

زک در جوابمگفت:" پاتو به دیوار فشار بده میره داخل"
کنجکاو شدم بقیه وسایلشم ببینم تمنا چه دوستای باحالی داشته..حتما باید راجع بهشونازش 

بپرسم البته اگه زنده موندمو دیدمش... به سمت قفسه  خودکار و فندک ها 
رفتیم...خودکاری برداشت و دستم دادکنجکاو داشتم  کنکاش میکردم ببینم این چیه که  زک 

 خودش جواب سوال ذهنمو داد
":این  خودکار جوهرش باعث اسهال موقت میشه"

خودکار ابیتیره بود با دسته طالیی خودکار دیگه ای به رنگمشکی بهم دادو در ادامه 
گفت:"این خودکار توی جوهرشماده ای داره که از تکنولوژوی پیشرفته استفاده میشه من 

دوست دارم اسمشو بزارم رباتک"!

ایتنپرسید:"کارش چیه؟"

زک با لبخند موزیگفت:" وقتی یارو با هرچیزی اینو بخوره شما دکمه رو خودکارو فشار 
بدی باعثازاد شدنسیانورتوی بدنشمیشین و"...

با لبخندحرفشو کاملکردم:"و اونمیمیره"!

زک_دقیقا

"Bom به سمت فندکا رفتم و فندکیرو برداشتم  طالیی بود و روش به التین حک شده بود
Bang"

رو به زکتکونش دادم:"این چیه؟"!

زکهمونطور که فندکرو ازم میگرفت گفت:" یک فندکمعمولی..... 

ادامه حرفش گفتم""اما؟؟؟"!

زک_اما وقتی اینو بیشتر از سی ثانیهنگه داریمیشه نارنجک دستی!

لبخند زدم:" این خیلی به کارمونمیاد"!

زک فندک رو ازمگرفت و گفت:" این یکیشه یه چیزی دارماز اینبهتره"
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با ابرویی باال انداخته گفتم""چی؟"!

از داخل کشوی پایینکمد های فندک و خودکار یک بسته در اوردو یه ادامسکه دو رنگ 
زرد و نارنجی بود بهم داد 

و گفت""هروقترنگ زرد به رنگ نارنجی بچسبهافنجار رخمیده"

ادامسو گذاشتم تو جیبم که زکخندید:" عجله نکن رفیق چیزای خوب خوب زیاد دارم"!

از اوناتاق بیرون رفتیم و به اتاق دیگه ای وارد شدیم"عینک،ساعت،چتر و اسلحه"

سوتی زدم که زک عینکی رو برداشت:" هم ردیابه...هم فیلممیگیره هرچند به لنزی که 
دارینمیرسه ولی خب بدکنیست وای فای سیارم داره میتونی هم زمان با بیرون ارتباط 

بگیری
اوناماتفاقات رو میبینن...

بعد از اونچتری رو برداشت

بازش کرو گفت:"چتر ضد گلوله ست..
با ارپیچی و دوشوکا همنمیتوننپارشکنن"

ایتنچتروازش گرفت و گفت:"جاییکه میریم بارونیه ولی فکرنکنم این نیاز بشه"

و لبخندی زد،زک یکی از ساعت هارو برداشتو  دستش کرد:"این دکمه های کنار طناب 
های ریز فلزی هستن... این عقربه اول شاه کلیده عقربه دوم هم تیز و بردنست میتونی 

حتی شیشه رو باهاش ببری"....

بعد از توضیحات زک به اتاق دیگه ای رفتیم زک چندتا پارچه اورد و رو به من گفت:" 
لطفا روی اون  سکو ی کوچیک وایستا تا اندازه هات رو بگیرم"

رو به ایتن همونطور که روی سکو میرفتمگفتم:"خب چه کاریه از بیرون یه دست میگرفتم 
دیگه"

پوزخندی زد و دست روی شونه زکگذاشت

زک جلو امد و مشغول اندازه گیری  شد همونجورکه اندازه هام رو میگرفت گفت "این 
پارچه از تکنولوژینانو پیروی میکنه"!

اهانی گفتم و به زک که کارشو میکرد خیره شدم فکر کنم فهمید هیچی از حرفش نفهمیدم 
که خودش توضیح داد"اینجوری نگاهمنکنحواسمو پرت میکنی"

ایتنتو گلو خندید 
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و  زکادامه داد:"این تکنولوژی ضد گلوله هست.و همچنین باعث میشه خیلی راحت 
حرکت کنی انگار هیچی تنت نیست"

ایتن  به زکگفت:" قوربونت یک دونه بادیگاردی خاص هم برای من درست کن"!

زک چشمی زیر لب گفت و مشغول شدبعد از اینکه اندازه های من و ایتن رو گرفت پشت 
میزی رفت و مشغول الگو کشیدن شد..و همونطور که کار میکرد گفت:" پس فردا قبل 

رفتنتون بیاین که لباساتونو ببرین"

باشه ای گفتیم و خارج شدیم وقتی به اپارتمان برگشتیم  دیدیم شهاب رو که داشت سیگار 
میکشید بی توجه به اون وارد حموم شدم.

صبح از خواب زود بیدار شدیمو عزم رفتن کردیم..
قبل رفتن از شهاب خواستم تا به ادرسی بره وقتی به خونه زک رفتیم با ایتن هم لنز رو 

زدم..هم کت و شلوار رو تنمکردم موهامم با ژل رو به باال زدم
کفش فندک دوتا اسلحه ادامس و خودکار مشکی رو ازش گرفتیم ایتن هم چتر و کفش و 
خودکار ابی و مشکی و یک اسلحه و ساعت رو برداشت بیرون رفتیم و راه افتادیم خط 

ماهواره ای رو انداختم توی گوشیم روشنش کردم

اخرین پیامی که از احمد امده بود :" سردار موافقت کرد نیرو بفرسته فقط خبر بده،دنبال 
بزرگمنش هستم"

خوبه ای گفتم و به بیروننگاه کردم بعد تقریبا چند ساعت رسیدیم جشن بود و  از سرو 
صدا و نورای خونه مشخص بود شلوغه...

جلوی در توقف کردیم. شهاب دستی به کت و شلوارش کشید و گفت:"من شهاب افرنده 
هستم،فامیل اصلی رو لو ندین"

ایتن همگفت:" منم بالتر ام..بادیگار جیسون میلر" 

 و به من اشاره کردباشه ای گفتیمو زنگ در رو زدیم.. در که باز شد.. وارد شدم خیلی 
اروم سعی داشتم قدم بردارم...

ایتن بغل گوشم گفت:"انگلیسی صحبت کن"..

مردی طرفمون امد و خوش امد گفت..
:"The mask is waiting for you"و به التینگفت

)نقابمنتظر شماست(
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سریتکون دادم و همراه شدم باهاش.
:"You wait"که رو به ایتنگفت

)شما منتظر باشید(

.از در اصلی نرفت و به پشت خونه رفتیم مردی رو دیدمبا هیکل اشنا.. وقتی برگشت 
نقاب روی صورتش بودتوی دلم لعنت به شانسم فرستادم

همون لحظه گوشیمزنگ خورداحمد بود

:".say"بی حرف جواب دادم
 )بگو(

احمد:"سایمون رو پیدا کردم"

همزمان با اون نقاب دست به صورتش برد و نقابش رو برداشت وهمبنطور اون احمد 
گفت:"سایمون زندست"..

به سایمونی که جلوم بود و لبخند زده بود نگاه کردم
اروم لب زد:" سالم داداش"

بی حرف تلفن رو قطع کردم به سایمونشوکه نگاه کردم..ریشاشو زده بود.. ارومامد کنارم 
و بغلمکرد

دم گوشمگفت:"خیلی وقتههموندیدیم داداش بزرگه"!

ارومدستامباال امد و بغلش کردم درسته خالفکار بود درسته قاتل بود درسته ادم بدی بود 
ولی هم خونم بود

داداشم بود همونجور که بغلش گرفته بودم

گفتم:"چطور تونستی اینکاروکنی؟!چطورتونستی سایمون؟"!

از بغلش بیرونمکشید و گفت:"کدوم کار؟قاچاق؟قتلپدر مادرمون؟!یا قتل مادر تمنا؟! و 
باوشیطنت لبخندی زد"

اخم کردم:" سایمون تو مادر پدر خودت رو کشتی مادر همسر منو کشتی ،من تورو 
تحویل قانون میدم"

قهقه ای زد و گفت:"برای من دم در نیار سلمان.تو و نامزد عزیزت هردو االن تویچنگ 
من هستین"

وحشت زده لب زدم:"تمنا"!

خندید:"اره تمنای تو توی دستای منه"

غریدم :"کجاست؟سایمون بگو زنمکجاست تا نکشتمت"
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لبخندی زد:"تمنا هنوز متعلق به توعه...االنمبه اسم الینا امده به عنوان قاتل توی خونه ی 
من یک هفتست اینجاست و هنوز هویتمو نفهمیده"

شوکه شدم دوباره و گفتم:"چی تو هویتتو لو ندادی؟اون رو نگرفتی؟!چطورممکنه.حرفتو 
باور نمیکنم"

پوزخندی زد:" اره اینکارو هنوز نکردمبخاطر تو.. چون هنوز برادرمی فقط امشب 
فزصت داری ازش لذت ببری سلمان واگرچیزی بهش بگی تیامو تمنا رو باهممیکشم"

پوزخندی زدم:" تیام؟!تیامایراننیست"!

بی حرفتلفنش رو در اورد و با کسی تماسگرفت بعد چند دقیقه بهم دادصدای داد و اخ و 
فحش های تباممیامد داشتنمیزدنش... سایمون تلفن رو ازمگرفت و گفت:"بخاطر خودت
میگم.امشب رو لذت ببر از فردا دیگه تمنارو نخواهی دید... در ادامه خم شد و دمگوشم 

 گفت:"تمنا از اولشمحقمن بود..

تمنا:

یک هفته از امدنم به خونه نقاب میگذشت...هر روز منتظریک نشونی بودماز اینکه بفهمم
نقاب کیه چشمم به تلفنم خشک شد شاید از ایتن ،تیام،یا سلمان خبری بشه...ولی...هیچ

خبری از هیچکدومنبودنگران تیام بودم
مطمئن بودم دیگه اتفاقی براش افتاده... نقاب هر روز میامد و درخواست میداد نهار و 
عصرونه رو کنارهم بخوریم... صداش اشنای اشنا بود...حسمیکردم اشنا ترین اشنای 

منه...برق نگاهش...حس خاصی بهش داشتم حسدلتنگی با دیدنش بهم دست میداد عصر 
بود...موهامرو باز کرده بودم و دورم ریخته بودم فردا جشن بود.. حتی نمیدونستمچی 

بپوشم دیروز که از نقاب درخواست کردمبا مشاورش بفرستتمبازار مخالفت کرد

و گفت:" دوست دارمملکه جشنم تو باشی..بزار من برات انتخاب کنم.." لحنش خاص 
بود...

بنابراین سکوتکردمو هیچینگفتم...

هنوز منتظر بودم نقاب لباسی رو که انتخاب کرده بیاره ببینمکالفه سراغ لپ تاپمبه ایمیال 
نگاهی انداختم... وقتی رسیدمیه ایمیل رمزی ساده برای احمد زدم تا از مختصاتم با خبر 
بشهولی هیچ خبری از جوابش نبود...دریغ از یک ایمیل...باید قبول کنم...من تنهای تنها 
موندم...بی حوصله اهنگی پلی کردم...اهنگ جدیدی بود که میثم برام ریخته بودطفلکی 

هنوز چشم دیدن منو نداره ولی بازم با احترام باهام برخورد میکنهپسر خوبیه..مودب هم 
هستوقتی چند روز پیش ازش خواستم برام اهنگ بریزه اولش شوکه نگاهمکردمیتونستم 

فکرش رو بخونمبعد مدت ها سرشو بلند گرد و به چشمام خیره شدنمیدونم توی چشمام چی 
دید که... بی حرف فلش رو گرفت و پرکردبرای خودممجای تعجب داشت
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من هیچ وقت تا این حد احساس نیاز به موسیقی نمیکردم

همیشه با مسائل و نقشه و انتقام درگیرمیکردمخودموولی انگار کماوردم...به اهنگ 
غمگینی که میخوند دقت کردمو همراهش زمزمه کردم":

یروزی عشق من بودی
یروزی زندگیت بودم

اخرینارزوماینبود
تو فقط بهمبگیخوبم....

االنتو ایناتاقتنهام
دل منتنگتر از قبله

یاد قوالیی که دادی
بدتر و بدترمکرده

دل منتنگتر از قبله
دوریت عادتمیشه

برو واقعا دیگه
بروتا فراموشکنیم

با اینک دوری از چشمات
واسه من اخر دنیاست

توکه جدا بشی قلبم
قد یک اسمونتنهاست

نمیدونم چرا االن
اینجوریبینمون دعواست

دل من این طرفتنگه
دل تو اونطرف تنهاست"...

یهو یکی وسط خوندمگفت:" دل کی تنهاست؟"!

چشم از غروب زیبا و منظره ای که ساخته بود گرفتمو برگشتمبه نقابی جلوم ایستاده بود 
نگاه کردم..بی روح سرد و بی احساساما اونانگار...از پشت اون نقاب...نگرانیش 

مشخص بود ؛مشخصا نگران بود
اما چرا؟!

سکوت رو شکستم و لبام رو با زبون تر کردم
":چی میخواستی که به اتاقمامدی؟"!

لبخندی زد:" از  نمای اینجا خوشت میاد؟"

بدونتغیری در صورتمگفتم:"نگفتیچهکاری داشتی؟"!
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بی حرف به جعبه ای که روی تخت بود اشاره کردیک جعبه بزرگ بود و دوتا جعبه 
کوجیکهمکنارش

نقاب_ببین خوشت میاد؟!

سمت جعبه بزرگ رفتم و درش رو باز کردملباس بلند مشکیدکتله نما که از کنار شونه 
 استین میخورد و تا روی دست ادامه داشتکنار پاهم یه چاک کوچیک داشت

ابرویی باال انداختم:" سایز منو از کجا میدونستی؟"!

فقط گفت:" سلیقمچطوره؟"!

به تکون دادن سرم و گفتن:" خوبه خوشمامد اکتفا کردم"

و هنوز برام سوال بود اون سایز لباس و کیف و کفشمرو از کجا میدونست؟!

جعبه دوم رو باز کردم:" یک جفت کفش رو بسته لژ دار
پاشنه اش زیاد بلند نبود...و جعبه سوم یک سرویس از جواهری مشکی رنگگرمای نفس 

های کسی رو کنار گوشم حسکردم

با صدای بمیگفت:" یاقوت کبود... خوشت میاد؟"!

نفسم ازگرمای نفسش داشت میرفتاروم بوسه ای طوالنی روی گردنمنشوندوقتی ازم دور 
شد حس کردم نفس ام ازاد شد...بی حرف درو بست و رفت...همون پایین تخت وا 

رفتملباس روی تخت بود
ولی جواهراتی که دستم بود روی زمین افتاد

حس خفگی داشتم حس خیانت داشتم من با اجازه این کاربه خودم داشتمخیانت میکردم 
همونجا نشستم و گذاشتم بعا مدتها اشک هام راهشونو پبدا کنن دلمتنگ شده بود از این 

نباید چشمپوشی میکردمنقاب خیلی پرو شده بودباید جلوش می ایستادمولی چطوری؟!الینا 
چنین دختری نبودکه براش مهمباشهانگار نقاب الینا رو خیلی خوب میشناختو داشت منو با 
شناختش نابود میکردای کاش سلمان فردا شب بیاد....ای کاش فردا شب همه بد بختیامتموم 
شهیه زندگی ساده رو شروع کنمبلند شدم و به سمت حموم رفتم...بعد از دوشکوتاه مدتی 

که گرفتم
به بیرونامدمو لباسی تنمکردمدیگه از اون غروب زیبا خبری نبودهمه جا تاریک تاریک 

بودتصمیم گرفتمبه عنوان اخرین تالش
توی خونه نقاب دوری بزنم....قصد داشتم اول با لباس مشکی برمولی بعد به این فکر 

افتادم که االن با همین لباس معمولی دوری توی خونه بزنم و هرجا مشکوک تر بوداخر 
شب برم سراغشلباسی یک طرفه با طیف رنگی بنفش تنم بود و شلوار جین ساده 

موهم رو دم اسبی امریکایی بستموگوشواره های حلقه از روهمتو ی گوشم انداختم...
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محض اطمینان لنز های دوربینی روهم گذاشتم توی چشممروی ناخون دستم هم چیپ 
کوچیکی برای شنود بود گذاشتمو دستام رو الک زدمچیپ کوچیک نازک وضد اب بود 

یک وسیله عالی برای یکمامور عالی...بدون ارایشبه بیرون رفتم....توی این مدت فقط 
جاهای دوربین و نگهبان هارو حفظکرده بودمهنوزحیاط روهمبه طورکلی دید نزده 

بودمحاال که تنها شدم باید حسابی مراقب می بودم

تیام هنوز توی دستایاوناست....نمیدونستم توی راهروی طبقه باال دقیقا دوربینش 
کجاستفقط میدونستم یه دوربین داره

اگر شب میخواستم برم حیاط رو برگردم باید حتما نقطهکور و اون دوربین رو پیدا 
کنم...میترسیدم از هک استفاده کنم هم بفهمن هم مطمئن بودمتوی اتاق هم دوربین هست

برای همین همیشه لباس هامروی توی سرویس میپوشیدماگه نتونم دوربین رو پیدا کنم 
مجبورم دنبال راه حلی برای هک بدون دیده شدن داشته باشم...تازه این یک قسمت ماجرا 

بود...اینترنت خونه نقاب محدودیت داشت...یعنی به وسیله خودش کنترل میشدنمیدونستم
این بشر انقدر نفوذ دارهکه یک خط ماهواره اینترتت جدا بهش میدناون اینترنت بی 

محدودیت رو الزم داشتم...با اونمیتونستم راحت همه چی رو هککنم...بدون دیده شدن یا 
کنترل شدن...

هنوز از راه پله پایین نرفته بودم کهتصمیمم عوض شده و به اتاق برگشتم...توی  کیف 
کوچیکم دنبال رژممثال میگشتمولی همراه با برداشتن رژچند یو اس بی کوچیک و تراشه 

های نانو و دوتا سیمکوچولوی نانوهم برداشتمجوری که دوربینی که نمیدونم کجاست نببینه 
جلوی اینه رفتمتراشه و یو اس بی رو زیر  دستبند چرممگذاشتمو سیمهارو زیر ساعت 

اسپرت بزرگمخیلی نامحسوس تا وقتی میرم دستشویی بزارم توی جیب شلوارم...رژ رو 
روی لبمکشیدمو بیرون امدمیه لبخند فرمالیته هم زدممیدونستم دوربین روی من زومهبدون

توجه وارد اشپزخونه شدم...بی بی رو دیدم که داشت شاممیپختدوربین اشپزخونه باالی 
کابینت قرار داشت و نقطه کورش فقطکنار یخچال بود

بعد از سرک کشیدنتوی اشپزخونه بیرون امدمتمومخونه رو به همین ترتیب دید زدم چندتا 
عکس گرفتماز چند دوربینی که نامحسوس کار گذاشته شده بودندوربین طبقه باالروهم پیدا 

کردم داشتمروش کار میگردم

که نقطه کورش رو پیدا کنم احساسکردم صدای پا امد

سعی کردم اروم باشم

صدایمیثم امد:"لطفا بیاین شام"

نفس عمیقیگرفتم:" امدم"...

بعد چند لحظه صدای پاش نزدیک تر شد
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کنارمایستاد و پرسید:" دقیقا چه چیزی اینجا براتون جالب توجه شده؟"!

دستیگوشه لبمکشیدمو گفتم:" باید به توامتوضیحبدم؟"!

نه خانم گفتمو رفت بعد چند دقیقه تعلل منمبه پایین رفتمنقابرو دیدمکه داشت شام
میخوردعجیب بود زیادی خوشحال به نظر میرسیدایخدا از پشتاوننقابکه چیزیمعلوم
نمیشدمنم عقلموکمکم دارماز دست میدمبا صدای به خودمامدممتوجه شدمخیلی  وقته بهش 

زل زدم

نگاهی بهم کرد و گفت:" بشین الینا چرا ایستادی؟"

اروم نشستمبرای خودمکمی سوپکشیدم همونطور شام در سکوت داشت سرو میشد که 
نقاب گفت:" یه ماموریت برات دارم"

بدوننگاه کردن بهش گفتم:"چه ماموریتی؟"!

بعد یه مکث نسبتا طوالنیگفت:"باید کسی رو برامبکشی"....

قاشقمبین هوا و زمینمعلق موند توی دستم

اروم توی دهنمگذاشتم:"کی هست حاال؟ "!

دستاش رو بهمگره زد و زیر چونه اش گذاشتارومو بیخیالگفت:" دیمن جونز"

بعد تعلل گفت:" اسمش برات اشناست نه؟"!

سعی در نهایت خونسردی داشتم که خودمو لو ندماروم بهش نگاه کردمو گفنم:" نه چرا 
باید اشنا باشه؟!کیه ایندیمن جونز؟"

_یه قاتل و تروریست حرفه ای....
پوزخندی زدم:" یعنی یکی مثل خودم؟!

لبخندی زد:" نه ابدا!تو خیلی متفاوت تری"...

کمی برنج برای خودمکشیدمو سوالمو پرسیدم:"تو این همه ادمکش داری...چرا من؟"!

سیبی برداشت و گاز زد:" چون تو حتی روشت هممتفاوته"...

سیب رو دوباره گاز زد و گفت:" درسته دیدار اخرتون زیاد جالب نبودهمن فکرمیکردم 
دنبال فرصت انتقامی الینا"

ارومگفتم:" انتقام چرا؟! براممهمنیست"!

سکوت گرد و بعد مدتی گفت:" حتی برات مهمنیست اون باعث مرگ جعلیت شد؟"!
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شوکه شدم ولی هیچینگفتمبعد مدتی نه ارومیزمزمه کردمصدای پوزخندش رو شنیدم. و 
گفتم جای پوزخند زدن دلیل کارتو بگو

_واقعا میخوای بدونی؟!

منتظر نگاهش کردم که گفت:" بخاطر مار سفید"

ابرو باال انداختم:" اون چیه؟!؛یه انجمن مخفی  ومخوف!؟"

قهقه ای زد جالبه انگار  مدت زیادی توی دنیای خالف نبودیمجبور شدم دورغ بگم برای 
همین ارومگفتم:" بعد از کاری که دیمنکرد حافظه ام رو از دست دادم"...

نقاب خندید:"چه جالب....بعدی عصبی امد طرفم:"پس اینجا چی میخوای وقتی یک زندگی 
عادی بدون بیماری روانیت بدست اوردی؟!

حاال وقتش بودتا نشونش بدم الینا هنوز مریضه...چاقو برداشتمو محکم الی انگشتای 
دستشگذاشتمچاقوی دیگه ای برداشتمو همون طور به طرفش گرفتم و کرواتش رو هم 

توی دستم محکمگرفتمصورتش واضح نبود

ولی چشماش چین  رو به پایین نداشتن
نشونمیداد اخمنکرده؛بلکه چین ها رو به باال بودنیعنی داره میخندهدرست مثل نقابشچاقو 

رو اوردم جلوی نقابش و روی لبخند نقاب کشیدم 

به صورت فرضیو گفتم:" اون لبخند مسخرت باعث نمیشه نظرم عوض شه نقاب"...

ارومگفت:" چون تو از روبه رو شدن با دیمن میترسی"...

براق شدم:" واقعا اینطور فکرمیکنی؟"!

صدای مسلح شدن اسلحه امدو بعد صدای  میثم:" اگه چاقو رو نندازی 
میزنمت....بندازش"

سرمو جلو بردم و در گوش نقاب گفتم:" نظرت چیه برای اثبات حرفممشاورت رو تیکه 
تیکه کنم؟؟؟"!

چشماش خنثی بود..

دوباره گفتم:" میدونی که میتونم از  پس تک تک افرادت  بربیام"...

میثم اینبار داد زد:" بندازش وگرنه میزنمت....

نشستمو چاقو رو گذاشتم رو میز و ارومبقیه غذا رو خوردم

خطاب به میثمگفت:" اروم باش ما داشتیم شوخی میکردیم"

چیزینگفت و رفت..
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بدون حرف اضافه و نگاهی به نقاب بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم که گفت:" برای فردا 
شببراتارایشگرمیفرستم. بهتره بهترین باشی"!

هیچی نگفتم و رفتم... واقعا حوصله این مسخره بازی هارو نداشتم؛امیدوار بودم سلمان و 
ایتن بیان!واقعا بهشون احتیاج داشتم. 

تا ساعت ۱۱ شب همینجوری توی طبقه باال پرسه میزدمبه دنبال سیم اصلی نت یا دوربین 
تازه متوجه شده بودم دوتا دوربین اینجاست...اولی رو پیدا کرده بودم و نقطه کور نداشت 

چون ۳۶۰ درجه بود ولی هنوزگیر دومی بودم...
 به گلدون تاریخی که روش برجسته  کاری چینی داشت نگاه کردمیه نقطه قرمز چشمک 

زن خیلی خیلی کوچیک  وجود داشتلبخندی زدم و زیر لب گفتم:" پس اینجا پنهانت 
کرده"...

دست به   بدنه گلدون کشیدم و از پشت گلدون سیمی رو پیدا کردم.سیم انقد نازک بود که با 
تار مو اشتباه گرفته میشد...چیپ رو از زیر ساعت برداشتم به سیم های نانو متصل 

کردم..دست بند چرمم یک قسمت بیرون زده داشت که تیز بود سر سیم نانو رو برش 
دادمیک قسمت از سیم پشت گلدون رو هم خراش دادمو سیم نانو رو باش وصل کردمبعد 

انجام این کار لبخندی از روی رضایت زدمو وارد اتاق شدم...حاال کارم راحت شده بود

فقط مونده بو اتصال به اینترنت که احتماال با استفاده از همین دوربین بشه پیداش 
کرددوربین ها بدون وای فا کار نمیکنناونم این نوع ،پس قطعا میشد وصل شدحاال قسمت 

سخت تر ماجراتوی اتاق هم دوربین بود پس نمیشد با سیستم بشینم تا دیروقت کار 
کنم...حوله رو روی تخت پهن کردم و لباسام همراه با نوت بوک  که وسطش بود رو الی 
حوله قرار دادم...چی بهتر از یه دوش طوالنی همراه با هک؟!وارد حموم شدم و اب رو 

تنظیم کردم

مجبور بودم یکم اب هدر بدم...نوت بوک رو روشن کردم و  یو اس بی رو بهش متصل 
گردمخیلی راحت وسریع  سیگنال چیپ رو   گرفتم....تصویر دوربین رو ثابت کردم

حاال وقتش بود به دوربین اتاق خودممتصل بشمو ببینم کجاستکل دوربین  های خونه افتاد 
دستمراهروی باال رو ثابت کردماتاقم دوربین رو دقیقه باالی تاج تخت گذاشته بود

االننمیشد تصویر اتاق رو ثابت کردبنابر این....رفتم سراغ پیدا کردن ای پی نت پر 
سرعت....بعد نیم ساعت اونم پیدا کردم و متصل شدم به صورت ناشناس.

نوت بوک رو به گوشی کوچیکمکانکت کردم که راحت بتونم تصویر خودم رو هم ثابت 
کنم

سریع ی دوش گرفتم و لباس تنمکردم و رفنم بیروننوت بوک رو الی حوله پیچیدم
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موهام رو خیلی عادی خشک کردم و دراز کشیدم...بعد چند دقیقه اینور اونور شدن.یک
دکمه رو فشار دادم...و تصویر ثابت شدبعد چند لحظه بلند شدم و سیستم رو هم روشن 

کردم حاال قدم بعدیم بیرون رفتن بودیه دست لباس کامال سیاه پوشیدم چهرمروهم
پوشندم.مطمئنا کارم سخت بوداونم با وجود این همه نگهباناما دوربین باال....

فکرمیگردم یکدونه باشهاما وقتی داشتم دنبال نقطه کور میگشتم اون دوربین توی گلدون 
هم پیدا کردم؛بیخیال فکر کردن شدم و بیرون رفتم.

ارومو پاورچیناول باید توی حیاط و اون انباری چوبی رو دید میزدم،برای اینکار باید 
سکوت رو خیلی خوب رعایت میکردمتا سگیکه اونجاست بیدار نشه...

......
هرچی بیشتر توی انباری رو میگشتمبیشتر  به این پی میبردم که یکچیزی اشتباههاون 
طرف ساختمون پر نگهبان بودریسکش باال بود فکر میکردم اینجا یه نشونی از دخترا 

باشه ولی....کامال اشتباه میکردم

هیچنشونی از دخترا و یا حتی مواد مخدر نبود...سریع از کلبه بیرون امدم و به طرف 
پشت خونه قدم برداشتم....چندتا نگهبان اونجا بودن...بین و خواب و بیداریمشخص بود 
چرت میزننیکی به کناریش گفت:" رضا تا من یه سیگار میکشم هوای اینجارو داشته 

باش"

ولی اون یکی انقدر گیج خواب بود که جوابی ندادلبخند به لبم امدبین  درختا پنهان شدم و 
گذاشتم رد بشهاون یکی هی خمیازه میکشیدسرش و گردنش رو ماساژمیداد ؛اخرم بلند شد 

 خودش رو کشش داد

وقتی بلند شد پشت بهم ایستاد که سریع از پشتش رد شدم.شانس خوبم دیوار اونجا بود

سریع برگشت و ارومگفت:" کسی اونجاست؟!"ولی دیگه هیچینگفت..و فکرمیکنمبیخیال 
شده بود اروم به سمت در ابی رنگ رفتم... قفلش دیجیتال بود.... لعنت به این شانس..

هیچی همراهمنبود تا بازش کنماگه اشتباه میکردمگیر می افتادمدنبالپنجره ای گشتم ولی 
دریغ از یکپنجرهدیگه مطمئن بودم دخترا و مواد مخدرا اینجان...وارد اتاقم شدم و ناامید 

در رو بستملباس هارو همونجور اینور و اونورپرت کردم و  قبلیا رو پوشیدم

روی تخت ولو شدم در نهایت با گوشیم قفل تصویر ثابت تموم دوربین هارو برداشتمزیر 
پتو خزیدمو سعی کردم بخوابم.... صبح با صدای کسی که بشدت به در میکوبید بیدار 

شدمخسته بودم و دوست داشتم هنوز بخوابم پنجره رو نبسته بودم و بشدت سردم بود با 
اینکه لباس تنم بود ولی بازم پتورو دورمپیچیدم و به سمت در رفتم

در که بازکردم نقاب و یه خانم رو دیدم که دارن با تعجب منو نگاه میکنن

نقاب رو به اون خانومگفت:" شما پایین منتظر باشین".
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زن بی هیچحرفی رفتمنم رفتم و دوباره روی تخت ولو شدمنقاب امد باالی سرم ایستاد و با 
صدای محکمگفت:" بلند شو و برو حمام"

برو بابایی نصیبش کردم و دوباره خوابیدمصدایینیومد

فکرکردم رفته و با خیال راحت خوابیدم...که حسکردم نفس های کسی داره صورتمو 
میسوزونه چشامو که باز گردم چشمای نقاب رو دیدم،جیغ خفه ای کشیدم و به عقب 

رفتمقلبم به شدت میکوبید. دست روی سینمگذاشتم و گفتم:" بمیری تو"

خندید و گفت:" برو حموم ارایشگرت منتظرته"

عصبی نگاهش کردم و بلند شدم...
....

چند ساعتی بود زیر دست این خانم بودم،.چیزینمیگفت دیگه داشت عصبی اممیکرد ،به 
ساعت نگاه کردم و دیدم اون چند ساعتی که فکر میکردم فقط دوساعت بوده باالخره 

بیخیالم شد . ارایشم خیلی سبک بود.خط چشممشکی سایه نقره ای. رژ قرمز. و موهای فر 
درشت...

لباس رو کمک کرد تنم گردمجواهرات مشکی روهم انداختم....خم شد و از ساک دستی 
اش جعبه ای بیرون اوردیه نیم تاج مشکی با یه نگین قرمز وسطشنمیدونم هدف نقاب از 
این همه توجه چیه فقط خدا کنه بخیربگذره....در زده شد و نقاب داخل امد...نگاهی بهم 

کرد و گفت:" خوب شدی.
و رو به زن ادامه داد:" مرخصی"

بله اقاییگفت و رفت....نقاب دورم چرخی زد وگفت:" امشب دیمن رو میکشی"....

اعتراض کردم:"و اگه نکشم؟"_ به نفعته بکشی..چوناگه نکشی....اون تورو میکشهبا 
بهت داشتمنگاهش میکردم

نزدیک امد و زمزمه کرد:" اون تورو زنده ببینه میکشتت"

رفت...و من خوشحال شدم...چون فهمیدم مار سفید و دیمن هم توی این جشن هستن.. چاقو 
و اسلحه ای رو زیر دامنم مخفی کردم و با ارامش به پایین رفتم... سالن تقریبا خلوت بود 

و هنوز شخص مد نظر نیومده بود باورمنمیشد همه خالفکار باشن....یکم که گذشت.... 
صدایی دم گوشمگفت:" به چی نگاه میکنی".... 

صدای سلمان بود...باورمنمیشد امده....برگشتم سمتش و به چشمایی که حاال ابی بودن و 
قرمز شده بودننگاه کردم

اروم لب زدم:" سلمان"...

لبخند خسته ای زد و در گوشمگفت:" جون سلمان.منجیسونم الینا"!
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تازه به خودمامدم.... دستش رو گرفتمو فشار دادم....نقاب به سمتمون امدچشماش هنوز 
برق داشتن....

سایمون:

از وقتی الینا امده بود خیلی خوشحال بودم.چونمطمئن بودم کمک میکنه دیمن دست 
راست مار رو بکشم....الینا توی اتاقش بود و برای جشن فردا باید حاضر میشدتلفنم زنگ

خورد
شهاب بود جواب دادم:"زودتر باید زنگمیزدی"

 _ببخشید درگیر بودم. الینا همون تمناست.عکس سلمانم برات میفرستم.از اونپسره 
ایتنهنوز چیزیدستگیرمنشده"

خوبه ای گفنمو قطع کردم. چند لحظه صبر کردم

اونچیگفت:" الینا همون تمناست"...

پسره عوضی حتما باید یک روز مونده به جشن میگفتمطمئنامیدونست قبل....میثم رو صدا 
کردم... و گفتم حاضر بشه به شهر میریم برای خرید....توی مغازها میگشتم... هیچ لباسی 

نبود که بتونه تمنا رو زیبا تر از اونی که هست بکنه.چطور دلش امده بود موهاش رو 
رنگکنه؟!چقدر قشنگ نقش الینارو بازی میکردجلوی میزونی ایستادملباسی که پشت 

ویترنش بود خیلی زیبا بود...مشکی بود ولی زیبابه داخل رفتم و اون رو با کفشش 
خریدم..بعد از اون به حواهر فروشی همیشگی رفتم و یاقوت کبودی رو برداشتم.همراه با 
نیم تاج مشکی....به خونه که رفتم بی بی امد نزدیگم و گفت:" ببخشید اقا نمیخوام دخالت 

کنم ولی فکرکنم حال مهمونتون خوب نیست...

با نگرانی از بی بی پرسیدم:" چه اتفاقی براش افتاده؟"!
و راه اتاق تمنا رو در پیش گرفتم..

.بی بی اروم جوابمو داد:هیچی از صبح بیرون نیومده و داره اهنگ گوش میده

همزمان در اتاق تمنارو با شتاب باز کردم،ولی انقدر غرق بود که متوجه نشد و روش رو 
برنگردوند.میثمجعبه هارو روی تختش گذاشت 

بی بی ارومگفت:" اونم چه اهنگی!"و رفت...

ساکت موندم و به اهنگش گوش کردم... تمنا بی صدا به منظره روبه رو که غروب 
زیبایی از خورشید رو به نمایش گذاشته بود و اسمون طالیی شده بود نگاه میکردموهاش 

رو وقتی باد میزد خیلی حالت قشنگیمیگرفتای کاش این لحظه تا ابد ادامه داشت....

ارومپرسیدم:" دل کی تنهاست؟"!
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انگارتازهمتوجه حضور من شده بودبرگشت و نگاهمکرد
 لب هاش رو ترکر و گفت:" چی میخواستی به اتاقمامدی؟

لبخندی زدم که ندید  و به جعبه ها اشاره کردم:" ببین خوشت میاد؟"!

با اکراه از منظره دل کند و در جعبه رو باز کرد...لباس رو که دید گوشه لبش باال رفت و 
ارومگفت:" سایزمو ازکجا میدونستی؟"!

لب گزیدم ولی بازمندید ارومگفتم:" سلیقم چطوره؟!

به گفتن خوبه خوشم امد  اکتفا کردتو ذوقم خورد انتظار ذوق بیشتری ازش داشتم
دختر یخی!جعبه بعدی رو باز کرد و کفش هارو دید و تاید کردو بعد اون نوبت به جعبه 
جواهرات  رسید...اون رو که باز کرد... چند دقیقه مات مونده بودفقط به زنجیر و نگین 

وسطش زل زده بودارومنزدیکش شدممتوجه نشد...

ناخوداگاه بوسه ای طوالنی و با لذت روی گردنش نشوندم.ولی سریع  عقب کشیدمهنوز 
زود بودهنوز سلمان خبر نداشت و این عذابش رو کم میکردهرچند تمنا عذاب 

میکشیدمتوجه شدم شل شد . سریع از اتاق بیرون رفتمپشت در صدای هق هق ریزش رو 
شنیدم... گناه من چی بود عاشق زن برادرم شده بودم؟!

اینم یکی دیگه از مصیب های دوقولوی یک سان بودن... هیچکس درکنمیکرد... به اتاقم 
رفتمو میثم رو صدا کردم

همزمان به شهاب زنگ زدم

جواب داد:" بله؟ !

_کجایین؟!

+خونه سلمان!!!

 _فردا  راه افتادین و رسیدین خبرم کن

و قطع کردم...سرمو بین دستامگرفتم... میثم وارد شد و عکس پسری رو جلوی میزم
گذاشت و گفت:" جیسونمیلر یا همون برادرتون سلمان"...

خندمگرفته بود.. سلمان چقدر ساده بود که از جیسون میلر خواسته بود استفاده کنه.میلر 
واقعا زنده بود قطعا اگرمیفهمید کسی از اسمش استفاده کرده خوشحال نمیشد .جیسون رو 

سه سال پیش توی یه قاچاق  تایوان دیدم.. از اون موقعه تا حاال خیلی فرق کرده بود.. زخم 
هایی که سری اخر دیده بودمش روی صورتش بود ولی روی صورت سلمان هیچی 

نبود ...
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نفس عمیقی گرفتم و تشکری کردم. میثم در سکوت بهم خیره شده بود... سیگار موری 
روشن کردم و بین لب هامگرفتم...پک اول  همزمان آه مانند صدام بیروت امد که میثم 

حرف زد:" میخواین با برادرتون چیکارکنین...؟"

اروم جوابشو دادم:"نمیدونمتو فکر اینم شده خودم رو دوروزی جاش جا بزنم و کنارتمنا 
باشم... از طرفی ایننامردیه... شاید بتونمکار دیگه ای بکنم"...

بعد از چند لحظه سکوتگفت:" بنظرم شب اول که تموم شد برادرت رو بدزد.خودت جاش 
برو منم میشم نقاب ولی زیر دستورات خودت... ازتمناهمدوری کن... تا نامردی نباشه"

 به حرفش فکر کردم.فکرخوبی بود ولی... اگر مار و دیمن نقشمو خراب نمیکردن...

اون شب برای شام تمنارو صدا کردم... با وجود ایننقاب غذا خوردنبرامخیلی سخت 
بود!برام جالبه تاحاال متوجه شباهت من و سلمان نشدهوقتی امد و نشست خیلی خونسرد 

برای خودش سوپکشید و شروع کرد به خوردنداشتم به این فکر میکردم که چجوری 
قانعش کنم دیمن رو بکشهیک جرقه توی ذهنم فعال شد

بهش چشم دوختمو گفتم:" برات یک ماموریت دارم"
بدوننگاهکردنبهمگفت:"چه ماموریتی؟"!

کمی صبر کردمو یهوگفتم:" باید یکی برامبکشی"...

قاشقش بینزمین ووهوا توی دستش موند....بعد چند لحظه به خودشامد و پرسید:"کی 
هستحاال؟"!

دستمرو زیر چونم قالبکردمو اروملب زدم:" دیمن جونز"
و در ادامهگفتم:"براتاشناستنه؟"!

بهمزل زد و بیخیالگفت:" نه چرا باید اشنا باشه؟!کی هست حاال ایندیمن جونز؟"!

_یه قاتل و تروریست حرفهای!...

پوزخند زد:" یعنییکی مثل خودم؟!
لبخند دندون نمایی زدم:"نه ابدا!تو خیلی متفاوت تری"!..

نفهمیدممنظور و لحن کالمم رو گرفت یا نهبا اینحال باز شروع به خوردن کرد و گفت:" 
تو اینهمه ادم داریچرا من؟!

سیب سبزی برداشتم و گاز زدمو تکیه ام با صندلی دادم:" چون تو حتی روشت ها هم
متفاوته..."در ادامه براش  داستانی که سرهم کرده بودمو گفتم.... 

و جالب بود که باور کردهرچی بیشتر براش از دوروغ و داستان جعلی مرگ الینا میگفتم 
بیشتر میفهمیدم هیچی نمیدونه و اصال پی به داستان دوروغمنبرد
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در نهایت بهش با عصبانیت ساختگیگفتم:" پس اینجاچی میخوای؟!وقتی یک زندگی 
عادی و بدون بیماری روانیت رو بدست اوردی؟"!

سرش هنوز پایین بود... منتظر عکس العملش بودمنزدیک تر رفتم... یک هو چاقو رو 
برداشت و  نزدیک الی انگشتای دستم فروکرد توی میزکرواتمرو گرفت و  چاقو رو 

روی لبخند نقابمکشید....لبخند میزدم... لذت میبردم از این خوی وحشی گریش....

اروم گفت:"اون لبخند مسخرت باعث نمیشه نظرم عوض بشه نقاب"...

برای تحریک بیشترش اروم لب زدم:"چون تو از  رو به رو شدن با دیمن میترسی"...

عصبی بهمپرخاش کرد:" واقعا اینطور فکر میکنی؟"!

میثم رودیدمکه اسلحش رو مسلح کرد و به سمتش نشونه گرفت و گفت:"اگه چاقو رو 
نتدازی میزنمت.بندازش"...

تمنا ارومگفت:" نظرت چیه مشاورت رو تیکه تیکه کنم؟"!

سعی کردم چشمام بی تفاوت باشه.با اینکه جونتک تک افرادم برام مهم بود بخصوص 
میثم....یعد ازکمی چاقو رو گذاشت و نشست بقیه غذاش رو خورد و به میثمگفت"" فقط 

داشتیم شوخیمیکردیم"...

به میثم اشارهکردمبره...خودممنشستمو در ارامش بهش زل زدمیهو بلند شد که بهش گفتم:" 
برای فردا برات ارایشگر میفرستم بهتره بهترین باشی!"چیزی نگفت و رفت....به اتاقم

رفتم و نقاب رو از روی صورتم برداشتم
به ایینه زل زدمتوی ایینه میتونستم سلمان رو ببینم....دلم براش تنگ شده بود،؛اون همیشه 

پشتم بود کنارم بودولی من هیچ وقت نفهمیدم ،نمیخواسم بفهمم،باغد بازی و لجبازی 
خودمو بیشتر توی منجالب فرو میبردم.اون ولی سر به راه بود،همیشه درس میخوند و 

ارزو داشت یک روزی پلیس بشه درست مثل پدرمون،من گوشم بدهکار نبود...حتی درس 
همنمیخوندم

اصال برام انگار اهمیت نداشت درس خوندن،دنبال خانوادمون بودم دوست داشتم بدونم کی 
بودن که از ما گذشتن....باالخره پیداشون کردم۱۹سالم بود و یه جوون خام بودمپدر 

واقعیمون یک مواد فروش بودو مادرمون یک معتاد....با دیدن وضعیتشون دنیا رو سرم 
خراب شدهیچ وقت بهشوننگفتممن پسرشونم....پدرمون برای یکمواد فروش بزرگ کار 

میکردقروشنده خرده پا بود...
از طریق رفاقت پاگذاشتم جلو،بعد یک مدت دیدم خیلی ناتوان و وابسته به موادهاونقدری 

که نمیتونهچیزی بفروشه.خودم بلند شدم و کمکش کردم.کم کم منم یک مواد فروش 
شدم.....یک روز وقتی رفتم اون محله ماشین پلیس رو دیدم؛اقای بزرگمنش داشت پدرم 
رو میبرد.امبوالنس هم امده بود روی برانکارد جسد یک نفر بود...جلوتر رفتم و وقتی 
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پرس و جو کردم فهمیدم بر اثر مصرف شیشه مادرم اور دوز کرده بودپدرمم گرفته بودنبا 
دیدنمن شروع کرد به دویدن و فرار کردنولی بزرگمنشاز پشت زدتش...با تیر 

زدتش...اون صحنه هیچ وقت از ذهنمپاک نمیشد...اونا هرچی بودنپدر مادرم بودن...
افتادمدنبال انتقام...کم کم از یه فروشنده کوچیک  به مراتب باالتر رسیدم...

یادمه روزی کهایرج همون مردی که ازش دستور و مواد رو برای معامله میگرفتم امد 
دیدنموگفت امشب یکمعامله بزرگ داریمیک اسلحه به دستم داد و گفت دوست داره 

ریئس تو این معامله رو براش جلو ببری...با خوشحالی اسلحه رو ازش گرفتم و چشم بلند 
باالیی تحویلش دادم...شب شد...برای معامله شوق و ذوق زیادی داشتم...

ما وسط معامله بودیم همه چی خوب بودپول رو گرفتمولی وقتی مواد رو دادم؛یهو پلیسا 
ریختن.....

سرهنگبزرگمنش این عملیات رو رهبری میکرد...همه رو از دمگرفتن فقط من و چند 
نفر با پوال فرار کردیم....

اسم یکی از همون چند نفرمیثم بود یار همشگیمن...دست  روی دستمگذاشت و گفت:" 
میخوای چیکارکنی سایمون؟"!

با خشمچشمام رو بستمو ادرس خونه رو دادم...میدونستم اونشب سلمان شیفته

در نتیجه تا صبح نمیومد....وارد خونه که شدممادرمو دیدم سر سجاده نشسته بودوقتی با 
اون وضع دیدتم امد  طرفم و با نگرانی پرسید:" سایمون کجا بودی ؟!پدرت دنبالت 

میگشت ،سایمون اینچه ریختیه مادر؟! چیشده خوب حرفی بزن جون به لبمم کردی"

سرمو باال اوردمو توی چشمای قهوه ایش خیره شدمرنگ چشمای مادر واقعیم عسلی 
بود....چشم رو احساساتمو وجدانم بستم و سیلی محکمی بهش زدمبا بهت بهمنگاه میکرداما 

من دیگه سایمونی که مادر پدرم روی وجدان و پاکیش و ادب و احترامش قسم میخوردن
نبودممن اون سایمونی که دست مادرشو میبوسید نبودمخیلی وقت بود عوض شده بودم...به 

خودمامدمو دیدم یه گلوله توی قلبش خالی کردم...منکسیکه قریب به ۱۳ سال بزرگمکرده 
بودعمرشو پام داده بود کشته بودم...بغضم گرفت و باالی جسدش شروع کردم به گریه و 

خودزنی....چرا اونو کشتم؟!من باید بزرگمنشو میکشتم....تا نزدیک های صبح باالی 
سرش نشسته بودم و اشک میریختم....صدای در امد بدون بلند شدن و برگشتن سرجام

نشستم...صدای پدرمامد :"خانمحاج خانمکجایی از سایمون خبری.....ولی با دیدنمنو خون
جای روی فرش حرف توی دهنش ماسیدبا سرعت امد طرفمو گفت سایمون چیشدهاما 

وقتی اسلحه رو توی دستم دید شوک زده نگاهمکرد

با سیلی که بهم زد به خودم امدم و سرمو باال گرفتمسیلی میزد و میگفت:" با نون حالل تو 
و داداشت رو بزرگکردم

این بود جوابش؟امشب بین اونمواد فروشا دیدمت"
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داد زد:" این بود جواب محبت های پدارنه ام؟"!

امد دوباره سیلی بزنه که دستشو گرفنم:" تو پدر من نیستی...

و باخشمبه یاد اوردم لحظه ای که پدرمو زد...

غریدم:" تو پدر منو کشتی".....

با تعجب نگاه بهم کرد و گفت:" چی میگی؟! پدرت؟"!

با خشمادامه دادم:" اره پدرم همونمواد فروش خرده پایی که همسرش اوردوز کرده بود 
شش ماه پیش زدیش کشنیش جلوی چشمای من بهش شلیککردی....

نشست... و دستش روی سرش گرفت و زد زیر گریه:" من نمیدونستم اونپدرته من 
نمیدونستم من فقط میخواستم انجام وظیفه کنم و تو سر انتقام بچه گانه مادری که انقدر 

برات زحمت کشیده بود رو کشتی....
با چشمای قرمز نگاهمکرد:" متاسفمپسرم ولی من باید تورو به جرمقتل ببرمزندان"....

با پوزخند نگاهش کردمو اسلحه روبهسمتشگرفتم:"امشب هممعامله مواد منو تو بهم زدی 
تو همبشه سد راه من بودی"...

بهت توی نگاه و چهرش به راحتی خونده میشد:" تو ...تو یه مواد 
فروشی...؟!وامصیبتا...خدایا چرا بچه ی من؟ !

توی چشمامنگاه کرد و گفت:" من شک ندارم سلمان داداشت تو نبست تو یه لجن به تمام
معنایی ببین با خودت  وما چیکار کردی...  لعنت بهت سایمون چرا یک ذره مثل برادرت 

نیستی؟"!

با داد جوابشو دادم:" اره اره من شبیه اون سلمان بی همه چیز نیستمکه تورو به عنوان پدر 
قبول کرد و حتی یکبار دنبال پدر مادر خودش نیافتاد 

اسلحه رو سمتش گرفتم:" اگه قراره سلمانم یکی مثل تو بشه ترجیح میدم بمیره"...

به سرعتخلع سالحمکرد و باهامدرگیر شدانگار یادم رفنه بود اون یک مامور دوره 
دیدست و به این راحتیااز پسش بر نمیام...به سمت اشپزخونه رفتم که دنبالم امد

همونطور هممیگفت:" من کی بهت لقمه حروم دادم انقدر ناسپاس شدی سایمون من کی....

یهو چاقویی برداشتمو توی شکمش فرو کردمتلو تللو خوردن به عقب رفتچشماش گشاد 
شده بود؛از کنار لبش  باریکه خون می امد؛ به مبل برخورد کرد و نشست، اروم اشک

مبریخت و ذکر میگفت، توی لحظه های اخرشمدست بردار نبود... چقدر از اینکار تنفر 
داشتماروماسممو صدا کرد به طرفش رفتم...
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کنارش زانو زدم و نشستم:" برو.... همه اثر انگشتات روپاککن نزار برادرت بفهمهکار 
تو بوده..نزار حرمت بینتون شکسته بشه"...

اشک تویچشمام جمع شد با حرص داد زدم:"چرا لعنتی منتو و زنت و کشتمچرا هنوز به 
فکرمی"....

چشماشو اروم بست  و زمزمه کرد:"چون تو هنوز پسرمنی"....

چیزی زیر لب گفت و تمومکرد...تا ۱۰صبح کنارشون بودم اشک ریختم خودمو 
زدمپشیمون بودماما سودی نداشت....صدای در امد و بالفاصله صدای خسته ی سلمان که 

میگفت:" مامانجانکجایی عزیزم منامدم"...

ولی با دیدنمن با اون همه خون روی لباسم و اثر زد  و خورد روی صورتم ...

مات نگاهمکرد وگفت:"چیشده..سایمونکی اینکارو کرده؟!

بغض کرده امد جلو و سر مادر رو روی پاش گذاشت و گفت"" کی جرات کرده پدر مادر 
منو.....

ولی با دیدن اسلحه توی دست من که باالی سرش بودم  حرفشو خورد و گفت:" تو....؟!تو 
پدر مادرمونو کشتی...؟!

سکوتکردم که داد زد:" حرف بزن لعنتی"

داد زدمو نشونش گرفتم:" اره اره من کشتمشمیخواستم توروهمبکشم ولی میزارمخوب 
عذاب بکشی بعد بکشمت"

و بهوسرعت به سمت در رفتم  و بلند گفتم:" دنبالمنگرد و نیا هیچ وقت"...
بعد اونبه طرفمحل قرار رفتم...میثمبه طرفمامد،حالم اصال خوب نبود از درون داشتم

میسوختم؛ماشینو برداشتیمو بیروت رفتیمبه باجه تلفن رفتمو با ایرج تماسگرفتم:" بله؟"!

 _اقا ایرجمنم سایمون...

داد زد:" ای دزد کثیف اگه بگیرمت...

_اقا ایرجما دزدی نکردیمپلیس ریختهمه رو کشت من و رضا و میثمزنده موندیمو 
پوالرو برداشتیم ادرس بدین بیارمخدمتتونما خائن نیستیم.

مگه میشه فراموش کرد اون روزا رو؟خوشحالی ایرج از اینکه پوال رو برداشته بودم و 
فرار نکرده بودم...رضا این پیشنهاد رو داده بود ولی من خنگ نبودم که ندونم خیانت به  

نقاب سیاه بزرگ چه بالیی سرمون میاره.... در عوض با اینکاری که کردیم هر سه 
توسط نقاب سیاه خواسته شدیم ..توی معامله های بیشتر شرکت کردیم..میثم دستیارم شده 
بود و رضا خودش راهشو از مواد به قاچاق دارو جدا کرده بود واخرشم به دست دیمن 
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عوضی مرد...کم کم جای پسر نداشته نقاب سیاه رو گرفتم وقتی مرد کل دارایی هاش 
وافرادش به من رسید..توی انجمن وبین خالفکارا برای خودم اسم ورسمی پیدا کرده 

بودم...نمیخواستم من وبا اسم نقاب سیاه به یاد بیارن برای همین اسمم شد نقاب ...

تا اینکه سرو کله اون مار سفید عوضی پیدا شد...اون ودوتا دختری که براش کار 
میکردن.. اوه دیمن رو از قلم انداختم قاتل درجه یک کل خاورمیانه! مادر اول طرف من 

بود ولی با دیدن نقطه ضفم که تمنا باشه...میخواد هرطور شده زمینم بزنه و خودش قاچاق 
مواد رو دست بگیره....ولی من نیمزارم...شده اونو هم بکشم نمیزارم.

لباس کار تنم کردم و به میثم اطالع دادم میریم سراغ دخترا... چشمی گفت و 5 دقیقه بعد 
صدای در اتاقم امد. بلند شدم و باهاش همراه شدم...به در  زیر زمین خونه رسیدیم... اثر 

انگشت..اسکنر چشم.. و کد 5 رقمی کالفه و خسته رو به میثم گفتم:جان من میثم الزمه 
انقدر کار؟!

تو گلو خندید:تا وقتی اون دیمن و مار و دختراش زندن اره....

کی صبر کرد وبعد پرسید:راستی ازاین دختره ازاده خبری نداری؟هروقت دلش بخواد 
میاد هروقت دلش میخواد میره اصال کیه از کجاامده ببین سایمون بهش حسابی مشکوکما 

میگم مراقبش باشن...

چشمام رو توی حدقه چرخوندم:میثم تو خیلی محتاطی مثال به کی میخواد امار 
بده؟!مار؟!خب بده اصال برام مهم نیست...

متوجه شدم میثم دیگه همقدم با من نیست ایستادم وبرگشتم دیدم مات داره نگاهم 
میکنه:برات مهم نیست ؟!یعنی چی؟!این همه سال سایمون زحمت کشیدیم برات مهم نیست 
از ارامش شب وروزمون گذشتیم برای اون نقاب سیاه بی شرف سگ دو زدیم برات مهم 

نیست؟

به سمتش قدم برداشتم:اروم براش من فقط کمی سردرگمم...

نفسی گرفت:وقتی کار برادرت وتمنارو تموم کنی حالت خوب میشه....

به محل دخترا رسیدیم... فریده دختری که قرار بود از لحاظ سالمتی  تاییدشون کنه اونجا 
بود و گفت: همه سالم هستن و همه هم دختر هستن فقط یک مورد بیماری قلب داریم....

 و بهم  لیستی از اسامی ووضعیت دخترار رو داد... دوباره شدم همون سایمون بیرحم... 
به سمت اتاق دخترا قدم برداشتم  در که باز شد چهره های پریشون وناامیدشونم باز 

شد...چشمای همشون بی فروغ بود.. پوزخندی زدم و داد زدم: بلند شین به خط 
بایستاین....
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نام تک تک شون رو میخوندم و اونو جلو میامدن... وقتی به اخرین مورد رسیدم دیدم 
دختری رو که رنگ به رو نداشت و نمیتونست باسته ..فریده کنارم امد وگفت:این همون 

مریضهه است...

به چشمای بی فروغ سبزش نگاه کردم...رنگ چشماش فوقالعاده بودن...ولی نه برای 
فروختن خوب بود بخاطر وضعیت جسمش...نه برای قاچاق مواد چون بازم بدنش تحمل 

این همه راه رفتن رو نداشت... به میثم نگاه کردم... سوالی داشت نگاهم میکرد میخواست 
بدونه با این دختر میخوام چیکار کنم... اول خواستم بهش دستور بدم اعضاش رو در 

بیارن وقاچاق کنن ولی....با دیدن چشماش... نزدیکش رفتم و بازوش رو توی دستم گرفتم 
اروم وزمزمه  وار گفتم: اسمت چیه؟!

پوزخندی زد:چه فرقی داره تهش یا اعضامو میفروشی یا میدیم ببرنم دبی بفروشنم از تو 
چیزی غیر این بر میاد؟!

لبخند محوی روی لبم امد ولی سریع اخم کردم و رو به میثم گفتم:اینو ببر پیش بی بی بگو 
تر گل ور گلش کنن مراقبش باشن کارش دارم!

میثم با چشمای باز داشت نگاهم میکرد حتما با خودش میگفت سایمون این کارا؟! دوست 
داشتم از تفکری که توی ذهنش بود قهقه بزنم...ولی چیزی نگفتم .اونم با یه چشم قربان  

امد وبازوی دختر چشم سبز رو گرفت وبرد...دختر بدون هیچ مقاومتی با میثم همراه 
شد.... رو به فریده گفتم:به امیر علی بگو اینا رو برای عمل حاضر کنه و تاکید کن اگر 

یک نفر بمیره یا بالیی سر بیاد خودم میکشمش...

یکی از دخترا با شتاب به سمتم امد وگفت:تروخدا بدبختمون نکنین کنیزیتونو میکنم من 
گول خوردم تورو خدا نزار بدبخت بشم... فریده دستش رو گرفت وگفت:به اقا دست 

نزن...اروم به سمتش رفتم وگفتم:ببین.... خوب همتون گوش کنید...اینجایی که امدین راه 
برگشتن ندارین...توی بدن شما مواد گذاشته میشه...وبا لبخند ترسناکی گفتم:خودتون ومواد 
همراه با هم از مرز خارج میشین... با قهقه ترسناک گفتم:خیلی شانس بیارید زنده میمونید 

وشاید روزی برگردید ایران ...جدی شدم وادامه دادم:اما این که بخواین فرار کنین ویا 
برین پیش خانواده هاتون رو از ذهنا و مغزای خالی تون دور کنین...چنین چیزی 

محاله...و اگر کسی سعی در فرار داشته باشه...خودم میکشمش....

بیرون امدم و داد زدم:فریده!

با سرعت امد:بله اقا

-به امیر علی که گفتی اینارو حاضر کنه با میثم  خودتون باالی سرش وایمستین گند نزنه 
هر دختری که مقاومت کرد بیهوشش کنین حداقل تا فرداشب ،باید همه حاضر باشن 

+چشم اقا!
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خوبه ای زیر لب گفتم و به عمارت برگشتم...لحظه ای حس کردم سایه ای دیدم ولی 
بیخیال شدم حتما خدمت کار جدیده... ساعت 11 شب بود! ای کاش زودتر صبح بشه...بی 

صبرانه منتظر دیدار با تمنا بودم...

 به سمت اتاق بی بی رففتم در زدم ومنتظر بودم ...بی بی در رو باز کرد و گفتم:بی بی 
لطفا اون دختر رو بفرستین اتاق من.

به اتاقم رفتم و منتظر شدم..روی تخت دراز کشیده بودم و پاهام از تخت اوویزون 
بود...چشمام به شدت میسوخت وخوابم داشت... صدای در امد دبون تغیری در حالت ام 

بفرمایدی گفتم در باز شد و صدای قدم های یکی امد...بازم بلند شدم و گفتم :بشین و با 
دست شاره به مبل راحتی کنار اتاق کردم... گوشیمو برداشتم وشماره میثمو گرفتم صدای 

خستش توی گوشم پیچید:بله!

-میثم به اون دختره بگو دو لیوان چایی و کیک برام بیاره خودتم بگیر بخواب میمیری 
اخر از بیخوابی!

+باشه اما بعد از کار دخترا میخوابم!

تقریبا داد زدم:گور پدر دخترا میگیری میکپی فرداشب الزمت دارم وگرنه خودم 
میکشمت!

و بعد قطع کردم بلند شدم نشستم که چشمم به دختر چشم سبز وحشی افتاد ک هروی مبل 
خودشو جمع کرده بود..ترسو راحت از چشماش میخوندم اماسعی داشت با سماجت پسش 

بزنه...

روی مبل جلوش نسیتم ...تقی به در خورد و دختر کم سنی با سینی چایی و کیک وارد شد 
کیک رو که گذاشت قبل رفتن بهش گفتم از غذا ی شب چیزی موند؟!

اروم جوابمو داد:بله اقا

-به اندازه دونفر گرم کن بیار اتاقم....

+سوپ هم میل دارین اقا؟!

-اره بیار. درضمن اتاق مهمان کنار اتاق خودم رو حاضر کن. بعد میتونی استراحت 
کنی!.

+چشم اقا 

ورفت...رو به دختری که حاال راحت نشسته بود و انگار ترسش ریخته بود کردم..بر 
اندازش کردم..بلوز استین دار مشکی و شلوار جین یخی بهش داده بودن. لیوان چایی رو 

برداشتم و اروم مزه مزه کردم و گفتم:خوب؟!
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پرو پرو زل زد تو چشمام: خوب که خوب !چی میخوای ازم؟!

دوست داشتم از دستش قهقه بزنم اما خونسردی و جدیت ام رو حفظ کردم:چند 
سالته؟!اسمت چیه!

مردد نگاهم کرد...سر تکون دادم وبرشی از کیک برداشتم:ببین دختر جون من لولو 
نیستم.نیاز نیست بترسی!نمیخورمت داریم حرف میزنیم!پس اروم باش و جواب سواالمو 

بده!

اروم گفت:بعد میزاری برم؟!

 قهقه زدم:ببین عزیزکم! من به دخترای دیگم گفتم.امدنتون دست خودتون بود اما 
برگشتنون محاله!

اروم تر وبا صدای بغض داری گفت:من خودم نخواستم بیام...

سرتکون دادم:باشه به اونم میرسیم.فعال اسم وسنت رو بگو!

نفس عمیقی کشید:اسمم غنچست... 20 سالمه... اهل اینجا نیستم 

مشکوک نگاهش کردم:اهل کجایی؟!

نفس عمیق گرفت: من اهل تهران و شمال نیستم..من از اصفهان اوردن اینجا....

متعجب پرسیدم:کی و چرا؟!

لیوان چایی اش رو برداشت و یک قند توی دهنش گذاشت و گفت:من پرورشگاهی 
بودم..18 سالم که شد بیرونم کردن...توی یک مغازه کار میکردم..یک روز پسر صاحب 

مغازه بهم پیشنهاد دوستی داد... چند روز قبل ازا ینکه بیارنم اینجا با اون امده بودیم شمال 
که مثال بیشتر هم رو بشناسیم ولی اون عوضی من رو به یکی فروخت و بعدم اوردنم 

اینجا!

چیزی نگفتم بهش خیره نگاه کردم..توی چشمام خیره شد:چی ازم میخوای ...بخدا بزاری 
برم به هیچکس نمیگم اینجا چیکار میکنین فقط بزار برم اون عوضی رو بکشم و برم 

زندان اعدامم کنن !

لبخندی زدم:دوست داری انتقام بگیری؟ !

تند تند سر تکون داد:اره !

متفکر نگاهش کردم که باز خدمتکار امد وسیینی حاوی شام رو جلومون گذاشت و رفت 
رو به غنچه گفتم:بیا معامله کنیم..من تورو کم میکنم..توهم به من کمک کن قبوله!؟

مشکوک نگاهم کرد پیشنهاد چیه؟! چه  کاری باید انجام بدم ...
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+کار سختی نیست دو روز نقش نامزد من رو بازی میکنی! 

-از کجا معلوم بعدش به قولت عمل کنی؟!

خندیدم دختر باهوشی بود:افرین ،باهوشی! خوشم امد...قبل ازا ینکه کارتو شروع کنی من 
اونی که فروختت رو میارم اینجا تا انتقامت وبگیری وبعدش کمکم کنی !

-باشه قبوله! از کجا میخوای پیداش کنی!؟

+خم شدم طرفش:اسم دوست پسرت چی بود؟! به کی فروختت...

-شاهین..شخصی به اسم شراره...

+فردا قبل از شروع کارت انتقامتو گرفتی!

لبخند محوی روی صورتش امد.از این دختر خوشم امده بود .برنامه جالبی براش داشتم... 
اما چیزی که نمیتونم فراموش کنم ودرک کنم نگاه میثم و تعجبش روی این دختر 

بود...واقعا کارم که تمام شد باید با این دختر چیکار کنم؟! داشتم نگاهش میکردم  سرش 
رو باال اورد وگفت:چیه؟!

-هیچی غذاتو بخورجون داشته باشی انتقام بگیری....

شروع به خوردن کرد سعی داشت اروم بخوره وباکالس.پوزخندی زدم الحق که دختر بود 
اروم گفتم:میدونم گشنته درست غذا بخور.

با این حرفم چند لحظه مکث کرد و بعد حمله ور شد به غذا... سری تکون دادم و گوشیم 
رو دراوردم... به میثم پیام دادم بیاد اتاقم. روی مبل نشسته بودم  وهم غذا میخوردم هم 

فکر میکردم.در زده شد ومیثم وارد شد... نگاهش کردم ولی نگاه اون مات به غنچه 
بود...نه از روی خشم ویا هوس...متعجب و با تعجب...انگار چیز خاصی توی غنچه دیده 

بود... با نگاه خیره ی میثم به غنچه اونم سرش رو باال اورد وخیره شد توی 
چشماش...حالت نگاهشون بهم دیگه مثل کسی بود که انگار گمشده ایی رو پیدا کرده... 

دیدم خیلی دارن توی هم غرق میشن اهم اهمی گفتم که سر میثم برگشت سمتم وغنچه باز 
مشغول خوردن شد...

ازش درخواست کردم بشینه . وقتی نشست به چشمای قرمز وخسته اش نگاه 
کردم..لبخندی زدم وگفتم:میدونم خسته ایی...غنچه عضو جدید ماست... مثل خواهرم 

میمونه .رو به غنچه گفتم:میثم برادرم دوستم ویار و مشاورم هست میتونی توی هر چیزی 
بهش اعتماد کنی...

ابراز خوشبختی کردن و باز سکوت شد لبخند دیگه ای زدم وبه میثم گفتم شخصی به اسم 
شراره که غنچه رو اینجا فرستاده بود پیدا کن و همچنین بسپار  شاهین نامی رو از 

اصفهان تا فردا طلوع بیارن اینجا میتونی از جت شخصیم استفاده کنی !
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میثم متعجب به غنچه نگاه کرد وگفت:تورو شراره خریده بود؟! ولی به من گفت خودت 
خاستی بیای اینجا برای فرار از مرز!

غنچه عصبی گفت:زر زده زنیکه دیوانه! منو اون شاهین عوضی فروخت فقط به 4 
میلیون!

حاال هم من هم میثم تعجب کرده بودیم. 4 میلیون؟!ارزشش بیشتر بود !

غنچه ادامه داد  :منو به  4 میلیون فروخت که باهاش بره مواد بخره پسره دیووانه!

میثم متفکر به غنچه نگاه کرد وخطاب به من گفت: شراره فردا شب مهمونمونه. و اما 
شاهین میسپارم بیارنش.حاال برای چی میخوایش؟!

باز غنچه جای من حرف زد:تا اون عوضی رو بکشم حق اون مرگه !

میثم اروم گفت:داداشت رو میخوای بکشی؟!

غنچه خندید یه خنده عصبی :اون پست فطرت داداش من نیست دوست پسرم بود قرار بود 
ازدواج کنیم.

واروم تر ادامه داد:من یتیمم...

مکالمشون برام جالب بود هیچ نیازی نبود غنچه اینارو به میثم بگه ولی انگار ناخواسته 
اینارو میگفت...میثم رو دیدم که دستش مشت شده بود و رگ گردنش بیرون زده بود اروم 

طوری که غنچه نشنوه گفت:از زندگی سقطش میکنم پسره بیشرف رو که تورو به پول 
فروخت!

تحت تاثیر قرار گرفتم از میثم انتظار این همه احساس رو نداشتم ...اما با دیدن این حال 
میثم وغنچه جرقه ای توی ذهنم روشن شد... میثم به سرعت پا شد و گفت:میگم بیارنش 

...و  رو به غنچه گفت:خوب فکراتو بکن بیارنش اینجا راه برگشتی نداره...

غنچه چیزی نگفت ومیثم هم رفت.... فهمیدم دل ودماغ غذا خوردن نداره برای همین 
گفتم:اتاق بغلی برای تو حاضره میتونی بری

بلند شد وکنارم امد نشست وگفت:واقعا من رو مثل خواهرت میدونی؟!

توی چشمای سبزش نگاه کردم:اره. ولی ماموریت فردات فقط نقش بازی کردنه ...سکوت 
کردم ولی بعد ادامه دادم:عاشق کسی هستم که عاشقم نیست...

لبخندی زد و گونم رو بوسید وبا لحن لوسی گفت:امیدوارم عاشقت بشه چو ن برخالف 
باطنت تو خیلی خوبی! و سرخوش رفت....

با فکر برنامه ای که برای میثم وغنچه داشتم لبخندی زدم  و به سمت  پنجره رفتم و 
سیگاری روشن کردم... درست 4 اتاق اونور تر تمنای من خوابیده بود... چقدر دوست 
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داشتم برم باال سرش...ولی تمنا ادمی نبود که بشه سرش ریسک کرد شاید میفهمید و اون 
موقع من هیچ توجیهی نداشتم...سیگار Moer رو کشیدم و بیرون از پنجره پرت کردم

به تخت رفتم و سعی کردم تا جایی که میشه استراحت کنم..صبح با صدای در بیدار شدم 
بفرماییدی گفتم و روی تخت نشستم غنچه و میثم اراسته و سرحال امدن داخل میثم با دیدن 

من و اوضاعم گفت: پسر ساعت ۱۰ صبح شد هنوز خوابی؟!

پوزخندی زدمهمیشه همین بودم اگر کسی بیدارم میکرد سگمیشدمقیافه برزخی ام رو که 
دید دست غنچه رو گرفت و گفت اوه بیا بریم خبرا رو بعدا بهش میدیم االن قورتمون 

میدهبا داد اسمشو صدا کردم.خندیداین رفتار از میثم خیلی بعید بود تاحاال انقدد شوخ و 
سرحال ندیده بودمش. همبشه جدی بود. به غنچه نگاه کردم که لبخندی داشت و محو میثم 

بود

میثم صداشو صاف کرد: شاهین و اوردن حسابی ام زدنش.

_خب؟!

+تمنا از ۷ صبحه بیدار شده دنبال تو االنم رفت اتاقش گفت مزاحمش نشیم

_چی!؟چرا کسی بیدارمنکرد؟!

غنچه دست به سینه گفت:"اون دختر خانم و میثم یک بار امدن منم یکبار امدم"

هول رو به غنچه گفتم:" تورو که ندید؟!چی گفتی بهش؟"!

اروم شونه ای باال انداخت :"دید گفتم مهمانم چیزی که میثم گفته بود بگم!

و لبخندی زد.این دختر چقدر زود با شرایط اینجا کنار امد چرا اینجوری بود؟! صداقت 
کالمش باعث شد بهش شکنکنم..ولی این باعث نمیشد به میثمنگم ددموردش تحقیقنکنه 

ببینه چقدر حرفاش راسته....غنچه داشت نگاهممیکردمکه میثم صداشو صافکرد و به 
بیرون اشاره کرداوه بله ای گفت و رفت ...

میثم در رو پشت سرش بست و گفت:" تو چی توی این دیوونه دیدی اوردیش از پایین 
اینجا کنارت میگی عین خواهرمه؟"!

شونه ای باال انداختم و گفتم:"نمیدونم واال ،دلم براش سوخت حالش بد بود"!

دست راستش رو برد توی جیب شلوار کت شلوار خوش دوخت مشکیش و با دست دیگه 
بهم اشاره کرد:مرد حسابی تو حتینمیدونی اینکیه دوروغ میگه راست میگه، هیچی راجع 
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بهش نمیدونی بعد برگشتی بهش هم گفتی عاشق یکی هستیکه عاشقت نیست؟! از هم 
خواستی نقش دوست دخترت رو بازی کنه؟!اصال نظرت چیه نقشمونو بهش بگی؟"!

بازم شونه باال انداختم و گفتم:" نه در اون حدمنمیخواستم بهش توضیح بدم، بعدشممن که 
میدونم تو تا ساعت تولدشم در اوردی"!

تک خنده ای کرد 
و با همون ژستشگفت:" اصال گریم حرف تو درست.حرفای غنچه هم راست!بعدش

میخوای چیکارکنی!؟ولش کنی به امون خدا!؟

برویی باال انداختمو دست به سینه گفتم:"حاال تو چرا انقدر جوش غنچه رو میزنی؟"!

رنگش به وضوحپرید و با من و من جواب داد:"خب...خب... میدونیمن...ام...

همچنان در سکوت خیره بهش بودم که گفت:" نه..اصال اینجورینیستمن فقط میگمگناه 
داره و تو نباید انقد زود اعتماد کنی"!

_خوب تو بگو،کیه؟!حرفاش راست بود؟شاهین پیدا شد!؟

میثم نشست و گفت:" متاسفانه راست گفت،شاهین بخاطر ۴ میلیون فروختش...یتیمه و 
دقیقا تویمغازه پدر شاهینکارمیکرد"

متفگرگفتم:" احساسنیمکنی زیادی زود با اینجا کنارامد؟"!

لبخند محوی زد:" از اینشخوشمامد! شیطونه و زرنگ تازه فهمیدوجنابعالی عاشقتمنا 
هستی ولی فکرمیکنه اونیه خارجی به اسمالیناست! بس که این تمنا باولحجه صحبت 

میکنه

برق سه فازمپرید:" فهمید؟!کی بهش گفت؟! تو گفتی؟"!

دستاشو برد باال:" ارومباش داداش صبح سراغتو میگرفت و فحش کشت میکرد اخرشم 
رفت تو اتاقش درو بست بخصوص با دیدنغنچهاونم امد ازمنپرسید عشقش اینه؟!منمخب 

خندمگرفت اونم فهمید"!

ابروی باال انداختم که گفت:" پاشو برو حموم ،تا نهار به دخترادبرسیم. بعد نهار شاهین
میرسه و غنچه باید انتخاب کنه چه کاری انجام بده،بعدم حاضر شدن برای مراسم و"....

_تمنا چی شد؟!

+صبح صبحونه مفصلی خورد ولی از بی بی خواست برای نهار صداش نکنن.
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چیزی نگفتم و به سمت حموم رفتم میثم قصد رفتن کرد که گفتم:" غنچه رو ببر مغازه ای 
که لباس تمنارو خریدیم. یک لباس دقیقا همون مدل ولی سبز زمردی براش بخر. با 

جواهرات زبرجدیه نیم تاج زمرد هم براش بگیر"

 کمی مکث کردمو گفتم:" دوتا نقاب هم سفارش دادم برای غنچه و تمنا. اونم بگیر"

کنجکاو پرسید:"چرا میخوای لباس هاشون یکی باشه؟"!

لبخند موزی زدم:" تا حرصش رو در بیارم"...

متعجب ترپرسید:" کی رو؟! تمنا یا غنچه؟"

نیم نگاهی انداختم وگفتم:"تمنا. لطفا برو لباسای منم بگیر و خب خودتم یچیز خوب 
بپوش!برنامه برات دارم"...

بدون گفتن چیزی رفت...

دلم یک حموم طوالنی میخواست ولی کارای دخترا هنوز مونده بود...بعد دوشی که گرفتم 
لباس اسپرتی تنم کردم و به زیر زمین رفتم. در اتاق عمل رو باز کردمو دیدم امیر علی 

مشغول به دوختن تن یکی از دختراست.

به طرفش رفتمو گفتم: احساس نمیکنی خیلی بد داری میدوزی؟! باید ردش بره وگرنه 
کسی نیمخرتش!

کالفه سمتم برگشت و گفت:ببند دهنتو سایمون!از دیشبه دارمبا یه مشت زبون نفهم سرو 
کله میزنم

بعد با حالت گالیه ادامه داد: یکی همنمیدی ما عشق و حال کنیم!

ابرو باال انداختم و دستی رو شونش زدم و گفنم:اینا بدرد تو نمیخوره.امشب یه خوشگلشو 
برات دارم برو هرکاری دوست داری باهاش بکنمهر مالکیت میزنم روش برات!لبخند 

محصورش رو دیدم ولی بروی خودم نیاوردم

 و برای عوض شدن بحثگفتم:"چند نفر دیگه موندن؟!

نفس عمیقگرفت و گفت: این اخری بودطبق خواستت ۳۰۰ کیلو کوکائین داخل بدنشون 
جوری جایگزین کردم که نه به بافت اسیب برسه نه وا بشه و نه اونا بمیرن

 _خوبه ؛بهتره بعد از این استراحتکنی. شب بزرگی در پیش داریم!!!
بعد از چککردن دخترا و اطمینان از اینکه امیرعلی کارش رو درست انجام دادهبه فریده 

گفتم تا لوازمشون رو بهشون بدهخودم هم به سمت اتاقی که داخلش بودند پا تند کردمدر 
اتاق رو باز کردمهمه روی تخت های دو طبقه ای که ۲ ردیف بود دراز کشیده بودند و 

ناله میکردن
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تقریبا حق هم داشتن با صدای بلند گفتم: تا شب خوب استراحت کنیدفریده لوازم سفرتون 
رو بهتون میدهاگر قصد فرار داشته باشینخودم میکشمتون!

بدون در نظر گرفتن نگاه های ترسیده دخترا به عمارت برگشتم..روی صندلینشسته بودم 
و فکرمیکردمکه صدای یکی از زیر دستام امد

:اقا ؛اقا میثمگفتن یه پسری به اسم شاهینرو بیارم. االن رسید چه دستوریمیفرماین؟!

لبخندی روی لبم شکل گرفت:" ازش حسابی پذیراییکن به روش خودت!فقط نمیره"! 

میتونستم حس کنم چقد از این حرفم خوشحال شدهچون چشمی با صدای پرانژیگفت و 
رفتدیگه تقریبا موقع نهار بود و منمتمومکارامو انجام داده بودمشهاب خبر داده بود که 

سلمان  و ایتن دارن میان و تا مهمونی میرسندوست داشتم رو به رو شدنمون هیجانانگیز 
باشه!به مکالمه ای که با سلمان درپیش داشتیم فکر میکردمکه دستی جلو روم تکون خورد

غنچه بود که با نیش بازنگاهممیکرد و گفت:" خرید عالی بود "!

نیمچه لبخندی زدم و گفتم:بهتره غذا بخوریم برات سوپرایز دارم"!

سوالی نگاهمکرد که چیزینگفتم. حتی وقتی با اشاره از میثمپرسید جریان چیه
اونمشونه باال انداختبا اینکه خوب میدونست شاهین رو اوردن....به بی بی گفتم تمنا رو 

صدا کنه

ولی در جوابمگفت:" ایشون بی حال بودن و خواستن کسی سراغشون نره"

بعد از غذایی که خوردیم از پشت میز بلند شدم. به تبعیت از من غنچه و میثم هم بلند شدن

نقاب بزرگم رو زدم  و به سمت  کلبه حرکت کردیم...در کلبه رو باز کردم ... شاهین از 
دست و بدون بلوز اویزون بود... بدنش خونی بودغنچه با دیدن این صحنه اول هینی 

کشیده گفتولی بعد نگاهش رنگ نفرتگرفتاشاره کردم شاهینرو بیارنپایینوچشماش رو 
باز کنند

میثم بازوی غنچه رو گرفت و به پشت سرش کشید و ارومگفت : تا نگفتم خودتو نشون
نمیدی!صداییاز غنچه در نیومد...

شاهین با چشمای نیمه باز اول گیج میزد. با سر اشاره کردم  اب روش بریزنبا ریخته شدن 
اب سرد روی سرش چشماش باز شدبا دیدن من ترسیده عقب رفت و گفت:" من کاری 

نکردم. من چیزی نمیدونم"...

با صدای ترسناکیگفتم:تو بدترینکارو رو کردی... بهت یک فرصت میدم که اعتراف
کنی"....

ترس رو توی چشماش میدیدم ولی مصممتکرار کرد:من کاری نکردم
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میثم دست غنچه رو که از خشم نفس نفس میزد گدفت و اورد جلوی شاهین..شاهینمتهجب 
نگاهش کرد بلند شد  و به طرفش امد:غنچه...تو اینجا....ولی با سیلی که به گوشش خورد 

حزفش ناتموم موندغنچه می لرزید ، نمیدونم از خشم بود...یا استرس از کاری که 
میخواست بکنه

سیلی دیگه ای به شاهین که دستاش بسته بود زد و گفت:" بی لیاقتعوضی...منچی برات 
کمگذاشتم!؟

شاهینپوزخندی زد: همون چیزی که میخواستم و بهم ندادی به بهونه ازدواج!توفع داشتی 
باور کنم پاکی و دست نخورده؟!دستای میثم مشد شده بود

اما شاهین خیره به چشمای اشکی غنچه بی رحمانه ادامه داد:توقع داری باور کنم افتاب 
مهتاب ندیده ایی و اینکه اینجایی و این اقایون حاضر شدن مجانی برات کارکنن؟"

دهنش رو باز کرد تا ادامه حرفش رو بگه ولی مشت میثم رفت توی فکرش و دماغش 
شکست....

میثم بهش غرید: غنچه پاکه پاکه ...
و پوزخندی زد:قرداد ماهم سر کشتن تو و یک شب فیلم بازی کردن غنچست...

شاهین نا باور به غنچه لرزون نگاه کرد و گفت: تو..تو سر کشتن من قرداد بستی؟!

پوزخند زد: باورنمیکنم...تو عاشق منی... محاله بخوایمنو بکشی"...

غنچه با صدای سرد گفت:من دیگه خر نیستمکه عاشق تو باشم...

به طرف میثم رفت و مقابل چشمای بهت زده من و شاهینزیر گلوی میثم رو بوسید و 
گفت: من عاشق این مردم...

اسلحه دست رضا یکی از بچه هایی که اونجا بودن بودغنچه اسلحه رو گرفت و به سمت 
شاهین نشونه رفت..اشکاش از چشمش سرازیر شد و گفت: من دوستت داشتمتو امیدم 

بودی ، تکیه گاهم بودی...من هیچ کس رو جز تو نداشتم عوضی...

و لبخندی میون اشکهاش زد: االن حقت جزمرگنیست...

شاهینبه من من افتاد:غنچه منمبخواستم با اونپول تجارت کنمبعد بیام نجاتت بدم تا باهم 
خوشبخت بشیم عزیزم

غنچه خندیدو بلندمتوجه حال بدش شدم. و به میثم اشاره دادم تا ببرتش... میثم بغلش کرد 
وقتی از کنارم رد میشدن غنچه ارومگفت: من نمیتوم بکشمش...توامنکشش... با درد 

بکشش....
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لبخندی زدمو گفتم:خیالت راحت.. اسلحه رو ازشگرفتم و رو به شاهین گفتم: تو رو 
نمیکشم...چون قراره جسد سوختت ته دره با ۱۰۰ کیلو شیشه پیدا بشه...

ادامه دادم: ۱۰۰کیلو زیاده ولی برای غنچه می ارزه....

دوتا تیر توی هردو پاش زدم به استخون ...تویکالبد شکافی قطعا مشخص میشد...رو به 
رضا گفتم:دهن و دستو پاش رو با چسب ببیندین. سوار پژو کنین و با ۱۰۰ کیلو مواد 

بندازینش ته دره
اسلحه رو هم رد انگشتارو از روش پاک کن ک بنداز کنارش...و مرموز گفتم: با یک 

گلوله....به التماس و اه و ناله های شاهین توجهی نشون ندادم...

وارد خونه شدم که بی بی به طرفمامد: ارایشگری که خواستینامد

به طرفش رفتم... ارایشگر همیشگی بود...همسر یکی از بچه ها

ارومگفتم:دوتا دخترن... با دورنگ متفاوت لباس ولی لطفا ارایش ها و مدل موهاشون 
نزدیک هم باشه...

و به طرف اتاقالیناراهنماییش کردمدر  زدمدوبار، سه باردفعه چهارم تمنا با پتوی پیچیده 
دورش امد جلوی درقیافش واقعا دیدنی بودتا االن خواب بود یعنی؟!

رو به اون خانومگفتم:"شما پایین منتظر باشین صداتون میکنم"
بعد رفتن خانوم... تمنا روی تخت ولو شد...داشتم به این شلختگی زیبایی که داشت نگاه 

میکردم و میخندیدم رفتم باال سرش و محکمگفتم:"پاشو برو حموم"

برو باباییگفت و باز خوابید... چند لحظه گذشت نفس های منظم شد..روی صورتش خم 
شدم و اروم نفس کشید چشماشو باز کرد و پرت شد عقب دستش رو روی سینش گذاشت و 

گفت:" بمیری تو"!
خندیدمو گفتم:حموم برو ارایشگرتمنتظرته!"و بدونتوجه به چهره عصبی اش به اتاق 

خودم رفتم و خودمرو برای شب حاضر کردم...

دیمن... باید یکجوریتمنارو میفرستادم سراغش....تا کاراش رو تمومکنه...چه بهونه ای 
باید می اوردم؟!از سری پیش که دیمن به طعنه گفته بود بهم :عشقت خیلی دستش 

سنگینه"متوجه شدمتمنا خیلی راحت از پسش بر میادبنابراین بهترینگزینه بود از شناختی 
که از الینا نداشت من سو استفاده کنم....در باز شد و میثم امد داخل... اخماش حسابی توی 

هم بودنشست و سرشرو بین دستاش گرفت اروم ازش پرسیدم:غنچه اروم شد؟!

فقط سرتکون دادسیگاری روشنکردم و گفتم:برات ماموریت ویژه ای دارم"...

نگاهمکرد خسته... پوشه ای که حاضر کرده بودم جلوش گذاشتماز داخل پاکت دوی میز 
هم دوتا پاسپورت و دوتا شناسنامه در اوردم و همراه با دوتا کارت عابر بانکیجلوش 
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گذاشتمسوالی نگاهمکرد، تکیه دادم و دستامرو گره کردم: فردا شب ساعت ۱ تو وغنچه به 
مقصد سوئد ایران رو ترک میکنینیک خونه اونجا دارم ، به مدت ۱۰ روز اونجا ساکنین 

بعد روز دهم این پوشه رو باز میکنی.تحت هیچ شرایطی تا نگفتم حق نداری برگردی 
ایران فهمیدی؟!

متعجب خواست اعتراض کنه:" اما سایمون دخترا؟!؟؟"

دستمو رو به معنای سکوت باال اوردم:نگراناونا نباشدرضمن توی این مدت مسولیت 
غنچه باتوعه. هیچ اتفاقی نباید براش بیافتهنگران هیچچبز همنباشبه چشمیک مرخصی 

بهش نگاه کن

و در ادامه لبخند دلگرمکننده ای زدم و بلند شدم و به سمتش دست دراز کردم:" جاال پاشو 
االنه که سلمان برسه کلی کار داریم"....

تا شب ده بار با میثم برنامه رو مرور کردیموقتی شهاب پیام داد رسیدیماسترس گرفنمبعد 
از چند سال بود میخواستم ببینمش؟شهاب پیام داد که امدند و جلوی در هستن...مهموناهم

امده بودن...همه مشغول رقص بودنتمنا هنوز باال بود...نفسم رو با اعتماد بنفس فوت کردم 
و به میثم اشاره کردم بریم...پشت خونه رفتیم... بعد از اینکه خبر دادن جیسونمیلر با 

بادیگارش بالتر وارد شدنبه میثمگفتم بره  و بهشون خوش امد بگه و بیاردشون 
اینجا...وقتی سلمان رو با اون چهره جلوم دیدم تازه فهمیدم چقدر دلم براش تنگ شده 

بود!!!...

اخماش با دیدن من رفت توی هم...گوشیش زنگ خورد...نفهمیدم کی بود و چی گفت....اما 
به طور ناخوداگاه نقاب رو برداشتم...

لبخندی بروش زدم و گفتم: سالم داداش....

تلفن رو قطع کرد شوکه داشت نگاهممیکرد میدونستمتغیراتمچشمگیره.... تا دیشب حتی 
ریش و سیبیل داشتمو االن ازشون خبری نبودرفتم کنارش و بغلش کردم:"خیلی وقته همو 

ندیدیم داداش بزرگه!"اروم دستاش باال امدن!همونطور که توی بغلش بودم شروع کرد 
توبیخ کردن من....

از بغلم بیرون کشیدمش و جوابشو دادم:کدومکارا؟!قاچاق؟!قتل پدر و مادرمون؟!یا قتل 
مادر تمنا؟!و با شیطنت خندیدم....

کفری داشت نگاهممیکردهنوزم این اخالقش رو داشت تحت هیچعنوان نمیشد چیزی رو 
از چهرش مخفی کنهبهم اخم کرد"سایمون تو پدر و مادرمون رو کشتی مادر همسر منو 

کشتی من تورو تحویل قانونمیدم"...

دلمخواست یکم اذیتش کنم:"برای من دم نیار سلمان تو ووهمسر عزیزت االن هردو توی 
دستای من هستین"!

وحشت زده اما اروم لب زد:" تمنا"...
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از اینکه برادرم اسمش رو اورده بود حرصمگرفنه بود! ولی با یاد اوردی اینکه اون 
زنشهاروم شدم اروم و پر شیطنت گفتم:" اره تمنای تو توی دستای منه"!

بهم غربد و خواست بیاد یقیه لباسمرو بگیره که میثممانعش شد!:"بگو کجاست سایمون بگو 
زنم کجاست تا نکشتمت"!

لبخندی زدم" تمنا هنوز متعلق به توعه...االنمبه اسم الیناامده به عنوان قاتل توی خونه ی 
من یک هفتست اینجاست و هنوز هویتمو نفهمیده"

شوکه شده گفت:"چی تو هویتتو لو ندادی؟اون رو نگرفتی؟!چطورممکنه.حرفتو باور 
نمیکنم"

پوزخندی زدم :" اره اینکارو هنوز نکردمبخاطر تو..چون هنوز برادرمیفقط امشب 
فزصت داری ازش لذت ببری سلمانواگرچیزی بهش بگیتیامو تمنا رو باهممیکشم"

پوزخندی زد درست عینخودم!:" تیام؟!تیامایراننیست"!!

بی حرفتلفنم رو در اوردم و با دیمن تماسگرفتم..روم رو برگردوندم و اروم گفتم:" 
صدای تیام اریا رو یکی مشتاقه بشنوه"!

و گوشی رو سمت سلمانگرفتم!!!بعد از اینکه قیافه عصبی و متعجب سلمان رو دیدمتلفن 
رو ازش گرفتم و گفتم:بخاطر خودتمیگم.امشب رو لذت ببراز فردا دیگه تمنارو نخواهی 

دید...در ادامه خم شدم و دمگوشش  گفتم:"تمنا از اولشمحقمن بود"...

و به میثم اشاره کردم:" لطفا مهمون هامونرو به سالن راهنمایی کن تا پذیرایی بشن"!

به سلمان چشمکی زدم:" خوش بگذرون"!!

وخودم از در پشتی وارد سالن شدم...تمنا رو دیدمکه اروم از پله ها پایین میاد و  بعضی 
ها نگاهش میکنندلممیخواست چشمایتک تکشون زو در بیارم....

به میثم اروم گفتم:" سلمان قطعا وقتی تمنارو ببینه میره پیشش وقتی رفتم سمتشون بعد چند 
دقیقه غنچه رو از باال بفرست پیشم"...

اروم سرتکون داد رفت باال...من هم یک شامپاین برداشتم و نامحسوس توی سالن قدم 
میزدم و سلمان رو که تازه وارد شده بودو داشت با چشم دنبال تمنا میگشت رو زیر نظر 

داشتم...بعد از چند دقیقه بادیگاردش بالتر بهش اشاره کرد و جای تمنارو بهش نشون دادبه 
نقطه اشاره شده توسط بادیگارد سلمان نگاه کردمتمنا توی اون لباس میدرخشید.... خیلی 

ساده اما دوست داشتنی شده بود....نیمتاجکوچیکو سرویس یاقوت کبود کامال اون رو 
برازنده تر از اونی که بود نشون میداد....سلمان به طرفش رفتم...دیدمتمنارو که داشت 
دنبال کسی میگشت... و دقیقا توی همون لحظه سلمانناگهانی بغلش کرد...سرش رو خم
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کرد طرف گودی گردن تمنا...از دیدن این صحنه ها داشتم اتیش میگرفتم...تمنا به سرعت 
طرفش برگشت و بغلش کرد...وقتی کنار هم ایستادن و شروع کردک به حرف زدن اروم 

ارومبا همونشامپانی که دستم بود طرفشونرفتمنگاه تمنا بهمافتاد... نمیدونم یکجور 
شک..ترس...نگرانی

توی چشماش بودکنارهم ایستاده بودن و خیلی نامردی بود اگرمیگفتم بهمنمیان!ولی من و 
سلمان عمال هیچ فرقی باهم نداریم... وقتی اونا بهممیانپس من و تمناهم  بهممیایم...

بهشون رسیدم شامپابنم رو بردم باال و اروم لب زدم:" بسالمتی زوج عاشقمون"!

چشمای سلمانرنگ ترس گرفت...اما چیزینگفتبهشنگاهی کردم اونا هیج چیز رو از 
پشت نقابمنمیتونستن بخونن...غنچه رو پشت سرشون دیدمکه ارومو با لوندی طرفم 

 میاد...پشت سرشهممیثمرو دیدم که خیره بهش چشمدوخته بود...غنچهکنارمرسید و دستش 
رو دور بازوم حلقه کرد...حسکردم زیرگردنم داغ شدتاره فهمیدم غنچه بوسه ای رو 

گردنمنشونده بودچشمای سلمان  و تمنا دیدنی بود
غنچه اروم و با ناز فراوونگفت:" معدفی نمیکنی عشقم؟"!

رو بهشگفتم:" چرا عزیزم. الینا پریس و دوستش جیسون میلر"...

نمیدونمرو چه حسابی غنچه اینجوری نقش بازی میکرد اما وقتی سر بلند کردمو چشمک 
مبثم رو دیدم فهمیدمکار اونه...لبخندی رو لبم امد...همیشه هوامو داشت و هیج چیز زیادی 

نمیخواست...

رو به سلمان گفتم :" تا غنچهاین اطراف رو بهتنشونمیده میخوام دوستت رووچند لحظه 
قرض بگیرم حرف مهمی هست که باید بهش بگم"!

ترسبده نگاهمکرد اما چیزینگفت و با غنچههم قدم شد...به طرف تمنا رفتم اروم پرسید:" 
لباس دوست دخترت خیلی شبیه لباس منه حتی ارایش هامونناراحت نشه یهو؟"!

ته دلم از اینکه چنین حرفی رو زد حتی از روی طعنه غنجرفتو ذوق کردمخنده ای کردم 
و گفتم:"پیشنهاد خودش بود"...

جدی شدم  و به چشماشنگاه کردم:" الینا دیمن امشب ساعت ۳ میخواد بیاد سراغت....ما 
یکمحموله بزرگ داریم. موقع جابه جایی اون دیمن میاد سراغتتو باید قبل از اون اونرو

بکشی"....
_از کجا پیداش کنم؟!

+وارد مهمونیکه  بشه همراه با دو دختره یکی نقابسفید و قرمز داره و لباس قرمزتنشه 
و دیگری ماسک جشن بالماسکه داره"

_خودش چی؟!

+شناساییدیمنراحته جیسون میتونه کمکتکنه!
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محکمگفت:"نه نمیخوامتو خطر بیافته فقط ادرس اتاقش رو بهمبده امشبکارش رو یکسره 
میکنم"

باشه ای گفتمکه سلمانو غنچه هم رسیدن...رو بهشون گفتم"" خوش بگذره"...

و با غنچه دور تا دور سالن که حاال پر از ادم های خالفکار بود دید میزدیم...

ارومبه غنچه گفتم:" ببین شراره کدومه"!

متعجب پرسید:" تو زیر دست خودتمنمیشناسی؟"!

سرم رو به معنی نه تکون دادم... بعد مدتی گفت:اونا اون شراره هست"...

چشمم به دختری خورد با قد متوسط موهای فر عسلی ووچشمای کشیده قهوه ایی...و یه 
ارایش غلیظدل نمیزد ولی زیباییش رو پنهونکرده بود...دوتاگوشواره دایره ای بزرگ 

تویگوشاش بودن و لباسپولکی طالیی کوتاهی تاروی  رون پا هم تنش بودهمراه با کفش 
های پاشنه دار بندی....که بندش رو تا وسط ساق پا بسته بودجام شراب قرمزی دستش 

بود...لبخندی زدم  به غنچه گفتم با من بیا خودت رو جدی ک مغرور بگیرانگار
نمیشناسیش!

فقط سرتکون داد...به سمت شراره رفتیم با دیدنم  از روی صندلی بلند شد و گفت:" رییس 
چه افتخاری".... 

مغرور و سرد گفتم:" تاحاال ندیدمت اسمت چیه"...

لبخند لوندی زد:"اسم من....

سرش چرخید و نگاهش به غنچه افتاد...وحشت کرد و رنگشپرید

اما وقتی غنچه توجهی نشون نداد سریع گفت:" اسممن شراره هست"!

+بیا میخوام با دوستی اشنات کنم...

به سمت امیر علی بردمش....امیر علی کالفه روی صندلی نشسته بود با دیدنم بلند شد و 
بهم دست داد وگفت:" قولت یادت نره ها!

کنار رفنمتا شراره پدیدار بشه

شراره رو که دید گل از گلشنش شکفت!اروم گفتم"مال خودته هرکاری دوست داری 
باهاش بکن"!

برگشتم و به شرار هم گفتم،"امیر علی دوست و پزشک ما هستن شما از این به بعد زیر 
دست ایشونی و وظیفت اطاعت کردنه"
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با کنجکاوی داشت نگاهش میکرد که ادامه دادم"حتی اگه گفت بمیر هم میمیری.. هر سر 
پیچی که بکنی میتونه تنبهیت کنه اون اصال شوخی نداره"

خم شدم و کنار گوشش گفتم:"توکه نمیخوای بمیری هوم؟بهتره باهاش راه بیای کوچولو"!

حاال چشماش کامال ترسیده بود محکمگفتم"اطاعتت رو  نشنیدم"

با پته پته گفت:"ب...له ا..ق..ا چ.ش...م هر..چی..ش..م..ا ن..ه ی..عنی..ا..ی..شو...ون 
ب...گ..ن"

خوبه ای گفتم و باز دست غنچه رو گرفتم و براه افتادیم.... دیدم تمنا رو که با سلمان 
میرقصیدن...حواسم پی اونا بود که حضور کسی رو کنارم حس کردم:"سایمون مار و 

دیمن امدن. از اون دختره هم خبری نیست" 

میثم بود که داشت بهم امار میداد پرسیدم:"دقیقا کدوم دختره ؟ دختری که با ماره و 
نمیشناسیمش یا....اسمش چی بود؟

کالفه گفت:همون ازاده.از اون خبری نیست! دخترمار همراهشه و چشمش هم به توعه"

کمی مکث کرد و ادامه داد:"داره امار غنچه رو میگیره"

غنچهنگران اسمم رو صدا کرد اروم گفتم"هیس نگران نباش.تو و میثم امشب قراره از 
ایران برین تا مدتی هم تو حال زوحیت بهتر بشه هم میثم مزخصی رفته باشه"

غنچه با ذوق گفت"کجا میریم؟؟؟"
خندیدم و لپش رو کشیدم"عجله نکن بچه"

میثم دستش رو سمت غنچه دراز کرد و گفت"افتخار رقص میدین بانوی من؟"

بعد از اینکه غنچه و میثم رفتن برقصن... بلند شدم و به سمت مار که با لباس همیشگی 
اش امده بود رفتم...لباس پولکی قرمز که پشتش کال تا کمر باز بود و  چاک پا 

داشت....دخترش هم لباسابی ساده ای تنش کرده بود و دیمن...داشت با تمسخر بهم نگاه 
میکردچه خوب بود که امشب تمنا کارش رو تموم میکنه...

رو به مار ایستادم و گفتم:"باالخره روز موعود فرا رسید مار"!

خنده ملسی کرد :زیاد سخت نگیر نقاب قبل از مرگت چنین قاچاق بزرگی داری میکنی
..تو باید به خودت افتخار کنی"

سرتکون دادم و با تمسخر گفتم"سروینا...سروینا تو هیج وقت من رو نشناختی....قبل از 
مرگم چرا!؟ امشب همه چی تموم میشه و مطمئن باش بازنده این بازی تویی."

دیمن پوزخندی زد"فعال که داداش عشقت توی دستای ماست و اگز اتفاقی براش بیافته دل 
یک نفر بدجور میشکنه"
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در ادامه سرکی کشید و گفت"راستی اون معشوقت...اسمش چی بود؟؟؟!صبرکن 
فکر کنم....اها تمنا... کجاست... ؟؟"!

همچنان درسکوت بهش خیره بودم ابروهاش رو چین داد وگفت"عخی طفلکی دعوتت رو 
رد کرد؟"!

با خونسردی  بهش گفتم"نه اتفاقا اون توی همین سالنه و از قضا قراره امشب یکی اینجا 
قبل از معامله بمیره...حاال اگه اجازه بدین به مهمونی برسم" 

و رو به مار گفتم"هنگام سرو شام توی کتاب خونه میبینمت به هرحال سر قیمت باید 
توافق کنیم."!!!

لیوان مارتنی اش رو باال گزفت:این مهمونی تا صبح ادامه داره نقاب چرا انقدر عجله 
داری؟!" و جرعه ای از مارتنی اش رو خورد 

+عجله ای نیست بخاطر راحت شدن خیالت گفتم. چون بقیه روسا موافق این ساعت 
هستن.....راستی زیاد مارتنی نخور همینقدر مخی ام که براتمونده به فنا میره ها!

و درحالی که لبخند موزی به حرص خوردتش میزدم ازشون دور شدم...دنبال تمنا و 
سلمانگشتم ولی ندیدمشون...

فقط چشمم به بادیگارد سلمان افتاد که داشت از سالن بیرون میرفتقصد داشتم برم دنبالش 
اما...شاید این یک تله بود...منتظر گذر زمان بودم....باالخره زمان گذشت و موقع سرو 

شام رسید... غنچه و میثم کنار من نشسته بودن

 .رو به میثم گفنم:االن ساعت ۱۲ هست با غنچه برین باال وسایالتون رو جمع کنین بهتره 
زودتر راه بیافتین.

بلند شدم و همونطور که دکمه کتم رو میبستم ادامه دادم:ضمنن به چند نفر بسپار 
حواسشون حسابی پی مهمونی باشه.

میثم_کی باید حرکت کنیم؟؟

_بعد جلسه خبرت میکنم فعال وسایالرو جمع کنین کافیه

دیگه چیزی نگفت و منم به طبقه باال و کتابخونه رفتم...تمام ۹ ریئس خالفکار بزرگ 
ایران اینجا بودن...دور میز دایره ایی که روش پر از غذا های جورواجور و دسر بود و 
نوشیدنی...به سرجام رفتم و کمی تیکوال داخل جام کشیده ای که روی میز بود و لبه های 

طالیی داشت ریختمدستم رو باال اوردم و گفتم:'به افتخار ۹ رییس قاچاق ایران"

همه لیواناشون رو برداشتن و همزمان با من همین جمله رو گفتن..

نشستم و گفتم:خواهش میکنم شامتون رو میل کنین. وقت برای قراردادهامون زیاده...
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خسرو مسن ترین شخص جمع گفت:نمیدونستم نقاب معروف انقدر توانایی داره که بخواد 
چنین قاچاقی انجام بده...بقیه تایید کردن وومن خونسرد غذامو میخوردم

منصوری نفر بعدی بود که تیکه انداخت:میگم برای پروندت یهو ضرر نداشته باشه نقاب 
بزرگ؟؟؟!

تو تمام مدت که اونا تیکه مینداختن من ساکت بودم و غذام رو میخوردم...

ولی با حرفی که اشکانی زد سرمو باال اوردم،:"فکر نمیکنی باید توضیحی بدی؟"

با کنجکاوی نگاهش کردم:'در چه مورد؟"

_زنده موندن الینا پریس و اینکه اینجا چیکار میکنه....
همهمه و پچ پچ هایی توی جمع شروع شد...تنها مار بود که با چشمای متعجب نگاهم 

میکردایستادم و گلوم رو صاف کردم...همه به احترامم سکوت کردن:اینکه الینا چطور 
زندست سوال شخص منم هست... و اما اینکه اینجا چیکار میکنه...الینا پریس دوست من 

بوده ووحاال هم  به دیدنم امده بود"...

خسروی عصبی دست هاش رو روی میز کوبید"اما مرگش تایید شده ،اون االن یه مرده 
متحرکه!

خونسرد گفتم،"پیرخرفت حواست باشه ما داریم درمورد الینا صحبت میکنیم"!!!

سکوت شد...همه الینارو مبشناختن و با وحشت ازش یاد میکردن...خسته از این سکوت 
مارتینی برای خودم ریختم و همونجور که مزه مزه اش میکردم

گفتم:دخترای من حاضرن....با ۳۰۰ کیلو هروئین خالص جا سازی شده توی بدنشون.اما 
طرف معامله هنوز مشخص نیست...اینجا جمع شدیم تا بگین کدومتون طرف معامله ی من 

هستین تا بریم سر قیمت....
خسروی با غرور گفت:هر دختر مشروط بر سالم بودن و مواد خوب و دختر بودن ۳۰ 

میلیون!

بی تفاوت بهش گفتم:"دیگه؟"!
نفر بعدی ابراز وجود کرد همینطور نظر میدادن و اونارو برای خودشون 

میخواستن....قیمت ها شاید باال بود و حتی به یک میلیارد هم زسید اما....مطمئنا برای 
خودشون سود بیشتری داشت...

مار از سرجاش ناگهانی بلند شد و گفت"همتون چندساله من رو میشناسین....من این 
دخترارو خودم نمیخوام با طرف دیگع ی قرارداد طرفت میکنم...هز قبمتی خودتی بگی 

بدون هیچ حرفی...یا خواسته ای..
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سیگاری که روشن کرده بودم رو پک عمیقی زدم و گفنم:و اونوقت این شخص مد نظر 
شما کجاست؟؟؟!

همه منتظر چشم دوخته بودیم بهش بعد از چند لحظه گفت"ایرانیه ولی در خارج سرمایه 
گذاری میکنه تازه پاش به این جاها باز شده'!!!

خسرو با پوزخندی واضح گفت:"اشنامون نمیکنی سرکار خانوم؟؟

مار بلند شد و دور میز دایره ای شروع به راه رفتن کردپشت میز خسرو ایستاد و گفت: 
برای تو چه فرقی داره؟!این سایمونه که باید تصمیمبگیره....

حاال نگاه همه خیره رو من بود....اروم و با خونسردی گفتم: بگو کجاست...
......

تمنا:

با دیدن سایمون که داشت نزدیکمون میشد تپش قلبم شدت گرفت...چرا ایننمیخواست دست 
از سر من برداره؟لیوانش رو اروم باال برد و لبخندی زد: به سالمتی  زوج عاشقمون....

حس کردم کمرمتوی دست های سلمانخورد شد..ولی اجباری لبخندی بهش زدیم...نقاب 
نگاهش به پشت سرمون گره خورد... بعد از چند لحظه دختری که صبح دیده بودمش 

کنارش امد
زیر گردنش رو بوسید... و دستش رو دور بازوشحلقه کرد...چشمای من و سلمان واقعا 

دیدنی بود...هر لحظه که میگذشت بیشتر شگفت زده میشدیم...

دختر با ناز و لوندیکه ازش متنفر بودم ارومگفت:معرفینمیکنی عشقم؟!

نقاب باالخره چشم ازمون برداشت و جوابشو داد: چرا عزیزم الینا پریس و دوستش 
جیسون میلر...

و در ادامه در حالت دستوری به سلمانگفت" تا غنچه ایناطراف رو بهت نشون 
میدهمیخوام دوستت رو چند لحظه قرض بگیرم...حرفمهمی هست که باید بهش بگم...

یاد حرف هاش ظهر افتادم...دیمن.!نه خدا چرا این یک شوخی خنده نیست؟!به کنارمامد و 
اروم بهش گفتم:لباس دوست دخترت خیلی شبیه منه جتی ارایش هامونناراحت نشه یهو؟!

البته حرفم طعنه بود...ولی چشمای اون انگار خوششامده بود...

خندید:پیشنهاد خودش بود

بالفاصله جدی شد: الینا دیمن امشب ساعت ۳ میخواد بیاد سراغتمایک محموله ی بزرگ 
داریمموقع جابه جایی اون دیمن میاد سراغتتوباید قبلش دیمن رو بکشی...سعی کردمشک

رو بزارم کنار
از محموله که گفت شاخک هام فعال شد..
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پرسیدم: از کجاپیداش کنم؟!
+شناسایی دیمن راحته جیسون میتونه کمکت کنه!

محکمو با قدرت جوابشو دادم:نه نمیخوام تو خطر بیافته فقط ادرس اتاقش رو بده امشب 
کارو تموممیکنم...

سلمان امد و اون دختری که تازه فهمیدیم اسمش غنچه است کنارش راه میرفت....با 
رسیدن سلمان بهم دستم رو دور بازوش قفل کردم. کاری که دقیقا غنچه کردنقابنگاهی 

بهمونکرد:خوش بگذره!

و رفت...چرا من انقدر از نقاب بدممیاد.؟!سلمان عصبی دستم رو دنبال خودش به زیر راه 
پله کشید

وار رفتهنگاهش کردم که با خشمگفت:"چیگفت؟

گیج جواب دادم:کی؟
_نقاب!!؟

+هیچی!

از الی دندوناش غرید: تمنا نرو رو اعصابم کار توی روسیت انقدر سنگین بود که اگر 
پیدات میکردم میکشمت"....

ابرویی باال انداختم:"بی معرفتی شما چیزی نبود؟!

نفس عمیقی کشید:ببین عزیزم االن وقت دعوا نیست میخوام بدونمنقاب بهت چیگفت؟ تا به 
احمد بگم!

ارومگفتم:" بهش بگو امشب ساعت ۳ محموله رو جا به جا میکننهمونموقعه باید حمله
کنن!!!

با دقت گوش میداد: من باید دیمن رو امشببکشموگرنه هم دردسر ساز میشه هم کشتنش
بعد سخت میشه

+کمکتمیکنم!

_نه باید بگردی تیامرو پیدا کنی اگرمار امشب بیاد  و تیامنیاد یعنی گیر افتاده!

کالفه دستی الی موهاش کشید.به این صورت و قیافش عادت نداشتم .نگاهی به سمت 
راستش کرد و سرتکون داد حتیندیدم برایکی!دستمرو کشید و  همونطورکه از راه پله 

باال میرفتیمگفت:" اتاقت کدوم طرفه؟!
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دستمو از دستش کشیدم بیرون و دور بازوش حلقه کردماخمامو حسابی توی همکشیدمو 
غریدم: دسته ادمه نهگردن زرافه که کش بیاد ،عین دوتا زوج عاشق باید رفتار کنیمهمه جا 

دوربین داره!

امد سرش بچرخه که محکم زدمتوی پهلوشدردش گرفت ولی صداش درنیامد عصبی
گفتم:"نبودم مخت از کارافتاده دوربینا نامحسوسن!

اروم گفت:تالفی اینکارتو در میارم!

بی توجه راهی اتاق  شدیم...تا درو باز کردم منو کشید داخل و چسبوندم به در: دوربینش
کجاست

_باالی تخت !

دست روی کمرمکشید و ارومگفت :" کارمون سخت شد!خب هرچیتاحاالگیرت امده بگو

+با احمدتماس بگیراونم بشنوه!

عصبی اعتراض کرد :"خبمن چجوری االنتماس بگیرم!!!

وای دوست داشتمکلمو بکوبم دیوار اروم و عصبی تر از خودش جواب دادم:" بگو 
کجاست گوشیت خودم براش میدارم...

سرشو اورد زیرگودی گردنمو گفت:" درستتویجیب داخل کتمکن و درش بیار

گوشیرو دراوردم :شمارش چیه؟

_خط ماهواره ای یک شماره داخلشه...

محکم با گوشی زدم تو شکمش صداش درامد
_اوخ وحشی چته هار شدی باال سرت نبودم

+حرف نزن قرار بود بدون خبرمنکاری نکنی سرخود  رفتین دنبال جاسوس؟!

سرشو اورد باال و با چشمای قرمزنگاهمکرد:" شنیده بودی پس"...

زیر گلوشو بوسیدم:"اره به نقشت ادامه بده!

دستش حلقه شد دورکمرم: اینجا زیادی تکراری شد بریم یک جای دیگه"

_حموم نمیشه رفت موها و ارایشمخرابمیشه رو تخت میشنون بریم سمت پنجره...

سمت پنجره قدم برداشتیم و روی همون صندلی نشست..منم روی پاش نشستم

پشنمون به تخت بود و دیده نمیشدیم..

شماره رو گرفتم... سریع جواب داد:" الو  سلمان!؟
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+الو و زهر مار میدونی چندتا ایمیل بهت زدم!

+تویی تمنا؟! سلمان کجاست چیشد کی میرن چیبه چیه

_اروم بگیر.ببین احمد امشب ساعت ۳ یک محموله پر ادم رو میبرن 

+فقط ادم؟!

_ زبون به دهن بگیر... یه محموله دختر که داخل بدنشون مواد جا گذاری شدهتمام سران 
 مواد و قاچاق اینجا هستن...

+ما باید چیکارکنیم؟!

_با یکیگان ویژه. و سردار کاظمی هماهنگکن. اموبوالنس حتما حضور پیدا کنه

نیرو های ویژه ای میاری تا دندون مسلح باشن اینجا خیلی خطرناکه یک نفر نباید اسیب 
ببینه

_باشه متوجه شدم از تیام خبری نداری؟!

سکوت کردم که سلمان یهو گفت:"تیام گیر افتاده..

سرمو بشدت اوردم بااال که خورد تو دماغ سلمان

با بهت نگاهش میکردمخیره به چشمامنگاهشو دزدید و گفت:" ببین احتماال شما که برسین 
ما نباشیم یعنی من و شهاب و تمنا مار و نقابمحل رو ترک نکنین و تا صبح توی کمین 

بمونین... گوش به زنگ باشین اموبالنس هم باشه.... 

احمد_ چراکجا قراره برین؟!

بدوننگاه کردن به من جواب داد:" یه دیدار خانوادگیه ... بهتره اول حلش کنیم... 

احمد هم دیگه چیزینگفت...ذهنممشغول حرف سلمان شدتیامگیر افتاده؟!چجوری!؟ازکجا 
میدونه؟!سوالمو به زبون اوردم: از کجا میدونی تیامگیرافتاده؟

دستمو گرفت و نوازش کرد: نه تنها کیان و تیامگیر افتادن بلکهشانس زنده موندنشونم 
کمه...

_تو ازکجا....

انگشتش رو گذاشت روی لبم: هیس...فقط بهم اعتماد کن و با دیمن در ظاهر فقط تنهارو 
به رو شو..

بعد از برداشتن انگشتش فوری لبش رو روی لبمگذاشت و بوسه ای کوتاه روی لبم
نشوندحتی فرصت نکردم فکر کنم طعم لبش چیه...دستم رو گرفت و گفت:به من اعتماد 

کن تمنا... هیجی نمیتونم بهت بگم بخاطر جون تیامولی بهم اعتماد داشته باش...
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نگاهش کردم..با شک با تردید...اون از کجا از تیام خبر داشت؟!انگار شکو تردید رو 
توی صورتمخوند امد دوباره جلو که ببوسه ...عقب کشیدمو بلند شدم...کالفه دستی الی 
موهاش کشید... و بلند شد: بریم پایین مار و دیمن رو باید پیدا کنیمو مراقب س.....نقاب 

باشیم...

بی حرف رفتیم پایین...اون اسمتقاب رو میدونست؟!پشت تلفن گفت دیدار خانوادگیه...یعنی 
جی؟!

 انقدر ذهنم درگیر بود که وقتی به خودم امدم دیدم وسط پیست رقصیم و داریم 
میرقصیم...حسکردمنگاهی روم زومه هر طرف رو اما نگاه کردم هیچی نصیبم 

نشد.فشاری روی کمرم وارد شد به سمت سلمان برگشتم...

فشارش بیشتر شد: میدونی وقتی اینجوری بین این ادمایی دوست دارم تک تک نگاه های 
روت رو کور کنم.!؟

بازمساکتنگاهشکردم...چراهیچینمیتونستمبگم؟! مگه من همونی نبودم که براش بال بال
میزد؟!

ارومگفت:" سمت چپت نقاب و مار و دیمن دارن حرف میزنن"...
 مشتاق برگشتم سمتی که گفت ولی تیام رو ندیدم....حس کردم چیزی توی دلم فرو 

ریخت...ترس..اره ترسیده بودم...از نقاب از مار...اگه تیام رو ازمبگیرن 
چی؟!نه...نمیزارم!!!امکان نداره بزارم....

.....

عقربه ها انگار باهممسابقه داشتن همه چی زود گذشت و ساعت سرو شام رسید...پیش 
خدمت سر میزشامیکه من و سلمان بودیم برامون چندین مدل غذا اوردبازم نگاهم به 

ساعت بود که رفت و امد هایی  توجهام رو جلب کرداروم سرم رو انداختم پایین و با غذام 
مشغول شدم و گفتم:" نگاه کن...

 دارن میرن باال...
اینا قاچاق چیان...!!! ما باید اینارو بکشیم"...

+ازکجا مطمئنی اینان؟!

چیزی نگفتم و حواسم رو به راه پله دادم... با فاصله ۱۰ دقیقه از هم دقیقه نقاب و مار هم 
رفتن باال....از پایین با پا به پاش زدمنگاهمکرد که با چشم اشاره کردم:دیدی! یه خبراییه ما 

باید بدونیم!

 بلند شدم که دستم رو گرفت و مجبورمکرد بشینم: هی تو چته سلمان بزار برم ببینم چی
میگن؟!

_اروم بگیر. دیمن تو نخ من و توعه اروم بگیر و عاشقانه رفتارکن!
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ارومنشستم و چنگال رو توی گوشت زدم: کدوم طرف نشسته؟!

_سمت چپته ،سرتو برنگردون!

چنگالو سمت دهنش بردم و گفتم: اینجوری کسل کنندس من باید دنبال تیام بگردم.

گوشت سر چنگال رو با دهن گرفت و خورد: تیام اینجا نیست ولی میارنششپ نگران 
نباش اون فقط منو میخواد....

مشکوک چنگال رو گزاشتم و گفتم:تو چی رو داری از من پنهون میکنی؟!جریان این
مالقات خانوادگی چیه؟!

با دستاش صورتمو قاب گرفت: تمنا منخودمم دارم دیوونه میشم...تورو خدا توچیزی
نپرس و فقط بزار از لحظه های اخرمون استفاده کنیم!

_چیمیگی دیوونه کدوم لحظه های اخر قراز نیست بمیریمکه!

غم توی چشماش خیلی راحت قابل خوندن بودپیشونیم رو بوسید...چشمام رو با لذت بستم
که پشت پلکمم داغ شد...نوک بینی ام...و در اخر لبم..باز هم به سرعت و باز هم کوتاه

+طمع لبات فراموش نشدنی ترین چیز دنیاست تمنا ...

لبخندی به روش زدم...بعد چند دقیقه گفت: تمنا امشب تنها عضو خانوادمو میبینی...

شوکه نگاهش کردم...تاحاال پیش نیامده بود سلمان از خانواده اش بگهخواستم سوالی 
بپرسم که حضور کسی رو باالی سرم حس کردمسر بلند کردم و با دیمن و دختریکه 

ماسک روی صورتش داشت مواجه شدمدیمن ارومو با لبخند گفت:" الینا!چقدر از دیدنت 
خوشحالم"!!!

متعجب از این برخورد دیمن  خیلی اروم گفتم:" از دیدن من خوشحالی؟"!

خنده ی بلندی سر داد:"بیا گذشته هارو فراموش کنیم. تا صبح این مهمونی ادامه داره. بیا 
بریم بیرون و کمی قدم بزنیم به اتفاق پانتر هامون"....

دست سلمان رو گرفتم و همون طور که بلند میشدم جواب دادم:" پیشنهاد خوبیه اینجا خیلی 
خفه است" .

لبخندی زد:" پس میخوای گذشته هارو فراموش کنی!؟"

نیش خندی نصیبش کردم:" شاید"...

دست اون دختر رو گرفت و به راه افتادیم....وارد حیاط شدیم..دور تا دور حیاط بادیگارد 
بود... اینبار حتی دور کلبه هم بادیگار گذاشته بودن....دست سلمان رو فشار دادم که بهم
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نگاه کرد  
چشمامو سمت کلبه چرخوندم و گفتم:" عزیزم بنظرت حیاط زیادی خلوت نیست؟"!

_چرا خیلی!

و دستش رفت توی جیبش تا باز به احمد خبر بده....به سمت دیگه امنگاه کردمکه نگاه 
خیره ی دیمن رو دیدم:" خبریه اینجورینگاهم میکنی؟"!

دیمن_راستش برام جای سواله تو و جیسون چطوری باهم.....

+عشق!

صدای پوزخند صدا دار اون دختر رفت روی اعصابم بهش نگاه کردم که رو گرفت:" 
خانم الل تشریف دارن صحبت نمیکنن؟"!

دیمن بلند خندید اما دختر حتی روش روهم برنگردوند...دیگه مطمئن بودم چیزی عادی 
نیست!دیمن با همون دختری که دستش دور بازوش حلقه بود جلو راه افتادنو دیمن گفت:" 

رئیسم ازم خواسته به تو و....نامزد عزیزت چیزی رو نشون بدم"!

سلمان زیر لب گفت:" چه رئیس رئیسی هم میکنه هاپو کوچولو"!

جلوی خندم رو گرفتم دیمن ایستاد و گفت:" خب رسیدیم همینجاست"!

و به سمت دری رفت که سری قبل هرکاری کردم باز نشد... رفت و دستش رو روی 
وسط در گذاشت..انگشتاش رو از هم باز کردوای چقدر احمق بودم این یک اسکنر دست 

بود!رو به من ابرویی باال انداخت و در خیلی راحت باز شد...وارد که شدیم توی اتاق دور 
تا دور سفید بودیم... همش سفید سفید بودیک راه رو داشت به سمت راه رو رفت و اشاره 

کرد به دنبالش بریم....چندین و چند در بود... در یکی رو باز کرد وگفت :"تجارت ما 
قاچاق انسان و موادهو من اونجا دخترایی رو دیدم که زیر سرم بودند و بهشون رسیدگی 

میشد...

 
سلمان یهو پرسید:'با این حساب سود ویژه ای نصبیتون میشه؟"!

دیمن خندبد:"تقریبا...خریدار ما نیستیم و نقاب هم به ما نمیفروشه"!

_پس به کی میفروشه

این سوالی بود که سلمان پرسیددیمن هم بهش لبخند مسخره ای زد و باز هم راه افتاد بدون 
جواب دادن؛دری اخر راه رو بود،بازش کرد،یک سالن بزرگ سیمانی،با چند اتاق  ،بدون 
پنجره،بدون در دیگه ایدیمن کتش رو در اورد و داد به دخترههمون طور که کراوتش رو 

شل میکرد گفت:" نمیدونم رو چه حسابی به نقاب اعتماد کردیبا اینکه خانوادت رو 
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کشتحتی نمیدونم رو چه حسابی با من امدی.با اینکه مبارزه قبلی رو توبردی ولی االن 
قضیه فرق میکنه!

با چشمای گرد شده نگاهش میکردماین چی گفت؟! وقتی قیافمو دید نزدیکامد...سلمان امد 
طرفش که دختره مانع شددر باز شد و چندین نفر ریختن داخلسلمان رو گرفتنو نشوندنش
دیمن جلو امد و دستش رو نوازش وار روی گونم کشید:"نمیدونم نقاب چی ازت دیده که 

اینجوری عاشقت شدهولی مطمئن باش تورو به ما ترجیح نمیده...

و به سلماننگاهی انداخت:" همونطور که خانوادش رو ترجیح نداد!

کرواتش رو در اورد و کناری انداختدکمه های سر استینش هم باز کردو گفت:" تک به 
تک بدون سالحتا امدن نقاب و مار وقت هست...،"

کفش های مجلسی ام رو در اوردمگوشواره ها... گردنبند نیم تاج  رو هم دراوردم و گوشه 
ای انداختم

هنوز تو شوک بودم ولی اصال دوست نداشتمبازنده بازی من باشم...چاک لباسم رو با 
دست گرفتم و با تموم حرص و قددت کشیدم. تا روی رونم پاره شددور پام گره اش زدم تا 

مزاحمم نباشه!

اخه کی با لباس مجلسی جنگیده؟

موهامم مزاحم بود ولی چاره ای نبود کش نداشتم و نمیدونم از کجا باید میاوردم...

رو به دیمن گارد گرفتم لبخند پلیدی زد و گفت:" وقتی بفهمی کی بهت خیانت کرده و چرا 
قطعا پشیمون میشی"!

فقط نگاهش کردم که گفت:" اوه راستی یکی اینجاست که شاید اگر زنده موندی ببینش
...اخه دلش برای ابجی کوچولوش تنگ شده"

لرز به ستون بدنم افتاد اما اون برای عصبی کردنم ادامه داد:نمیدونی وقتی  میله داغ رو 
روی پوستش گذاشتم چجوری اسمت رو صدا کرد"!

با این حرقش داغ کردم و به سمتش خیز برداشتم

ضربه اول رو با تموم قدرتم با استفاده از پا به ران و پهلو و گردن خواستم بزنماما دفاع 
کرد و رفع کرد .ایستادم.درسته عصبی شده بودم اما نباید اجازهمیدادم اون سو استفاده 

کنهعقب کشیدم و اروم اروم نفس کشیدممنتظربودمحمله کنه و اون منتظر حمله ی من . 
عصبانتیت رو کنار گذاشتم و خنثی ووشیشه ای بهش خیره شدم....شروع کرد حرف 

زدندیگه صداش رو نمیشنیدمتمرکزم فقط روی زدنش بودمن صدای حرفاش رو 
نمیشنیدمصدای هیچکس رودور تا دورم انگار سفید سفید بودفقط من بودمو دیمن. با خشم 
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بهم حمله کرد جا خالی دادم اولی دومی سومی
 سرعتم رو افزایش دادم مشتش به سمت صورتم میامد گرفتم و کشیدمش جلو گردنش رو 
گرفتم به سمت پایین و با زانو دو ضربه زدمولش نکردم اما قبل از دفاع کشیدمش باال و 
مشتی از زیر فک وار کردمبه عقب رفت ...دوباره گارد گرفت... دستام رو کنار پهلوم 

طبق اصول و قوانین کنگفو نگه داشتم و حالت استحکام گرفتم...اگر یک مشت توی 
گوشش بزنم سرش گیج میرهبعد از اون یکی توی دیافگرام باید میزدم تا پارگی ایجاد 

کنمتنفس سخت میشه
و در نهایت  پنج ضربه به دنده ها  و شکستگی دنده..هر لحظه منتظر بودم دیمن بیاد 

سمتمتا دنده هاشو خورد کنمو نفسشرو ببرم...باورمنمیشه تموم مدت میدونستن من کی 
ام!دیمن جلو امد...زمانکند شد دیمن به سمتم قدم برمیداشتهر لحظه منتظر بودم تا بزنمش
نزدیک امد پای راستش رو به قصد زدن "چکشی" باال اورد که با دست گرفتپس چرخید 

و با پای دیگه خواست به گونم ضربه بزنهاونم با دست چپم
گرفتمومحکمچرخوندمچرخیدولینیافتادنشستوقتی بلند شد با مشت بهسمتمحمله کردجا خالی 

دادم و خم شدممشت محکمی به زیر دیافگرامشزدمرفت عقببه سمتش حمله کردم
ولی قبل از اینکه دنده هاشو خورد کنمصدای اشنا رشته ی افکارمو پاره کردخیلی اشنا 
بوددرد ناک بودپر زخم بودبرگشتم سمت صدادیمن از غفلتم سو استفاده کردزد با پاش 

توی شکممو پرت شدم طرف دیگههمه چیز تازه مشخص شد...ادم ها...نقاب...مار...اون 
دختر...شهاب..وکیان با صورت درب و داغون.و تیام!تیامیکه لباسش به بدن خونیش 

چسبیده بود و و زخمی بزرگ روش خود نمایی میکرد

صداها هنوزگنگ بودن..کسی بغلمکردنگاه کردم و دیدم بغل سلمان هستم و داره با چشمای 
نگران نگاهم میکنه تکونی خوردم و"اخ "ارومیگفتم

سلمان کمکم کرد بلند شم .اروم کنار زدمش که مارجلو امد...اه دیگه  حالم از هرچینقاب 
وونقاب زن بود بهم میخورددلم میخواست با همین دستام خفش کنم.جلو امد با طنازی راه 

میرفت

قهقه ای زد...: باالخره جشن اصلی داره شروع میشهخانوم کوچولو میدونی چقدر منتظر 
چنین لحظه ای بودم؟!

دیدم دیمنرو کهخونکنار لبش رو پاککرد.با خشم به نقابی که با سردی نگاهممیکرد نگاه 
کردمدیمن دستور داد: دستاشونو ببندین و واردارشون کنین زانو بزنن!

من و سلمان پشت بهم ایستادیم
سلمان اروم گفت: درست طبق تمرینات یادته"!

+اره!
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گارد گرفتیم... میدونستماز پسشون برنمیایم ولی ...حاضر نبودم به راحتی تسلیم 
بشم...اولی به سمتمون امد دستش رو گرفتم و محکم پیچوندم 

همزمان بهش یک لگد جانانه توی کشک زانو زدم
از درد فریادی زد

رفتم پشتش و دستش رو گرفتم... بدوننگاه کردن به کسی دستش رو از کتف شکوندمنفر 
بعدی...

با اسلحه به سمتمامد: اروم باش دختره وحشی!به سمتش پا تند کردمطرفمنشونه گرفت... 
رویاسلحه رو داخل دستش به عقب کشیدماسلحه از هم پاشیدبا همونروی اسلحه محکم 

توی صورتشکوبیدمخونی شد ضربه ی محکمی به چونش زدم... افتادنفر بعدی...با چاقو 
به سمتم امدپوزخندی زدم... واقعا فکر میکرد با چاقو از پس من برمیاد؟!گارد گرفت  و 

رقص پا رفت

ابرویی باال انداختم و بهشنگاهیکردمپوزخندی زدمبا دستش اشارهکرد بیا جلودر کمال 
میل جلو رفتم با چاقوبهم حمله ور شد که جا خالی دادم

دستش رو گرفتمو مچش رو  در حالی که تو چشمای نقاب زل زده بودمشکستم

دستمرو دورگردنش حلقه کردم و خواستم اونم بشکنمکه...صدای شلیک امد و بعد هم 
صدای نحس دیمن که باعث شد نگاهمو از نقاب بگیرم و بهش بدوزم:اون رو ول کن 

وگرنه گلوله بعدی توی مخ داداشت خالی میکنم....

خنثی نگاهشمیکردم...و از طرفی هم مطمئن بودم چنین کاری میکنهطفلی تیام حتی 
سرش رو باال نیاورد تابهمنگاه کنهنگاهی به زخم بزرگ روی بدنش که باعث شده بود 
تیشرت بهش بچسبه انداختم....اون ظالم...گردن اونی که زیر دستم بود رو محکم فشار 

دادمکه اخی از درد گفت دیمن اسلحه رو فشار داد به سر تیام

نفسیگرفتم و گردنش رو ول کردم
دستامو باال بردم:"بازم با نامردی تو بردی"!!

پوزخندی زد و اشاره داد دستامو ببندنو بعد رو به سلمانگفت:" سروان تهرانی جای تو 
بودم تسلیم میشدم.حتی شده برای نجات همسرم"!

سلمان به من که گرفته بودنم با تعجب نگاهی انداخت...من اونی نبودم که میشناخت انقدر 
زود شکست بخوره

کنار لبش خونی شده بود و لباسش پاره!
روی بازوش هم رد باریکی از خون دیده میشدتفی روی زمین انداخت و دستاش روباال 

برد
مردی محکم پشت زانوهاش زد و وادار به نشستنشکرداخم غلیظ و ترسناکی روی 
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صورت سلمان نقش بسته بودباخشم به نقاب نگاه کرد که دیمن جلو امد:هی پسره اینجوری 
بهش نگاه نکن بهتره تا دقایق اخر عمرت به زنت نگاه کنی!

بدوننگاه کردن به من و اعتنا به حرف دیمنچشماشو به زمین دوخت و  پلکاشو محکم 
روی هم فشار داد...مرده مجبورشکرد بلند شه و کنار من بیا و بعدم هردومون رو 

نشوندن

دیمن زیر بغل تیام رو گرفت که مرد کناری اش زیر بغل  کیانپرتشون گردن به سمت 
ما حاال ما چهار نفر در برابر اونا بودیمسوالی که توی ذهنم بود رو به زبون اوزدم:چه 

بالیی سر شهاب اوردین؟"!

نقاب همچنان ساکت بود ولی مار گفت:" شهاب؟! منظورت همون جاسوس دوطرفست؟"!

و نقاب کنار رفت و پشت سرش شهاب رو دیدمکه سرخوش و با پوزخند بهم نگاه میکردنا 
باور بهش زل زدماحتمال خیانت کیان رو حتی بیشتر از شهاب میدیدم...توی بهت بودم که 

صدای نقاب من رو به خودم اورد

نقاب_شهاب جاسوس من بود...از لحظه به لحظه های نقشت خبر داشتم خانوم کوجولو...

ناباور بهش زل زدم...شهاب به حرف امد:بهت گفته بودم من عقب نمیکشم....

جلوی سلمان امد...که حاال با خشم ونفرت بهش زل زده بود: بهت گفته بودم یک روز لب 
هاش رو جلوی روت میبوسم!

سلمان بهش غرید:خفه شو!فقط خفه شو
اما وقتی خواست بره سمتش مردی گرفتش

شهاب دیوانه وار قهقه میزد 

رو بهمکرد: من با نقاب معامله کردم جاسوس بودن و تحویل سلمان به اون در عوض 
تو....

امد جلو و گونم رو خواست لمس کنه که خودم روعقب  کشیدم محکم خوابوند توی گوشم 
که صورتم به یک سمت کج شدنفس عمیقی کشیدم و لبخندی زدم: خدارو شکر کن دستام 

بستس وگرنه سزات کمتر از مرگ نیست خائن

خنده ای کرد و گفت:" فعال اونی که قراره بمیره تویی خوشگلم!

کنار نقاب ایستاد و گفت:" اینم سلمان تهرانی حاال کیان و تیامم برای خودت.! تمنا رو بده 
به من طبق قرارمون!
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نقاب چیزینگفت و جلو امد... و به مردای پشت سر شهاب اشاره کرد اون رو 
بگیرن...همین طور که جلو میامد گفت:" نمیدونم چطور با خودت فکر کردی من عشقم 

رو بهت پیشکش میکنم....

شهاب نا باور گفت:"اما ما باهم قراری داشتیم!

نقابهم متقابال سرد گفت:" تاریخ مصرف قرارمونگذشته درست مثل تو"!

و اسلحه ای از پشت کتش در اورد

خواست شلیگ کنه که جیغ زدم:نــــــــــه!

همه چشم ها به طرفم برگشتن...نقاب جلو امد:چرا نه؟!مگه این به تو خیانت نکرده؟
مگه نگفتی سزاش مرگه؟!

چشم های سلمان و نقاب هردو نگران و ترسیده خیره به من بودننمیدونم از چی انقدر 
نگران بودن...

خیره به شهاب گفتم:من باید اون رو بکشم....

صدای دست امد .... دست زدن مار بود که سکوت اونجا رو میشکستبلند گفت:"خوشم 
امد...خوشم امد... پس میخوای خودت اون رو به سزاش برسونی...دستش رو تکون داو و 

گفت: دیمن اسلحه ها!

دیمن دوتا اسلحه در اورد...رو به نگهبانی که اونجا بودگفت:پارچه ای سفید بیار

پارچه ای سفید از جنس کتان روی زمین پهن کرددیمن دوتا هفت تیر دستش بود رو به من 
و شهاب گفت: فقط یک گلوله توی هرکدومشونه و یک گلوله هم توی یکی مشقی هستنه 

من و نه شما نمیدونیمگلوله ی مشقی کدومه...
یکی یکی بهم شکلیک میکنین....

سکوت کرد
بعد همونطور که به طرفم امد و مشغول باز کردن دستام شد گفت:انقدر که یکیتون بر اثر 

گلوله بمیره!

نشستم..چهارزانو...دامنمرویپامروکاملگرفت...شهاب با تردید نشست... مثل منکتش رو 
ولی دراورد و گوشه ای انداخت...اسلحه رو برداشتم...و به سمتشنشونه گرفتم

نیش خندی زدم:من شروع کنم یا تو؟!

اسلحه رو لرزون برداشت...میدونستم جونشو دوست دارهبرعکس من...بدون اینکه 
خبرش کنم بهش شلیککردماولی خالی بود!بهمشلیککرد

خالی بود!دومی،سومی،چهارمیو پنجمی...حاال فقط دوتا مونده بود....دستای شهاب لرزون 
شده بودهمه در سکوت بهمون خیره بودن.نفس کشیدن برای همه سخت بود نوبت شهاب 
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بود که شلیک کنه زد..ولی اینم خالی بود..منم زدم که خالی بودشهاب ماشه رو کشید 
صدای تیک کوچیکی امد

با پوزخند بهم خیره شدبه اسلحه اش زل زده بودم. حتی اگر میمردمم برام اهمیتی 
نداشت... شهاب از سر به سینه هدفش رو تغیر دادو شلیک کرد

احساس سوزش کردم توی قفسه سینموقتی نگاه کردم رنگ پخش شده و پوست قرمز شده 
ام رو دیدم

یعنی تیرش مشقی بوده و تیر واقعی توی اسلحه منهشهاب با بهت نگاهم میکردکامال 
مشخص بود انتظار این رو نداشت...حاال نوبت من بود که بهش پوزخند بزنم

ماشه رو کشیدم و گفتم:تو جهنم میبینمت خائن رذل

و قبل از اجازه هرگونه واکنشی شلیک کردمخونش پخش شد روی لباسش و به پشت 
افتادهمون پارچه ی سفید رو برداشتم و قفسه سینم رو از

 رنگ پاک کردمصدای دست زدن امد...
نقاب رو دیدم که داره دست میزنه و به طرفم میاد:افرین الینای عزیز

الینارو با تمسخری اشکارا گفت....
در ادامه حرفش گفت:حاال که همه رازا داره برمال میشهپس بزار منم یک راز کوچولو از 

سلمان برات رو کنم

به سمت سلمان برگشتم تمام التماسش رو توی چشماش ریخته بودرو به نقاب داد 
زد:اینکارو نکن تو منو میخواستی بیا ومن رو بکش بزار بقیه برن...

نقاب طرفش رفت و دستش رو نوازش وار روی سر سلمان کشیداین کارش تحقیر امیز 
بود:نگران نباش کوچولو...توروهم به موقعش میکشم...

بلند شد و رو به من دست به سمت نقابش برد

سلمان بلند داد زد؛نه!خواهش میکنم!

اما نقاب بی تفاوت ماسک رو ازروی صورتش برداشت...

با برداشته شدن ماسک توسط نقاب مات چهره ی رو به روم موندم...اروم و با بهت لب 
زدم:سلمان؟

سلمان داد زد:نه تمنا اون من نیستم 
به سمتش برگشتمحتی دیگه به چشمای خودمم اعتماد نداشتم....نقاب جلو امد:اره تمنا اون 

من نیست...من سایمون داداش کوچیک و دوقلوی سلمانم!

حس میکردم دنیا داره دور سرم میچرخه...این چه دوروغ باور نکردنی بود که بهم 
گفت؟؟؟قرار نبود اینجوریبشه...همهکارهاینقابیادمامد بوسهاش
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لحنشچشماشلذتش از کل کل با من...میدیدم که لب های سایمون داره تکون میخورهصداش 
کم کم واضح شد:من خانوادمو کشتم...من مادرتو کشتم...اما عاشق توام...حرفش داخل 

سرم اکو شد"عاشق توام..."دنیا دور سرم چرخید و...سیاهی مطلق....
........

چشمام رو که باز کردم اولین چیزی که دیدم چهره ی نگران تیام بود...سرم رو پاش 
بود...اروم لب زدم:چی شد؟"

تیام_از هوش رفتی... نقاب هم....یا بهتره بگم سایمون هم مارو گفت بیارن اینجا

سعی کردم بشینم:اینجا کجاست؟

تیام_اروم باش تمنا... توی همون زیر زمین و همون اتاق سیمانی هستیم...

اینجا یک قفس بتنی بوددورتا دورش بتن بودو فقط در میله ای داشتحتی یک المپ هم 
نداشت ونوری از بیرون اون رو روشن میکرد

رو به تیام پرسیدم:سلمان چی شد؟!

سعی کرد بلند شه اما افتاد سریع به سمتش رفتم
صدای پا شنیدم

نگاه کردم  و دیدم کیان هم دست تیام رو گرفته 

کیان بدون نگاه کردن بهم گفت"بشین بهت تکیهاش بدم خون زیادی ازش رفته"....

تیام سعی کرد مقاومت کنه... با اعتراض اسمشو صدا کردم:تیام!صبر کن 
و رو به کیان ادامه دادم: سرشو بزار رو پام تا دراز بکشه...

بعد از دراز کردنتیامکیانهمکنارشنشست...نگران پرسیدم: پس سلمان کو!؟

تیام عصبی جواب داد:اسم اون عوضی رو جلوی من نیار!

_تیام!

تیام+تیاموکوفتتیامودردکورینمیبینیداداشش قاتل مادرمونه؟!

رو به کیان پرسیدم: سلمان رو کجابردن؟!

سرش  رو که همچنان پایین بود  باال اورد و توی چشمام زل زد: سایمون گفت ببرن ازش 
پذیرایی کنن باهاش حرف داشت....

باوحشت نگاهش کردم...من بخاطریک انتقام بچگونه کل زندگی اطرافیانمو بهگند 
کشیدم...اشک هام چشمام رو تار کردنبعد مدتی نگاهی به کیان انداختم....سرش شکسته 
بود...خون از البه الیموهای طالییش روی صورتش ریخته بودکنار لبش پاره بودحس 
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کردمسخت نفس میکشه
اروم پرسیدم:"کیان خوبی؟"

سرشو سمتم برگردوند و اروم گفت:دندم ترک کرده نفس کشیدن برام سخته!

با نگرانی نگاهش کردم...شرمندش بودم.من اون رو وارد بازی کردمو همیشه هم فکر 
میکردم ممکنه اون بهم خیانت کنهبه شهاب انقدر اطمئنان داشتم اما....

اروم پرسیدم:کیان...چجوری گیر افتادین!؟

خودشو به زور کنارم کشید انگار پاش اسیب دیده بود...کنارم نشست و تکیه به دیوار زد
سرش رو سمتم چرخوند و شروع کرد به گفتن:وقتی رفتیم لندندوسه تا کنفرانس پشت سر 

هم به تیام افتادبعد از مدتی تیام گفت یک نفر خیلی چند وقته توی نخ ماستبهش گفتم که 
گفت:" این سری بهمنشونش بده تا امارش رو در بیارم

سری بعد توی کنفراس یکی از محصل هایدانشگاه امد و چند سوال از تیام پرسیددیگه 
خبری نشد

تا وقتی رفتیم فرانسهاون سمینار مهم... بعد از سمینار همون دانشجو همراه با یک دختر 
امدن طرفمونو گفتن امشب ریئسشون میخواد تیام رو ببینن...قرار گذاشتیم...اونم ساعت ۸ 

شب توی رستوران ...اما...

به اینجا که رسید سکوت کرد

تا وارد رستوران شدیم..چندتا پلیس به جرم جاسوسی گرفتنمون...بهت زده بهش نگاه 
کردم.. دستم که الی موهای خونی تیام بود موند...

_چی؟!جاسوسی!؟

+اره جاسوسی اما در واقع...اونا پلیس نبودن.. مارو بردن به یک سوله خارج از  شهر...

تموم وسایلمون رو گرفتن...همه رو حتی حلقه ی تیام!

انداختن سطل اشغال و اتیش زدن... نمیدونم چرا و هدفشون چی بود

ارومگفتم:میدونستن ردیاب دارین....

سز تکون داد و ادامه داد:دستامونو بستن وواز ستونی اویزونمون کردنمردی با چشمای 
ابی و موهای طالیی امدهمونیکه امروز اسلحه رو بهت داد!

اروم لب زدم: دیمن؟!

+اره دیمن... دیمن امد و سواالی نامشخص و چرت و پرت میپرسید

_چه سواالیی؟!
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+جاسوس کدوم کشورین..چرا امدین..هدفتون چیه...

همش همینارو میپرسن... و میزدن...واقعا میزدن...دیگه با تیام به یقینرسیده بودیم از 
طرف نقابه...سری بعد که دیمن امد... تیام گفت:من میدونم تو از طرف اون نقاب بی 

شرفی...

دیمن هم در کمال تعجب جواب مثبت دادنمیدونم چند وقت اونجا بودیمتا اینکه اوردنمون 
ایران... انقدد بی جون بودیم که حتی فکر فرار هم به سرمون نزنهالبته دیمن هم عکس 

تورو داخل خونه ی نقاب  سر میز شام با اون نشونمون داد
و تهدید کرد اگر جونت برامون مهمه... فرار نکنیم...وقتی اوردنمون اینجادقیقا دو ویال 
پایین تر بودیم...چند روزی کارمون نداشتنتا اینکه یهو دیمن امدو میله ای رو گذاشت تا 

داغ بشه...نمیدونستیم میخواد چیکارکنه...
تلفنش که زنگ خورد فقط گفت: باشه بده بهش...

و میله رو نزدیک تیام اورد و گفت: ابجی جونت میخواد صدات رو بشنوه....

و چسبوندش رو سینش...تیام چنان صدات کرد.و بیهوش شد..منم فقط فحش 
میدادم...نمیدونم هدفشون چی بود..وسایل باند پیچی حتی ندادن که زخمش رو ببندم....

وقتی به اینجا رسید سکوت کرد...ارومگفت:تموم قضیه همین بود من نمیدونم قصدت 
درمورد سلمان چیهاما بدون اون بی تقصیره...

با شک نگاهش کردم:چرا ازش طرفداری میکنی؟

لبخندی زد:طرفداری نیست .مقصر اون نیست که برادرش شبیهشه و قاتله....

اون برای نجات جون تو االن دار زیر مشت و لگد های سایمون له میشه...

خیره بهش نگاه کردمبی راه نمیگفتمگه مقصر سلمان بود؟از طرفی ام اون بهم دوروغ 
گفته بود....

هیچی نگفتم و دوباره مشغول نوازش تیام شدم ...خوابش برده بود اما مطمئن بودم درد 
داره و خیلی ضعیف شدهحتی شک نداشتم زخمش عفونت گرده... با صدای پا سرمو باال 

اوردم... که در باز شد و با اتاق نیمه تاریک روشن شد...

دیمن سلمان رو به شدت سمتمون پرت کرد...

با سرو صدای ایجاد شده تیام هم بلند شد و سعی کرد بشینهبه سمت سلمان رفتم..
 صورتش رو که اورد باال احساس کردم نفسم رفت....هیچ جای سالمی نزاشته بودن 

براش...

سرفه ای کرد که خون روی دستم ریخت...با وحشت اسمشو صدا کردم
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زیر لب گفت: هیششش هیچی نگو...

دیمن رفت و بعد از مدتی صدای پا بیشتر شداین بار سایمون رو پرت کردن داخل....

گوشه لبش خونی بود..بدون توجه بهش به مار چشم دوختم..

بهش گفتم: تمام راز ها برمال شد...جز راز تو!تو کی هستی که حتی به سایمون هم خیانت 
کردی!؟

شروع کرد قدم زدن و با صدای نازکی گفت: تاحاال به خوشه ی انگور دقت کردی!؟

وقتی یکیشون مسموم بشه...تموم دونه ها انگور رو خراب میکنه....

و تقاب رو از روی صورتش برداشت...باورمنمیشد...

با بهت داد زدم:خاله شهال؟!

امد نزدیک و دستش رو نوازش وار روی گونم کشید: اره عزیزم...منم خاله شهالت!

اروم گفتم:فقط بگو چرا....

عصبی دست توی موهام برد و اونارو کشید محکم به عقب:چون من و مادرت خواهر 
واقعی نبودیم...

بهتم شدید تر شد:چی؟!

_اره من و اون خواهرای واقعی نبودیم...مادرت زندگیمو با امدن خودش و مادرش بهم 
زد...

منم فکر کشتن اون رو توی سر سایمون انداختم...
موهامو ول کرد به سمت سایمون رفت:دیدی بهت گفتم داغ تمنارو به دلت میزارم؟!

سایمون با اخم زیاد گفت: منم بهت گفتم اجازه نمیدم....

شهال بشدت خندید:چی رو اجازه نمیدی؟!
وقتی جلوی چشمات پرپرش کردم... میبینمت...

سایمون داد زد:نمیزارم!

صدای جیغ امد دختری از پشت بادیگارد بیرون امد و گفت: من چیم از تمنا کمتر بود 
؟!که نه تو ونه برادرت منو نمیدیدن؟!

دیگه چشمام از این باز تر نمیشد...الهه؟!

اروم و بابهت لب زدم:چطور تونستی؟!لعنتی من دوستت بودم دختر خالت بودم!
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جیغ زد:تو نه دوستم بودی نه دختر خالم...همیشه ارزو داشتم مرگت رو ببینم.....
جلو امد و اسلحه رو به سمتم گرفت: همونطور که مادرم گفت...وقتی یک دونه انگور 
سمی بشه همه رو خراب میکنه....گروه شما از دورون سمی شد...و حاال تک تکتون 

میمیرین

توی همین لحظه صدای نیروها امینیتی و شلیک و درگیری امد...الهه به سمتم نشونه رفته 
بود

به چشمام نگاه کرد:برو به درک تمنا ...برو پیش مادرت!

و شلیک کردصدای نه ی بلند سایمون و داد کیان رو شنیدم
و لحظه ی بعد سنگینی و سایه ی سلمان رو روی خودم دیدم

نیمه بیهوش بود و گفت: خیلی دوستت دارم...

بیهوش شد سریع نبضشرو گرفتم میزد

الهه خواست دوباره شلیک کنه که دربا صدای بدی شکسته شد و ریختن داخلکیان از 
فرصت استفاده کرد و به الهه حمله ور  شد... ولی بادیگاردی جلوش روگرفت و الهه در 

رفت شهال و الهه و دیمن داشتن در میرفتن

احمد رو دیدم که وارد شد سریع رو بهش داد زدم: بیا اینجا...

وقتی امد بهش گفتم: سلمان و تیام رو با کمک کیان  ببرین بیمارستان 
و با خشمادامه دادم:من یک کار نیمه تموم دارم...

با داد اسممو گفت اما توجهی نکردم...بدونتوجه به داد زدنهای احمدبه سمت شهال و 
دیمن دویدم.... دیمن شهال و الهه رو از در رد کرد و در وبست...برگشت سمت من

براش دست زدم: افرین چه شجاع و فداکارجدی شدم؛من و تو یک تصویه حساب داریم 
باهم!

دوید طرفم... با لگد امد سمتم.. با دست پاشو گرفتم و به جلو کشیدمتوقع چنین قدرتی رو 
نداشت

ولی اون چه میفهمیدخاله ای که حکممادر داشت برامشده بود قاتل مادرمهمسرم جلوی 
چشمم پر پر شدبرادرمو شکنجه کردتوقع چنین قدرتی نداشت

ولی من با تموم قدرت
درکمال نامردی حاضر بودممبارزه کنم. حتی اجازه نمیدادمنفس بکشه میزدم با تمام 

نفرت... میزدم با تمام خشمبه خودم امدم دیدم داره خون باال میارهبرام مهم نبود که خودمم 
کتک خوردمبرام مهم نبود دستم چقدر درد میکنه و نفسام سنگین شده..برام مهم بود کار م 

تموم بشه
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روش پشتش نشستمو چونش رو توی دستمگرفتم
سرشو به سمت خودمو برگردوندم...

توی چشمای ابیش زل زدمصورتشو یکبارنگاه کردمموهای طالییچشمای ابیصورت 
زاویه دار....

ووچشمای بی رحم...که حاال ترسیدهبود!

با پوزخند گفتم:از چیمیترسی؟!مرگ؟!بایدمبترسی.
این برای مادرم...برای برادرمبرای سلمانموتموم ادماییه که کشتی..و گردنشو چرخوندم و 

...تمام...

تمام صداهای اطراف جاال دیگه قطع شده بود

به طرف در رفتم که نگاه چند نفرو به خودم دیدم
تازه متوجه دامن پارم شدم

درستش کردم و به راهم ادامه دادم

به سردار که رسیدمگفت: سلمان و تیام رو بردن بیمارستان...

بدون توجه به حرفش گفتم: دخترا رو پیدا کردین؟!

سردار اشاره ای به یک سمت زد اما تا خواستم برم خانمی برام چادر اورد

پوفی کشیدمتوی اینگیری بیری،گیر به لباس من داده بودنچادرو گرفتم و به سمت دخترا 
رفتم

اهورا رو دیدمکه با حوصله ادرس و اسم و فامیل دخترا رو مینوشت به کنارش رفتمبا 
دیدنم بلند شد که به طرفم امد

متوجه شدم بخاطر کارش نمیتونه بگیره فشارشم بده
این عادتش بود لبخندی بهش زدم و گفتم:کارا چطور پیش میره؟"!

با لبخند بزرگی جوابمو داد: کارت عالی بود تمنا...دیگه اخریشه صبر کن با هم میریم 
بیمارستان

چند دقیقه استادمکارشکه تموم شد یک ماشین پلیس گرفت و باهم به سمت بیمارستان 
رفتیم

وارد سالنکه شدمعسل و خانوادش هم با چشمای گریونتوی پذیرش بودنمادرش با دیدنم
امد بغلمکرد که ناله ای از درد کردم

رو به عسل پرسیدم: تیام کجاست؟!

اشکاش رو پاک کرد وگفت: ای سی یو میگن دیر تر میامد تموم میکرد
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خوبه ای گفتم ووبه طرف پذیرش رفتم:خانم سلمان تهرانیتیر خورده بود کجاست؟!

_اتاق عمل طبقه باال!

رو به عسل و خانوادش گفتم: لطفا شما حواستون به تیام باشه من باید برم پیش سلمان

پشت سرم اهورا امد با دیدن احمد که کالفه با لباس سبز پسته ای جلوی اتاق عمل قدم 
میزد قدمامو تند تند کردم

با دیدنم به سرعت طرفمامد:چیشد احمد بگو!

نگاهش بهم کرد: دکتر داخله باید منتظر باشیم...

خیلی سختم بود سرپا ایستادنپاهام از خستگی و ضعف داشت میلرزیددردم از درون داشت 
بیشتر میشدضربه دیمن زیاد بهم زده بود...مطمئن بودم یکی از دنده هام ترک خورده 

و خون ریزی معده رو شاخم بود...اما با این حال بازم باید منتظر میموندم....ترجیح دادم 
روی صندلی بشینم تا کمی از لرزش پا  وبدنمکم بشه...بعداز دوساعت زجر اور وقتی که 

دیگه توانی برامنمونده بوددکتر با شدت بیرون امد و احمد پرید جلوش:دکتر چی شد؟!

نگاهی به من و بعد به احمد انداخت و گفت:من تالشمو گردم خونریزی زیاد بود یک بار 
ایست قلبی داشت و....

در همین حین پرستار با شتاب در اتاق عمل و باز کرد و رو به دکتر گفت: دکتر بیاین 
دوباره قلبش ایستاد

با این حرفشدکتر به سرعت به اتاق عمل رفت و من انگار یک وزنه نود کیلویی روی 
قلبمگذاشته بودن...لحظات نفس گیری بود  بزور نفس میکشیدم حالم اصال خوب نبود و 

دوست داشتم دکتر بیاد و بگه حالش خوبه...مرد من توی اون اتاق بخاطر من داشت 
جوون میداد...اگه قصد نداشت جونمو نجات بده االن اینجا نبود...دکتر امد..ولی با سری 

پایین افتاده...

به احمد چیزایی گفت... رو بهم گفت:متاسفم...

داشت حرف میزد اما من چیزی نمیشنیدملباش تکون میخوردن اما من چیزی 
نمیدیدم....دکتر رفت و کنار و سلمان رو اوردن... روی سلمان من پارچه ی سفیدی کشیده 

بودنچند لحظه جلوی راهم نگه داشتنشونه های احمد رو دیدم که میلرزید...چرا؟!درک 
نمیکردم چرا مالفه روی صورتش کشیدن از این کار بدش میامد...

جلو رفتم... و مالفه رو کنار دادم...با دیدن صورت روشن و زیبای سلمانم... با دیدن 
لبخندی که روی لبش بود...تازه به خودم امدم...

اروم تکونش میدادم:پاشو عزیز پاشو باید بری سرکار...
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اروم اشکام میریخت...لرزش پاهام بیشتر شده بود..من سلمان رو خیلی دوست 
داشتممیپرستیدمش...حتی اخماشو میخواستم...

چرا االن همه دارن با ترحم نگاهم میکننچرا شونه های اهورا و احمد میلرزهچرا سلمان 
من بیدار نمیشهاشک ریختنم تبدیل به هق هق ریز شد و در نهایت به جیغ،احمد به طرفم 

امد و بغلم کردسعی کرد اروممکنه اما این دل ارومنمیشد دیگه جیغ نمیکشیدمفقط به سلمان
نگاه کردم...

حس کردم واقعا میببینمش...اون طرف ایستاده بود با لباسایی که من عاشقشون بودمبا 
همون یونیفرم سبز رنگش...تسبیحی که مادرم سر عقدمون بهش داده بود دستش بود...با 

لبخند داشت نگاهممیکرد اروم لب زدم: دوستت دارم....
و سیاهی مطلق.... وقتی چشمام رو باز گردم خیلی تشنم بود... با بوی الکلو سقف سفیدو 

سرمیکه حس میکردم توی دستمه هیچ جای تعجبی نداشت که توی بیمارستان 
باشم....اروم لب زدم اب...صدای پا امد ولی نمیتونستم  سرمو بچرخونم قدرت نداشتم...

دستی زیر سرم قرار گرفت 
چشم چرخوندم و احمد رو دیدم که با چشمای سرخ داشت نگاهممیکردلیوان رو نزدیک لبم 

اورد و جرعه جرعه بهم دادکمک کرد بشینموقتی نشستم تازه متوجه پیرهن سیاهش 
شدم...با یاد اوری اتفاق های قبلی اشک توی چشمام حلقه زد

وقتی این حالمو دیدمحکم بغلمکرد و سرمو توی سینش مخفی کردکم کم اشکاهم تبدیل به 
هق هق شد

خودمو ازش جدا کردم وگفتم:چند ساعته بیهوشم؟!

با صدایی  که مشخص بود بغض داره گفت: ۱۲ ساعت سلمان رو بردن سرد خونه سردار 
کاظمی به سردار اریا خبر داد

بابات فردا میاد تهران.ماهم فردا سلمان رو بهشت زهرا قطعه شهدا دفن میکنیم ....
سردار گفته باید مراسمش باشکوه باشه....

با بغضی اشکار درحالی که اشکاممیریخت گفتم: سلمان کسی رو نداره.جز من تیامو بابا و 
داداشش...

با یاد اوری سایمونگفتم: داداش کجاست؟!

_بازداشته...

با بغض بیشتر لبمو گاز گرفتم و گفتم: تیام چطوره؟!

غمگین سرتکون داد: تغیری نکرده!

_منکی مرخصم؟!
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+دندت ترکخورده باید هنوز بستری باشی...

_میخوام بررم خونه برو رضایت بگیر

+اما...

با لحن پر درد گفتم:خواهش میکنماحمد ....

بدون حرف رفت... بعد از تقریبا نیم ساعتهمراه با پرستاری  برگشت . تا سرمم رو در 
بیاره بعد از اتمام کار پرستاربهم ..لباسایی رو که  دستش بودنشون داد: اینا برای تو باید 
باشهاز خونه ی نقاب پیداش کرده بودنبا دیدن مانتو و شال و شلوار سرتکون دادم بیرون 

رفت و لباس هارو با هر بدبختی بود تنم کردم و بیرون رفتم
 دستمو گزفتو کمک کرد تا اول به سمت اتاق تیام بریم...از پشت شیشه تیامرو دیدم که با 
دستگاه داره نفس میکشهاحمد داشت توضیح میداد که دکتر گفته عفونت وارد خونش شده 
و خطرناکه بهتره یک مدت اینجا بمونه...سرتکون دادم و با احمد به سمت خونه روونه 

شدیم...وارد خونه که شدم... سکوت خونه برام سنگین بود...احمد بی صدا به سمت 
اشپزخونه رفت کتری رو گذاشت و اب از یچخال برداشت خورد....

به باال رفتمجای اتاق خودم به سمت اتاق سلمان رفتمدرست یک شب قبل رفتنمون توی 
بغلش همین جا روی همین تخت خواب بودم...آهی کشیدم وبه سمت اتاقم رفتم و بعد از 
برداشتن لباس تصمیم گرفتم دوشی بگیرم....بعد از گرفتن دوش لباس سر تا سر مشکی 

پوشیدم..
حالم واقعا خوب نبود و دوست داشتمتنها باشمخبری از احمد همنبود...

به اتاق سلمان رفتم... عطرش همه جا پخش شده بود..دونه دونه لباس های سلمان رو 
برمیداشتم و همونطور که بو میکشیدم اشک میریختم...رسیدم به لباس مورد عالقم...همون 

لباس سبز پسته ای...

بغلش کردم و به سمت تختش روونه شدم...تختی که بعضی شبا شاهد معاشقه های ما بود
تختی که شاهد رویاهامون بود...چه زود همه چی نابود شد...به دست نابودی سپرده شده 

بود...انقدراشکریختم و با سلمان خیالی خودم
توی خیالم صحبت کردمکه خوابم بردبا صدا کردنای کسی بیدار شدماحمد کنارمروی 

تخت نشسته بود
هنوز چشماش اشکی بودن...ولی موها و لباس خیسش نشون دهنده این بود که ساعت ها 

زیر بارون اشک ریخته...

میدونستم بدجورمریض میشه اروم صدامکرد: تمنا بیا غذا بخور باید داروهات رو بخوری

خواستم بگم نیمخورم ولی با دیدن حالش منصرف شدمبه قدر کافی خودش توی عذاب 
بود...بهتریندوستش رو از دست داده بودقطعا اونم مثل منحال خوبی نداشتبلند شدم و به 
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اتفاق احمد به اشپزخونه رفتم....
......

ختم سلمان خیلی باشکوه برگذار شدبابا برگشته بود و با لباس های سیاه داشت گریه 
میکردحتی عمه هم برای ختم سلمان امده بودخانواده عسل هم لطف کرده بودن و امده 

بودن
حتی غزل هم با دیدن من توی اون وضعیت بغضش گرفته بود...تماممدت کنار قبر سلمان 

نشسته بودم...
خیره به عکسی که پایینش نوشته بودن:شهید سلمان تهرانی....

وقتی خواستن روش خاک بریزننتونستمتحمل کنم و شروع کردم داد و بیداد کردن..

احمد محکممنو توی بغلش گرفته بود و نمیزاشت ببینم
عشقمرو چجور توی زمین دفنمیکنن

باتکون خوردنای شونه ی احمد فهمیدم اونم داره گریه میکنهبه پیرهنشچنگ زدم و هق 
هق خفه شدم رو ازاد کردم...

هیچ کس جلومونو نمیگرفت احمد اروم زیر گوشم گفت: من بهت قول میدم پیداشون 
میکنیم

بهت قول میدم تو فقط قوی باش...

اما در جوابش من فقط بیشتر بهش چسبیدم و بیشتر اشک ریختم...هفت رو گذشت از 
مرگ سلمان توی تمام هفت روز من و احمد بال استثنا میرفتیم سر مزارش...تیام بهوش 
امده بود و دکترا میگقتن حالش بهترهوقتی فهمید سلمان شهید شده انقدر حالش بد شد که 

دوباره بی هوش شد
کیان هم تازه از بیمارستان مرخص شده بود و داخل خونه بخاطر وضعیت روحی و 

جسمیش بستری بود...شنبه بود که لباس پوشیدم مثل تمام روزهای گذشته سرتا پا مشکی...

به اداره احمد رفتم و گفتم:باید با سایمون صحبت کنم!

احمد اولش به شدت مخالفت کرد .ولی بعد از دیدن مصمم بودنم راضی شد بنا براین به 
سردار کاظمی خبر داد و برامون مجوز گرفت...

....
داخل اتاق بازجویی نشسته بود...قیافش بشدت داغونشده بود....

نمیدونم چی باعث شده بود بیام اینجا ولی فکر میکردم یک سری چیزا رو باید 
بدونم...دستی روی شونم قرار گرفت نگاه کردم و اهورارو دیدم که با چشمای نگران

نگاهممیکرد: میخوای بیخیالش بشی؟!
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باسر گفتمنه و به سمت در رفتم دستم رو که روی دستگیره درگذاشتم دست مردونه ای 
روی دستمقرار گرفتبرگشتمکه احمد گفت: قرار شد باهم انجامش بدیمنیمچه لبخندی بهش 
زدم وارد اتاق شدیمسایمون سرشرو باال اورد و بادیدنم بی مبها و بی غرور اشک هاش 

شروع به ریختن کردن

نشستم و  سعی کردم به چهره ایی که شبیه سلمانم بودنگاهنکنمشروع
کردمبهبازجویی:کجاست؟!

نفس عمیقی کشید:کی کجاست؟!

پوزخند زدم: میثم و اون دوست دخترترو نگرفتن .یعنی فرار کردن با کلی سند و مدرک 
که میشه باهاشون تورو اعدام کرد

هرچند اعتراف همکارای دیگتم کافیه برای اعدامت ولی میثم مهره بعدی تو 
بود،کجاست؟!

لجوجانهگفت:نمیدونم کجاست... دیگه داشت کفرمو در میاورد!

احمد با خشمپرسید:سروینا فکسکجاست
اینو که دیگه حتما میدونی نه!؟

بدوننگاه کردن بهاحمد به نقطه ای زل زد و گفت سیگار داری؟!سیگاریبراش اوردن و 
اتیش زد

شروعکرد به تعریف....

سایمون:

از اینکه سروینا انقدر باهام کنارامده بود تعجب کرده بودم...

حتی بقیه هم متعجب بودن چطور سروینا فکس بزرگاین محموله رو برای کس دیگه ای 
میخواد!؟

مشکوک نگاهش کردم که جام حاوی شراب قرمز رو جلوم گرفت و سر کشیدمیدونستم 
عاقبت خوبی در انتظارمنبودشاید هم فقط من نبودم که قرار بود پاسوز این رفتار عجیب 

بشه...

بعد از سرو شام... وقتی همه رفتن سروینا به کنارم امد و گفت:"بهتره بریم دخترا رو بهم 
نشون بدی"!

به ساعت نگاه کردم که ۱بعد از شب رو نشون میداد...

میثمو غنچه تااالن باید وسایالشون رو جمعکرده بودن....

رو به سروینا گفتم: منتظر باش باید تماسی بگیرم...
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برگشتمکه دستموگرفت: منو نپیچونی سایمون!وگرنه براتگرونتموممیشه!

با پوزخندی دستمو از دستش بیرون اوردمو کمی ازش دور شدمبه میثم زنگ زدم: الو؟!
+وسایالتون رو جمع کردین؟!

_اره!
+خوبه از در پشتی میرین با ماشین لکسوس من برو سوییچ روشه

باید سریع خودتون رو به فرودگاه برسونین یادت نره بعد از رسیدنتون حق برگشت 
ندارین. و بعد از ۱۰ روز اون پاکت رووباز میکنی!

_چشم...مراقب خودت باش رفیق!

+توهم همینطورمراقب خودت و غنچه باش!
و قطع کردم

شاید فراری دادن میثم درست نبودمیثم هیچوقت تو نقشه های من دست نداشت....هیچ
محموله ای رو رهبری نکرد فقط کنارم بود و راهنماییممیکرد حقش زندگی اروم بود!اما 
میدونستمامشب پایانکارهممونه!طبق خبرای جاسوسمهمین االنیک گردان نیرو منتظرن 

تا بریزن داخل...
حتی قصد نداشتم فرارکنمیا بقیه رو مطلع کنم...

یکعمر داشتم با عذاب وجدان زندگیمیکردم
دیگه بسه!

سروینا کنارم امد و گفت: بهتره بریم دخترارو بهمنشون بدی

دوباره شدمهمون سایمون بی رحم....وارد زیر زمین شدیم...دخترا رو داشتنگاه میکرد 
که صدای تلفن همراهش امد!

بهمرو کرد و گفت: فکرکنمباید به یک قرار خانوادگی برسی سایمون!

تا بفهممچیگفتبه سمت در اخرراهرورفت...
بهدنبالش رفتمو بادیگارد ها و شهاب هم دنبالمونبه جلوی در که رسیدیم... سروینا به پشت 
سرمنگاهکرد وگفت: دوتا سوپرایز دارمبرات نقاب!برگشتمو تیامو کیان رو با حالی داغون

دیدم...

سروینا بدون توجه به شوک من در رو باز کرد
با باز شد درتمنارو دیدم که داشت بهدقصد کشت دیمن رو میزدتیام سرش رو باال اورد و 

یهو گفت تمنا!

ولی صدا کردن تمنا اشتباهمحض بود...چونهمون لحظه دیمن بهش حمله کرد و پرت شد 
عقب....
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انگار تازه از گیجی در امد!چقدر این لحظه حساس و شوک اور بود ولی باید من همون 
مغرور ووخونسرد همیشگیمی بودم....سلمان به کمک تمنا رفت و کمککرد بشینهسروینا 

با ناز جلوشونراه میرفت ومیخندید: باالخره جشن اصلی داره شروع میشه! جلوی تمنا 
رفت و چیزی گفت

که باعث شد تمنا با خشمو نفرت به من که با سردی نگاهش میکردمنگاهکنه....دیمن بلند 
شد و به بادیگارد ها دستور داد دستاشونو ببندنتمنا وسلمانگارد گرفتنهر لحظه داشتن کار 
رو سخت تر میکردن....همه رو میزد بی مالحضه توی چشمام زل میزد و دست  و پای 

افرادم رو میشکست....

توی چشمم زل زده بود میخواست گردن یکی رو بکشنهتوینگاهش حل شده بودم
که دیمن اسلحه رو به طرف تیامگرفت و داد زد: یا ولش کن یا گلوله رو تو مخ داداشت 

خالی میکنم....

هم اون هم سلمان تسلیم شدن و تمنا رو به دیمنگفت: بازم با نامردی تو بردی!

نمیدونم دیمن چی به سلمان گفت که انقدر اخم وحشتناکی روی صورتش بود و باخشم 
نگاهم میکرد

چرا نمیفهمید من بی تقصیرم؟!

بعد از نشوندنشون جلوی ما تیام  و کیان هم به اون سمت بردن...تمنا یک دفعه پرسید:"چه 
بالیی سر شهاب اوردین؟"!

اخی طفلکی هنوز به فکرجاسوسشون بود!با سردیگفتم:" شهاب؟!منظورت همون 
جاسوسدوطرفست؟!

و کنار رفتم تا شهاب از پشت سرم دیده بشه....

با پوزخندی گفتم:شهاب جاسوس من بود...از لحظه به لحظه های نقشت خبر داشتم خانوم 
کوچولو...

شهاب با خونسردی به سلمانگفت:" بهت گفته بودم عقب نمیکشم!

نزدیک سلمان شد که حاال با خشم ونفرت بهش زل زده بود: بهت گفته بودم یک روز لب 
هاش رو جلوی روت میبوسم!

سلمان بهش غرید:خفه شو!فقط خفه شو
اما وقتی خواست بره سمتش که بادیگارد گرفتش

شهاب دیوانه وار قهقه میزد رو به تمنا کرد: من با نقاب معامله کردم جاسوس بودن و 
تحویل سلمان به اون در عوض تو....
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به سمت تمنا رفت و دستش رو روی گونش کشید و وقتی خواست ببوستش تمنا خودش رو 
عقب کشیداز اینکارتمنا خوشحال شدم...ولی با سیلی که از شهاب خورد وجودم اتیش 

گرفت...
چطور تونست روی اون زیبایی دست بلند کنه؟!

تمنا چیزی بهش گفت خیلی ارومگفت نفهمیدم چی گفت ولیشهاب بلند خندید و گفت:فعال 
اونی که قراره بمیره تویی خوشگلم"!

اخم کرده بودم عصبانی از شهاب  و این همه رویی که بهش داده بودم
چطور جرات میکرد از مرگتمنای من حرف بزنه؟!

کنارم ایستاد و گفت:" اینم سلمان تهرانی حاال کیان و تیامم برای خودت.! تمنا رو بده به 
من طبق قرارمون!چیزی نگقتم و به سمت جلو رفتم .. و به مردای پشت سر شهاب اشاره 

کردم اون رو بگیرن...همین طور که قدم میزدم  گفتم:" نمیدونم چطور با خودت فکر 
کردی من عشقم رو بهت پیشکش میکنم....

با گفتن عبارت "عشقم"چشمای تیام و کیان و حتی خود تمنا هم گرد شدچقدر این چهرش 
دوست داشتنی بود!دوست داشتمگازش بگیرم

شهاب نا باور گفت:"اما ما باهم قرار گذاشته بودیم!

سرد گفتم:" تاریخ مصرف قرارمونگذشته درست مثل تو"!

و اسلحه ای از پشت کتمدراوردمخواستمشلیککنمکه صدای جیغ مانندی پیچید:نــــــــــه!

همه چشم ها به دختر متعجب و خشمگین برگشتکنارش رفتم :چرا نه؟!مگه این به تو 
خیانت نکرده؟مگه نگفتی سزاش مرگه؟!

خیره به شهاب گفت:من باید اون رو بکشم....

صدای دست امد .... دست زدن سروینا بود که سکوت اونجا رو میشکست،معلومنبود باز 
چه بازی میخواد در بیاره!و من از اینکه باهام بازی بشه متنفر بودم 

بلند گفت:"خوشم امد...خوشم امد... پس میخوای خودت اون رو به سزاش برسونی...

دستش رو تکون داو و گفت: دیمن اسلحه ها!

دیمن دوتا اسلحه در اورد...
رو به نگهبانی که اونجا بودگفت:پارچه ای سفید بیار

پارچه ای سفید از جنس کتان روی زمین پهنکرددیمن دوتا هفت تیر دستش بود رو به تمنا 
وشهاب  براشون داشت توضیح میدادآهی توی گلو کشیدمبازی  رولت...از این بازی 
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خطرناک متنفر بودمکنار سروینا رفتم و گفتم: نمیدونم قصدت از این بازیا چیه ولی بدون 
عاقبت خوبی برات نداره

سکوت کرد

به سمت تمنا ووشهاب برگشتم... تمنا نشسته بود و دامنش رو روی پاش انداخته 
بودلبخندی از این همه حجب و حیاش زدمشهاب با تردید نشست... میدونستمتوقع چنین 

چییزی نداشتتمنا و شهاب یکی یکی بهم شلیک میکردندوتا گلوله مونده بود و نوبت شهاب 
بودنفسم توی سینم حبس شده بود هر لحظه منتظر بودم مخ تمنا به پاشه روی مالفحه
اما وقتی شهاب شلیک کرد و قفسه سینه تمنا رنگی شدنفسم رو اسوده فوت کردمتمنا 

شهاب رو به درک فرستاد!کارمو راحت کرد؛حاال نوبت من بود که تمنارو شوکه 
کنمنمیدونستم چه حسی بهم پیدا میکنه

توی وجودم ذوق داشتم...از اینکه میخوام سوپرایزش کنمدست زدمو به طرف تمنا ی 
شوکه رفتم :افرین الینای عزیزم!

کامال داشتم مسخرشمیکردم
پوزخندی زدم و گفتم:حاال که همه رازا داره برمال میشهپس بزار منم یک راز کوجولو از 

سلمان برات رو کنم...
تمنا داشت با کنجکاوی نگاهممیکرد و سلمان با خواهش و التماس: اینکارو نکن تو منو 

میخواستی بیا و منو بکش بزار بقیه برن

به طرف داداش بزرگم رفتم و دستم رو نوازش وار روی سر سلمان کشیدماین کار، تحقیر 
امیز بود:نگران نباش کوچولو...توروهم به موقعش میکشم ...

علنا داشتم تحقیرش میکردمدستم رو بردم سمت نقابم سلمان بلند داد زد؛نه!خواهش 
میکنم...نمیفهمیدم چی میگهفقط توی ذهنم چهره ی تمنارو حالجی میکردم...همون طور 

که به چهره خواستنی تمنا زل زده بودم نقاب رو از صورتم برداشتم...اروم و با بهت لب 
زد: سلمان؟!

سلمان با داد گفت:نه تمنا اون من نیستم....

میتونستم حس کنمچقدر متعجب شده!جلوش زانو زدم: اره تمنا اونمننیست!من سایمون 
داداش کوچیکو دوقلوی سلمانم!دستش رو گرفتم توی دستم ولی دستاش سرد بودسرس رو 

دیدم که چشماش داشت میرفتداشتم براش توضیح میدادم که عاشقشم

بهش گفتم:من خانوادمو کشتم..من مادرتو کشتم
اما عاشقتوام...همون طور که دست توی دستم بود بیهوش شدو وقتی خواست بیافته بغلش 

کردم...چشمای سلمان داشت اتیشمیگرفت....سرمو جلوی چشمای سلمان بردم توی 
موهاش و عمیق نفس کشیدمپیشونیش رو بوسیدم... دماغش رو چشم هاش رو...ولی به لب 

های سرخ و خواستنیش کاری نداشتم
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در عوض زیر گلوش رو بوسیدمصدای سلمان درامده بود: عوضی ول کن زنمو بی 
غیرت ناموس دزد!بلند شدمو تمنارو هم روی دستم بلند کردم

رو به بادیگارد ها گفتم: تیامو کیانرو همراه با تمناهمینجا زندانی میکنیماز داداشم باید 
پذیرایی کنیم!!!سلمان بلند شد به طرفم بیاد که نگهبان گرفتش:دست به زن من نزن خودم 

میبرمش.

رو به کسی که گرفته بودنش بی توجه گفتم:ببندیش به صندلی من میام...

تیامو کیان رو بلند کردن پشت سرم کع تیام اروم گفت:خواهش میکنم خواهرمو بده 
دستم!نزار غیرتم بشکنه...

نیمنگاهی بهش کردمو گفتم: خواهرت االن تو دست برادر شوهرشه غریبه نیستم... حالت 
خوب نیست بیا میارمش...

و چشم دوختم به چهره ی معصوم و هوس انگیز تمناچقدر دوست داشتنی شده بودچقدر 
دوست داشتم برم  بزارمش رو تخت اتاقم و ساعت ها عطرش رو نفس بکشم..ولی

نمیشد!تیامو کیان رو بادیگارد ها هول دادن داخل سلولمنم تمنارو که بغلم بود به طرف تیام 
بردم...یک لحظه هوس کردم ببوسمش...نمیدونم چی شد و چرا لبم رو مماس لبش گذاشتم 

و اروم بوسیدمو بعد از اونم زیر گلوش رو نفس کشیدم...تیام خواست چیزی بگه ولی کیان 
جلوش رو گرفت...تمنارو روی پای تیام گذاشتم و سرشو بوسیدمبلند شدم و گفتم: حااال 

حاالها فکر کنم بی هوشه!

چیزی نگفت!بیرون رفتم و به بادیگارد گفتم: مراقب باش فرار نکنن مراقب حالشونم 
باش!به سمت سلمان رفتم که داشت با بادیگاردی سرو کله میزد و نمیزاشت کارشو 

بکنهیک آن بادیگارد افتاد روی زمینو خون باال اورد

به طرف سلمان رفتم و دیدم از نوک کفشش تیغه ای بیرونه و خونیه!لبخندی زدم و سر
تکون دادم: ای حقه باز!

رو به بادیگاردها ادامه دادم: کتش رو در بیارین اسباب بازیاشم همین طور کفشاشم در 
بیارین! بعد ببندینش به صندلی

تا برگشتم که به سمت سروینا برم چیزی محکم خورد توی سرمحس گیج شدن بهم دست 
داد

بیهوش نشدم ولی انقدر گیج شدم که دیدم دیمن داره با لبخند نگاهممیکنه
ای موزی زمزمه کردم وبعد از چند لحظه گیجی ام به طور کامل از بین رفت و دیدم کنار 

سلمان بسته شدم...سلماننگاهمکرد و پوزخندی زد:سالم داداش!

مثل خودش جواب دادم!:سالم داداش!

پوزخند عمیق تری بهم زد:انگاری رفیقات بدجور بهت نارو زدن!
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پوزخندش رو با پوزخند جواب دادم: با نامردی اره اگه مردن بیان دستامو باز کنن

سروینا امد جلومون روی صندلی نشست و دیمن با یک میله دستش باالی سرمون 
ایستاد!نگاهی به دیمنو میله ی دستش کردمو گفتم: سلمانبنظرت  هدف این خانوم از این 

کارش چیه؟!

با طعنه گفت: همکار توعه توبهم بگو

صدای سروینا ساکتمون کرد: بزارین خودم بهتون بگم

منو سلمانهمزمان گردنامو به سمتش کج کردیم و با لودگی گفتیم: بگو!

جون به جونمونمیکردنداداشبودیمدوقلوجزراهمون همه چیزیمون شبیه هم بودحتی 
اخالقامون!...االنم میدونستم سلمان دنبال راهی برای نجاته!برایهمین داره همراهیم 

میکنه!سروینا رو بهم با تمسخر گفت: سایمون عزیزم میدونی که چقدر برام عزیزی!؟

با تمسخر گفتم:اره خیلی!

_بخاطر همین عزیز بودنت من تصمیم گرفتم بازار هروئین و  کوکائین که چهار سال فقط 
دست تو بود در بیارمتوی این تصمیم البته تنها نبودم! خسرو و بقیه هم همراهیم کردن!!

با عصبانیت گفتم: فقط دعا کن دستام باز نشه سروینا وگرنه کشتمت هرزه ی عوضی!

با این حرفم دیمن محکم زد تو صورت سلمان
با همون میله!سلمان در حالی که از درد فریادی کشبد گفت: بی انصافا اون چرت و پرت 

میگه منو چرا میزنین؟!

دیمن خندید و به طرفم امد: اونم میزنیم!و محکم توی شکمم زد احساس کردم نفسم بند 
امد!دیمن به مردی اشاره داد به سمت سلمان رفت اون هم یک میله دستش بود!سروینا با 

لحن موزی گفت: از خجالت دوتا برادر در بیاین تا دیگه در مقابل من زبون درازی 
نکنن!!!

مرد هم رحم نکرد دوباره زد توی صورت سلمان...
پشینویش زخم شد و خون سرازیر شدداشتم به سلمانی که کتک میخورد نگاه میکردم که 
حس کردمگوشم زنگ خورد....گرمای خون رو از لب و بینیم حس میکردم...نامرد زده 

بود توی صورتم...حاال درد سلمان رو درک میکردمبعد از مدتی که خوب کتک خوردیم 
سروینا گفت: بسه دیگه داشتیم حرف میزدیم

سلمان با درد خندید و گفت: فکر کنم دندونم شکست!

سرمو تکون دادمو گفتم: دندون خوبه من که برام پرده گوش نموند
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خنده ای کرد و گفت:ماشالله پولت که زیاده! جای ساعت مارک خریدن برو پرده رو 
ترمیم کن!

و با ابرو اشاره ای به ساعتش کرددیدم که خیلی ریز ساعتش طناب دور دستش رو 
بریده چطور و چرا رو نمیدونستم...مشخص بود ازممیخواد تا سرشونو گرم کنم تا دستش 

رو باز کنه!
رو به سروینا کردم و گفتم: خوب گفتی پس میخوای بازار رو از دست من در بیاری؟!

سروینا امد جلو روم و روی صورتم خم شدانگشت اشارش رو از باالی صورتم نوازش 
وار تا پایین کشید

و روی یقیه ی لباسم متوقف  شد:ببین عزیزکم
نه تنها بازارو رو از توی دستت در میارمبلکه بالیی سرت میارماز زتدگیپشیمون بشی!

و بشی درس عبرت بقیه!

همینجور داشت حرف میزد که صدای افتادن چیزی امدهردو سرمون به سمت سلمان 
برگشت که هردو دستش رو باز کرده بود و مرد باالی سرش رو زده بود اما میله باعث 

ایجاد صدا شده بود

شونه ای باال انداخت و گفت:خوب یکم پر سرو صدا کار کردم انگار!
دیمن به سمتش حجوم بردو درگیر شدنسلمان درد داشت و این راحت قابل درک بود،در 

عوض دیمن هم تند و تیز بود هم سالم؛سروینا حوصلش سر رفت و اسلحه ای برداشت و 
تیر هوایی زدو اسلحه روی سر من قرار داد،دیمن ایستاد و سلمان هم مجبوری دستاشو 

برد باال و زانو زد

دیمن به طرفش رفت و قبل از اینکه دستش رو باال ببره و میله رو توی صورت سلمان 
فرو بیاره

سلمان گفت: اوپس این اصال قرار نیست بدون درد باشه!

دیمن محکم زد تو صورت سلمان... و سلمان دندون خونی اش رو توف کرد بیروندراز 
کشید روی زمین و و چندتا نفس عمیق کشید،خیلی درد داشت و کامال مشخص بود گیج 

شده،مردی دست بند فلزی برای دیمن اورد و اون با لبخند موزی دستای سلمان رو بستو 
باالی سرش ایستادنگاه گذارای سلمان بهم افتادهردو میدونستیم این اصال قرار نیست خوب 
باشه!سرویناچونمو رو توی دستش گرفت و به سمت خودش برگردوندبهش نگاه کردم  که 

گفتمن سوال میپرسم و تو جواب میدیاگه نگی....و نگاهشو به دیمن و سلمان دوخت!با 
طنازی دورمچرخید و گفت: سوال اول: رمزگاو صندوقت چیه!

قهقه بلندی زدم! وای خدای من این چه سوال مسخره ای بود؟!میدونستم دیمن انقدر دزد 
قهاری هستکه به راحتی میتونه گاو صندوق رو باز کنه

و االن فقط دنبال بهونه بود تا هممن رو خورد کنه
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هم سلمان رو!به دنبال خنده ی طوالنیم بریده بریده گفتم: خ.ی....لی 
...خیلی...خ...و...ب..بود...

سروینا ولی خنثینگاهم کرد و لحظه ای بعد صدای برخورد میله به تن و بدن سلمانو 
فریادی که سعی داشت توی گلو خفه اش کنه!سروینا اینبار  دستش رو الی موهم بردو 

محکمکشید: رمز رو بهمنمیگی نه؟!پس منم انقدر اون و تورو میزنم تا خون باال بیارین!

ابرویی باال انداختم و گفتم: هر غلطی دوست داری بکنهرکی که نفهمه من خوب میدونم 
دنبال بهونه ایی تا نابودمون کنی!

خندید و به طرف مردی رفت که سلمان زده بودتش و میله اش رو برداشتدستش گرفت و 
به طرفم امد: که بهم نمیگی نه!؟

شروع کرد به زدن توی  پهلو و دنده هام.. میزد و من درد میکشیدم سعی میکردم تا از 
فریاد کشیدنم جلوگیری کنمدیگه صدای سلمان درامده بود: نزن عوضی نزن

دیمن هم شروع کرد سلمان رو زدنجدی جدی داشتم خون باال میاوردمسروینا دست از 
زدنم برداشت و موهاشو داد یک کنار و گفت: باال بیار تا ببینی همیشه سر حرفم هستم

انگار منتظر این حرفش بودم چون خون باال اوردم و فهمیدم فاتحه معده ام خونده شده...

صدای خنده امد همه سرا طرف سلمان برگشتدردناک باصورتیکه هیججاش سالم 
نبودداشت میخندید و نفس نفس میزدسروینا با عصبانیت رفت طرفش و از مو سرش رو 

بلند کرد:به چی اینجوری میخندی؟!

باز سلمان خندید که  سروینا رو به دیمنگفت: فکر کنم زیاد زدی!

و سر سلمان رو محکم کشیدسلمان دستش رو گرفت و گفت: ببینهرچقدر میخوای بزن 
ولیتهش توی زندونی و منتظر روز اعدامت

سروینا ولش کرد و گفت: بیچاره! نمیدونه قراره بمیره!
 رو به دیمن ادامه داد: بیارشون اونوروقتشه پرده دوم نمایش برداشته بشه!

دیمن با سر به یکی اشارهکردومشغول بازکردن دستام شد

شخصی سلمان رو از دست بند گرفت و کشون کشون به سمت سلول تمنا بردمیدونستم 
تمنا اینجوری ببینتش  سنگ کوب میکنه و حدسمم درست بود...وقتی سلمان رو پرت کرد 

داخل سلول
و تمنا   سلمان رو بغل کرددیدم وحشت چشماش رو با دیدن صورتشو نفرت نگاهش رو با 

دیدن من وقتی سروینا نقابش رو برداشت و

تمنا مات چهرش موند و خاله صداش کردهمه خشک شدیم...از شنیدن حرفای سروینااز 
شنیدن حرف های الهه
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همون دختر هرزه ایی که همیشه بهش بی توجه بودم همیشه اویزونم بودهمیشه حرصمو 
سرش خالی میکردم.الهه که اسلحه رو گرفت سمت تمنا.تازه به خودم امدم...ولی خیلی دیر 

شده بود...الهه شلیک کرده بود و صدای نه ای که گفتم مصادف شد با جسم  سلمان که 
 خودش رو جلوش انداخته بود....

به جسم بی جون سلمان خیره شده بودم...توانایی هیجکاری رو نداشتم...مطمئن بودم با اون 
همه کتکی که خورده بود زنده نمیموند

.دیدم الهه رو که دوباره نشونه گرفته طرف تمنااماده کردم خودمو که بندازم جلوشولی در 
با صدای بدی شکسته شد و نیروها ریختن داخلهمه مشغول درگیری شدن و سروینا که 

فهمیده بودم اسمش شهالست همراه با دیمن فرار کردنو تمنا هم به دنبالشون...کنار جسد 
سلمان رفتم

پسری اونجا بود با دیدنم چشماش باز موند و گرد شداروم گفتم: ببند دهنتو مگس میره 
داخلش!با پته پته گفت: سلمان چیزه تویی این کیه پس جیسون؟!با پوزخند گفتم: سلمان 

اونیه که داره میمیره
بریم تو امبوالنس برات میگم...

.نمیخواستم دیگه فرار کنم...فرار راه چاره ی من نبود....بنابراین تسلیم شدم و بهش گفتم: 
برای اطمینان میتونی دست بندم بزنی ولی بزارتابیمارستان باهات بیام...

نگاهی به خون روی لباسام و  صورتم کرد
و بیسیم زد : مرکز من جناب سروان تهرانی رو همراه با یک مجرم که بشدت شبیه 

سروان هستن رو به بیمارستان برای درمان  منتقل میکنم

تقاضای یک تیم پشتیبانی کوچیک دارم!طرف پشت بیسیم موافقت کرد...دست بند به دستم 
زد .. یک برانکارد همراه با مامور پلیسن امدن 

 پلیس من رو برد و احمد با امبوالنس سلمان رو به بیمارستان رسوندن...با دیدن 
بیمارستان تازه یادم امد چقدر دردم زیاده!سلمان رو بی وقفه به اتاق عمل بردن و من رو 
هم یک اتاق شخصی با سرباز برای معاینه وقتی دکتر امد و ازم پرسید کجام درد میکنه 
بهش گفتم: ببین من داداش پلیسی ام که االن اتاق عمله اون بجز تیر خوردن صورت و 

دنده هاش به شدت اسیب دیده! اینو باید بهشون بگیدکتر گیج نگاهم کرد و گفت: اما اون 
پلیسه مرده....بعد از عملش ایست قلبی کرد...

مات و مهبوت نگاهش کردم...حس کردم دلم داره میپیچه همیشه فکر میکردم سلمان رو 
من میکشم اما االن که مرده...ای کاش زنده بود....سرم داشت گیج میرفت دلم میچیدطی 

یک حرکت نفس کم اوردم و شروع کردم عق زدن فقط خون بود که عق میزدم و باال 
میاوردم...دکتر هول زده سعی کرد اروممکنه....

ولی هیچچیز دردم رو ارومنمیکرد...بعد از اینکه خوب باال اوردم روی تخت دراز کشیدم
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بدنم بی حس شده بود...توی دهنم طمع اهن و خون بود....دکتر اروم بلندم کرد و گفت: 
کتت رو باید در بیاری جوون

لبخند بی رمقی بهش زدم و بلند شدم... با بلندشدنم درد داخل دنده هامم زیاد شد...حس 
کردم دوباره داره بهم فشار میاد.. دوباره باال اوردم...کت رو در اوردم... دادم دست 

پرستاری که زل زده بود به بدنم...زیر کت پیرهن سفید جذبی برای مهمونی پوشیده بودم 
که حاال کامال خونی بود

دکتر اشاره کرد که اونم در بیارم پیرهن رو که در اوردم پرتش کردم تو سطل اشغال 
حاالبایک تیشرت روی تخت دراز کشیده بودم

تیشرتمم حتی خونی بود
دکتر به پرستار گفت تا اول بهم سرم وصل کنه وارام بخش ک مسکن با دز پایین بزنه 

طوری که حالم بهتر بشه ولی خوابم نبره انگار باید باهام حرف میزد...

دست چپم رو روی پیشیونیم گذاشته بودم و فارق از دنیای اطرافم توی خاطراتم با سلمان 
غرق بودم...تولد ۵ سالگیمون که سرهنگ برامون گرفت و به جفتمون تفنگ هدیه 

داد....اون روز تو بازی من خالفکار شدم و سلمان پلیس....سلمان همیشه توی بازیامون 
ترجیح میداد گلوله بخوره و بمیرهسرهنگ همیشه به این خصلتش میخندید و مادرمون هم 

براش دعای سالمتی میکردقبال هزار بارلحظه ی کشتن سلمان توی ذهنم مرور کرده 
بودم...ولی االن

که خبر مرگش رو شنیدم....
کالفه دستی به صورتم کشیدم که متوجه شدم پرستار بهم زل زده پوفی کردم و روم رو به 

طرف دکتر برگردونم که داشت تند تند چیزی یاد داشت میکرد
دکتر تقریبا جا افتاده ای بود در نهایت دستی الی موهاش برد و گفت:ببین پسر جان شما 
دوتا دندت انگار ترک خورده ولی محض اطمینان من عکس میگم بگیرن معدت مطمئنم 

خونریزی داخلی کرده پس نیازی به اندوسکپی نمیبینم

یک هفته ای مهمان مایی و برای پرده گوشت هم دارو مینویسم ۲۰ روزه ترمیم میشه...

دو روز از بستری شدنم گذشته بود... توی این دوروز فقط به سلمان فکر میکردم 
وبس...کم کم داشتم دیوونه میشدم و فکر میکردم واقعا مرگش تقصیر منه...دلم برای 

چشمای تمنا تنگ شده بود... توی اون دوهفته خیلی بهش عادت کرده بودم....صدای در 
امد ولی بدون برگشتن و یا حتی تغیر دادن حالتم

گفتم:خاکسپارایش که تموم شدهمنوببرپیشش...خواهش میکنم

و به همون پسر نگاه کردم که منو با سلمان اشتباه گرفته بود....صندلی اورد و کنارم 
نشست و گفت:قبلش باید برام بگی دقیقا چه اتفاقی افتاده بود که حال سلمان اون بود تمنا 

حالش بده و من نمیخوام ازش سوالی بپرسم...
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نشستم با درد و گفتم:قول میدی ببریم سر قبر برادرم؟

کمی سکوت کرد:اره

لبامو تر کردم و شروع کردم به گفتن... تمام بالهایی که سرمون اوردن رو گفتم....تمام 
مدت اون ساکت گوش میدادوقتی گفتم خودش رو جلوی تمنا پرت کرد

دیدم  دستش رو جلوی صورتش گرفته و شونه هاش تکون میخورن...اروم گفتم:منو ببر 
پیش برادرم...

چیزی نگفت و رفت بیرون دوست داشتم خفش کنم اون به من قول داده بود دراز کشیدم و 
به سقف خیره شدم بغض بچگونه ای لجوجانه توی گلوم بود... که داشت خفم میکرد و 

نمیخواستم بترکه
کمی که گذشت صدای در امدهمون پسر بود و نایلونی توی دستش بود:برات لباس 

اوردم...

پیرهن مشکی و اور کت رو پوشیدم   پرستار امد و مشغول دراوردن سرمم شداروم 
پرسیدم :اینا مال کیه؟

 نیمنگاهی بهم کرد و گفت:لباسای سلمانه....

و باز سرش رو انداخت پایین... دستام از شدت غم و ناراحتی درد میکردن...بدون سرباز 
یا دستبند من رو برد سوار ماشینش که یک کیا اسپورتیچ بود کرد...

با طعنه گفتم:نمیدونستم پلیساهم چنین پولی دارن...
نشست و درو محکم بست:ببین من اصال اعصاب ندارم پس بهتره دهنتو ببندی!

 
راه افتاد توی خیابون بودیم که پوزخند زدم:نه دست بندی نه سربازی نمیترسی فرار 

کنم؟جواب مافوقت رو چی میدی؟!

عصبی زد کنار و اسلحه کشید و گذاشت روی پیشونیم:من نه از تو نه از گنده تر از تو 
میترسمکافیه اسم فرار از ذهنت رد بشه تا پاش پاشش کنم...

لحنش کامال جدی و بی رحمانه بود...

تا خود بهشت زهرا سکوت کردم....اونم انگار چیزی نداشت که بگه! بهشت زهرا نگه 
داشت و گفت:پیاده شو!

باالی سر قبرش ایستادم... عکسش رو زده بودن و روی قبر سفیدش با رنگ قرمز نوشته 
بودن : شهید سلمان تهرانی ...قسمت فرزند....نوشته بودن محمد بزرگ منش..حق داشتن 
هیچکس از پدر و مادر واقعیمون خبر نداشت...نشستم سرقبرش و فاتحه ای خوندم...سایه 

شخصی خبر از حضورش میداد
براممهم نبود خم شد وشیشه ی گالب رو ریخت روی قبر و با دست شست وشو دادزیر 
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لب داشت چیزی زمزمه وار میگفت...بهش خیره شدم سر بلند کرد با چشمای سرخ بهم 
گفت: سلمان داداشم بود...بهترین دوستم بود...همراه و همپای همیشگی ام بود!

با خشمنگاهمکرد: دوستای تو اونو کشتنتو مقصری!

ناراحت سرمو زیر انداختم...تا حدی حق داشت...

لبامو تر کردم و گفتم: من برادر دوقلوی سلمانم...
اگه میخواستم بکشمش۷ سال پیشمیکشتمش...نه حاال...که بعد از مدت ها دیده 
بودمش...من فقط میخواستم اون رو از تمنا دور کنم و تمنا روبرای خودمنگه 

دارم...دوست نداشتم بمیره...من مقصر نیستم...

خنده ای عصبی کرد:چرا؟!چرا تمنا لعنتی؟!چرا همه دنبال اون دخترن؟!

نمیدونمی زمزمه کردم که سرتکون داد...موهاش توی نور رنگمشکیشون بیشتر به چشم 
میخوردانگاررنگ کرده بود چشمای ابیش به این جذبه و اخمش خیلی میامدن و اون رو 

بی رحم میکردن

پوزخندی زد و گفت: میدونی اون دختر چقدرداغونه؟!فقط بخاطر تو !اون عاشق سلمان 
بود،و جلوی چشماش پرپر شدفقط بخاطر عشق مسخرانه ی تو!

 
ارومگفتم: عشق مسخره نیست....عشق تمنای من مسخره نیست

عصبی گفت: بهتره تمنارو فراموش کنی!اگه یک بار دیگه اسمتمنارو بیاریخالصت 
میکنم....

پوز خندی زدم...خالصممیکرد؟!چه بهتر! دیگه از این زندگی چی داشتم؟!چی 
میخواستم!؟هیچ...تمام دینی که داشتم میثم بود...که اونم ده روز دیگه که اون پاکت رو باز 

 کنه تمامش ادا میشه

به فکر اون روزی افتادم که با وکلیم تماس گرفتم...

تمام اموال خارج از کشورم رو به طور غیابی به اسم میثم زدم..و تمام حساب هام رو به 
یک اسم مستعار ریختم و همه رو مسدود کردمدوتا اسم جدید برای غنچه و میثم درست 

کردم...و داخل نامه ای برای میثم قید کردم که هرگزنباید به ایران برگرده و باید با غنچه 
ازدواج کنه...میثم حقش بود خوشبخت بشه...اون هیج نقشی توی قاچاق من نداشت...هیچ
وقت!حتی حقوق هم نمیگرفت و از روی حس رفاقت کنارم بود!مطمئن بودم اون پول و 

اون خونه تا اخر عمر برای خوشبختیشون کافیه
بعالوه میثمانقدر زرنگ بود که هیج وقت نزاره کسی از گذشتش بفهمه...با اینتفکر که 

دینمرو به میثم ادا کردم لبخندی روی لبم امدکه صدای همونپسر رفت رو مخم:چیه 
خوشحال شدی نبردمت بیمارستان!؟
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متعجبنگاهش کردم تازه فهمیدممسیر
مسیر بیمارستاننیست

_هیپسره منو کجا میبری؟!

به سمتمپرخاش کرد: هی ؟!مگه داری باحیوونخونگیت صحبت میکنی؟!اسمماحمده 
همونطور که میبینی بیمارستاننمیریم!

پس اسمش احمد بود!خیلی دوست داشتم بگم:اره از حیوون خونگیمم کمتری ولی این 
حرف برابر با مرگم بود پس خفه شدم تا ببینم کجا میبرتم...

بعد مدتی از شهر خارج شد..مطمئن شدممیخواد یک بالیی سرم بیاره برای همینخندیدم و 
گفتم:میخوای منو بکشی؟ !

پوزخندی زد و چیزی نگفتتوی همین چند ساعت فهمیده بودم شخصیت خود دار و ساکتی 
دارهخیلی دوست داشتم بیشتر درموردش بدونم

برای همین دوباره سوال پرسیدم: کجا میریم؟!

_ساکت باش میفهمی!

+گفتی اسمت احمده و دوست سلمانی!هم خونش بودی؟!

_.....

+خوب حاال که نمیخوای درمورد خودت بگی در مورد سلمان بودبرادرمکجا کارمیکرد؟!

_....

اینبشر چقدر ساکت بود! چطور سلمان با چنین کسی دوست شده بود!؟حدودا ۵۰ کیلومتر 
از شهر دور شده بودیمکه جلوی یک ساختموننگه داشت...ساختمونچند طبقه بود بین 

چندتا خونه ی قدیمی کوتاهماشین و پارک و گفت: راه بیافت!

ابرویی باال انداختم و گفتم: میخوای اینجا نگهم داری میدونستی غیر قانونیه؟!

یهو برگشت و اسلحه رو گذاشت رو سرم: ببین با اعصاب من بازی نکن! عین بچه ی ادم 
راه میافتی و میری تووگرنه ماشه رو میکشم و میکشتمت و کامال کارم قانونیه!

دستام رو باال اوردم و گفتم: باشه باشه تسلیم...بریم داخل...

داخل که شدم دیدم مردایی که با لباس شخصی داشتن صحبت میکردن و چیزی رو بهم 
نشون میدن

با ورود احمد همه ساکت شدن و به ما چشم دوختناحمد خسته با اسلحه به سمت باال اشاره 
کرد و گفت: از این طرف بیا
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و رو به یکی از همونایی که اونجا بودن گفت: به اهورا بگین بیاد و سه تا چایی هم بیارن 
دکتر و داروهای این اقا روهم بیارین

با چشم قربان جوابش رو دادنو پشت سر من راه افتاددر اتاقی رو باز کرد و باهمون دستی 
که کلت داشت اشاره کرد برم داخلدوتا صندلی بود و یک تخت و یک میز کوچیک 

احمد: رو تخت دراز بکش!

و خودش خسته روی صندلی ولو شد و دستش رو روی سرش گذاشت...

با تردید روی تخت نشستم و گفتم: میخوای شکنجم کنی به حرف بیام؟!

پوزخندی زد و چیزینگفتمدتی گذاشت تا با صدای سالم کسی برگشت به طرفش

کیفی دستش بود و پشت سرش مرد دیگه ای وارد شد!

احمد بلند شد و دست داد بهش و مشغول صحبت شدنانقدر اروم و زمزمه وار میگفتن که 
من هیچی نمیشنیدم...اون مردی که کیف دستش بود بهم نگاهی کرد رو به احمد گفت:چشم 

اقای سلطانی جای نگرانی نیست...

احمدهم در جوابش گفت:ممنونم. فقط لطفا بین خودمون بمونه...

با این حرفش بلند گفتم: برای زجر دادن و کشتن من راه های دیگه ای هم هست!

اون مرد کیف دار با تعجبنگاهم کرد و با لبخندی گفت:من دکتر سیدی هستم به 
درخواست اقای سلطانی امدم معاینت کنم پسر جان دراز بکش!

دیگه چشمام بیشتر از این باز نمیشد احمد داشت با پوزخند نگاهم میکرد و پسر کناریش 
هم سری از تاسف تکون داد وخطاب به احمد گفت: واقعا چیه این ادم باهوشه؟! از خنگ 

هم خنگ تره! چجوری ۴ سال بازار کوکائین دستش بوده؟!

و در ادامه خطاب بهم گفت: ماتورو نمیکشیم مراقبیم نکشنت تا روز اعدامت!

و روی صندلینشستدکتر مجبورمکرد دراز بکشم و مشغول مایعنه ام شداحمد دوباره دراز
کشید و ژست قبلی رو گرفتاهورا اروم داشت باهاش صحبت میکردسعی میکردم لبخونی
کنماما... انگار دیگه مخم خوب کارنمیکردفقط متوجه شدم داشتن درمورد بازجویی و تمنا 

صحبت میکردن

اسمتمنا که امد گوشامتیز تر شد ولی دکتر شروع کرد به حرف زدن و حرفشون نصفه 
نیمه موند

دکتر رو به هرسه گفت: براش سرم وصل کردم امپول هم زدم احتماال خوابش بگیره
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نهار  و شامکمچرب باید بخوره نباید زیاد تکون بخوره باید ارومنفس بکشه از تنش دور 
باشهقرص های معده و شربت های معدش روهم نوشتم....براش تهیه کنین و با غذا بدین 
بخورهاحمد تشکریکرد و اونپسر دکتر رو به بیرون راهنمایی کرددم اخر احمد صداش
زد و خواست تا غذا رو بگیره. و بگه چایی رو حتما بیارن!نشست و اسلحه رو گذاشت 

روی میز و دوباره دستش رو روی سرشگذاشت و چشماش رو بست

به اسلحه خیره موندم که گفت:حتی فکرشمنکن و بخواب وگرنه زنده نمیری بیرون اینجا 
همه مسلحن!

با تعجب نگاهش کردم که باز بدون تغیری در حالش دستوری گفت:نگاهمنکن بخواب تا 
غذا بیارن!

چشمام رو بستم و سعی کردمتمرکز کنم ....دردم داشت زیاد میشد ولی مسکن ها ارومم
کردن و کم کم خوابم بردبا صدا شدنم توسط شخصی بیدار شدم:پاشو غذاتو بخور باید 

داروهاتووبخوری

پسر غریبه ای بود کمک کرد بشینم و بهم غذا داد و داروهامخواست بره که دستش رو 
گرفتم:اون پسره احمد کجا رفت؟!

اخمی کرد و دستش رو بیرون اورد و گفت:رفتن سر خاک شهید تهرانی تا شب میان

وا رفتم و بزور چند لقمه ای خوردم...تا یک هفته اوضاع همین بود فقط احمد دوباز امد و 
دیگه نیومد....کم کم داشتم دیوونه میشدم..با خودم حرف میزدمدیگه حتی میل به غذاهم 
نداشتم...برای خودم اواز میخوندمهمش تمنارو میدیمجلومبا همون لباس مشکی زیبا.... 
ولی وقتی به خودم امدم دیدم غروبه و به پنجره خیره شدم...نمیدونم چرا امروز انقدر 

دلگیر بودبا یک حسابسرانگشتی فهمیدم امروز جمعه است...شعری همش توی سرم اکو 
میشداروم شروع کردم زمزمه کردن...اهنگی که چند روز مکله ذهنم شده بود رو خوندن:

دوباره نم نم بارون
صدای شرشر ناودون

دل بازم بیقراره
دوباره رنگ چشاتو

خیال عاشقی با تو
این دل اروم نداره نداره

شبامو خواب نوازش
دوباره هق هق و بالشت

گریه یعنی ستایش
ستایش تووچشمات
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دلم هنوز تورو میخواد
دل بازم پر زده واسه عطر نفس هات

)تمام تصویر هایی که با تمنا بودم و نمیدونست کی هستم از جلوی چشمم رد شد...اون 
لحظه ای بغلش کردم..
گردنش رو بوسیدم...

لحظه ای که از پله ها مثل ملکه ها پایین امد...چرا تموم نمیشد این حس لعنتی(

اتاقم عطرتو داره دلم گرفته دوباره
کار من انتظاره

یک عکس و درد و دالمو
میریزه اشکچشامو

غم تمومی نداره نداره
صدای باد و کوچه

داره تو خونه میپیچه
قلبم اروم نمیشه

بغل گرفتمت انگار
دوباره خوابه و تکرار

باز نبودی و من تکیه دادم به دیوار
ستایش یعنی این دیونگی ها

شبیه حس خوبه تو دل ما
نگاه کن تو چشای بی قرارم..

چقد این لحظه هارو دوست دارم...
تصور میکنم پیشمنشستی

چقدر خوبه چقدر خوبه که هستی
ستایش یعنی این حسی که دارم...

نمیتونم تورو تنها بزارم...

واقعا چطور میتونستم از تمنا دل بکنم؟!به دیوار تکیه داده بودم به خاطراتمون فکر 
میکردم...صدای درامد و قدم های کسیهمونپسری بود که با احمد هفته پیش دکتر اورد 

برام

طرفم امد و گفت: پاشو تمنا امده ببینتت!

با ذوق نگاهش کردم که اخم وحشتناکی کرد و به صورت تهدید گفت: حواست و جمع کن 
کاری نکنی که همینجا خونت رو بریزیم!
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چیزی نگفتم و بلند شدم و لباسمرو مرتب کردم
پوزخندی زد و به در اشاره کرداون چه میفهمید از عشق؟!از شوقیکه برای دیدار با تمنا 

داشتم!؟
قبال که از نزدیک ندیده بودمش تحمل این دوری اسونتر بود!وارد اتاقی شدماونورش 

شیشه داشت واردم کرد روی صندلی بشینمو میزی هم جلوم بود با ابو یک المپ مهتابی 
فقط روشن بودرفت بیرون و بعد از حدود ۵ دقیقه تمنا با همون پسره احمد وارد شدن...با 

دیدنش تازه انگار فهمیدم چقدر دل تنگش بودم!روی صندلی نشست
احمد همکنارش نشست خیلی دوست داشتم رابطه ی بینشون رو بفهمم!داشتم از حسادت 

میترکیدم چطور میتونستم عشقمو کنارمرد غریبه ای ببینم
دوست داشتم جای احمد باشم و کنارش بشینم...به سمتم خم شد سعی داشت چشم تو چشم

نشیم
به طور نامحسوس نفس عمیقی کشیدم

که با سوالش به چشماش خیره شدماون از من جایمیثمرو میخواست! حاضر بودم بمیرم 
ولی جای میثمو نگمبنابراین با تخسی گفتم:نمیدونم کجاست!دست احمد روی شونش نشت 

و تمنا هیج حرکتی نکرددوست داشتم دستای احمد رو قطع کنم

احمد با خشم رو بهم گفت:سروینا فکسکجاست
اینو که دیگه حتما میدونی نه!؟

بدوننگاه کردن بهاحمد به نقطه ای زل زدم و خطاب به احمد گفتم: سیگار داری؟!

سیگاری براماوردن با دیدن مارکش لبخندی زدم...
با فندک روشنش کردم شروع کردم به گفتن:باهم برادر بودیم.. دوقلو!توی بهزیستی تا ۳ 

سالگی!عین اینهلذت میبردیم از دیدن همدیگه انقدر که به هم عالقه داشتیم،به هیچی عالقه 
نداشتیم!

تا اینکه یکی پیدا شد و مارو به فرزندی قبول کرد

احمد امد چیزی بگه که دست تمنا مانعش شد و گفت :خوب!؟

نیم نگاهی به چهرهی کنجکاو و منتظرش انداختم و پکی به سیگار زدم...شهید محمد 
بزرگمنش!

چشمای احمد گرد شد و گفت: سرهنگ به عنوان فرزند قبولتون کرد؟!

سر تکون دادم:اره...ما بچه هاش بودیم...هرچی بزرگتر میشدیم...سلمان کامال شبیه 
سرهنگ شده بودحتی توی بازیامونم نقش یک شهید رو بازی میکرد

پورخندی زدم  :و منم ادم بد بازی بودم!اگه میدونستیم بازیامون به واقیعت تبدیل میشههیج 
وقت باهاش بازی نمیکردم!۱۷_۱۸ سالم بود که افتادم دنبال خانواده واقعیمون!سلمان ولی 
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فقط درس میخوند و میخواست یکپلیس نمونه بشه!
پدر و مادرمون رو پیدا کردم!...

به قیافه هاشون که منتظر بود چشم دوختموگفتم:مادرمون معتاد بود و پدرمون مواد 
فروش!

حاال هردو تعجب کرده نگاهم میکردن سیگار دیگه ای اتیش زدم: اره مواد فروش!انقدر
پیر بود که نمیتونست چیزی بفروشه...من افتادم کنارش و کمکش کردم..حاج محمد حالل 

وحروم  نمازوو روزه رو یادم داده بود!اما این پدرم بود و محتاج و نمیخواستم بدونه 
پسرشم!یکروز رفتم خونشون که دیدم... مادرم مرده و پدرمم سرهنگ بزرگ منش 

کشت..اون شب نفهمیدم چیکار میکنم. رفتم تو خط قاچاق تا اینکه یک بار معامله پر سودم 
رو سرهنگ خراب کرد و واقعا به خط اخر زدم و کار احمقانه ای کردم.فقط وقتی به 

خودم امدم توی خونه بودم و باالی سر جنازه ی سرهنگ و زنش...سلمان که امد خونه به 
مرگ تهدیدش کردم

و رو به احمد گفتم: برای همین فامیلش رو عوض کزده!از اون روز عین سایه کنارش 
بودم ...

احمد با تردید گفت: بهم گفته بود پدر مادرش رو یکی از اعضای  خانوادش کشته و 
خودشم مرده و فقط فامیلش رو تغیر داده ولی نگفت چی بوده!

سرتکون دادم و رو به تمنا گفتم: اون روزایی که میرفتی پیش سلمان کالس..تموم عکسات 
برای من میامد...حتی یک بار دستم رو گرفتی و به عنوان نابینا از خیابون رد کردی!

من عاشقت شدم!حس کردم توی چشماش اشک حلقه زده

سرشو باال کرد که اشکاش نریزهنفس عمیق سنگینی گرفتاحمد به طرفش رفت  و زیر 
گوشش چیزی گفت تمنا فقط با سر نه ای گفت و دوباره پرسید: بقیش رو بگو !

سیگار  رو خاموش کردم و تو چشماش زل زدم: با اینکه پیش سلمان بودی زیاد مشکل 
نداشتم،ولی وقتی عقد کردین،همتورو میخواستم بکشم هم سلمان روولی نمیشد... تا اینکه 

وارد گروهم شدی
خبرش خیلی زود بهم رسیداون شخصی که فکر میکردی من هستم...با برنامه من جلو 
امده بود..هروز فیلم و عکست دستم بود...به پیشنهاد سروینا یاهمون شهال مادرت رو 
دزدیدیم..قرار بود تورو بگیریم جاش و در ازای جونش طالق غیابیت رو از سلمان 
بگیری و عقد من شی...مادرت رو میخواستم ازاد کنم ولی سروینا حامد رو خریده 

بود...مادرت قرار نبود بمیره ولی مرد...بقیشم که خودت میدونی!

به چشمای قرمزش خیره شدم...به زور جلوی اشکش رو گرفته بود....

بهمنگاه کرد و با لبای لرزونشگفت: خاله شهالم کجاست تو میدونی؟!
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تکیه دادم به صندلی:من واقعا نمیدونم وگرنه بهت میگفتم فقط مطمئنم ایرانه و توی تهرانه 
اینکه کجاست رو نمیدونم...

سر تکون داد...همون لحظه تلفن احمد زنگ خورد و جواب داد: بگو!؟

_......

+کجایی؟!
_.....

+ما تا ۱۰ دقیقه ی دیگه میایم!

دست تمنارو گرفت و گفت: باید بریم جایی...

تمنا اروم گفت: باشه صبر کن میام!

احمد مردد نگاهش کرد ولی بعد رفت تمنا جلو امد و دستم رو گرفت
توی چشمام زل زد و گفت:من عاشقش بودم...میتونستی برام مثل تیام باشی،میتونستیم باهم 

زندگی کنیم،ولی خراب کردی...منتظر دادگاهت هستم...

و رفت...و رفت و منو با خیالش تنها گذاشت

تمنا:

با شوک از حرف های سایمون از اتاق بیرون امدم احمد با اخم های درهم سخت مشغول 
صحبت با اهورا بودبا صدایی که از ته چاه درمیامد صداش کردم:احمد

برگشت سمتم و با دیدنم به طرفم امد
زیر بغلم رو گرفت واقعا ازش ممنون بودم چون اگر کمکم نمیکرد سقوط میکردم

رو به اهورا گفت:پس حاضر باشین من بی سیم میزنم

نمیدونستم از چی حرف میزننعالقه ای هم به دونستنش نداشتم....دیگه از همین رازی که 
برمال شده بود خسته شده بودمکمک کرد سوار ماشینش بشیم

توخودم جمع شدمو گفتم:منو ببر خونه ...دلم براش سلمانم تنگ شده...

بدون برگشتن صورتش بهم گفت:اول میریم خونه ی منباید یکی رو ببینی
دیگه چیزی نگفتم.جلوی خونه پارک کرد .پیاده شدم با بی حالی و سستی قدم 

برمیداشتمحرفای سایمون توی مغزم اکو میشدبدون شک بیماری روانی داشت
در خونه رو که باز کرد وارد شدم و تا برگشتم روی مبل ایتن رو دیدم که نشسته بود و با 

چشمای غمگینش نگاهم میکردنزدیکم امد و بغلم کرد متاسفمی زمزمه کرد

و رو به احمد گفت:ممنونم...
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احمد بی توجه به اون بطری برداشت و برای خودش توی لیوان کمی ازش ریختمتوجه 
شدم شرابه اما چیزی نگفتم...خورد و گفت:خوب گفتی ازشون خبر داریکجان؟

ایتن بهمنگاه کرد و تا خواست چیزی بگه احمد گفت:اون حق داره بدونهحاال بگو کجاست

ایتن با تردید نگاهم کردچشمام رو با ارامش و تایید بستمولی با حرفی ک زد...خشک شده
نگاهش کردم اون االن چی گفت؟؟؟با صدای خش داری پرسیدم:چی گفتی؟

بازومو تو مشتش گرفت و نشوند روی مبل:سروینا توی یک هتله. دخترشم هست
من تنهایی نمیتونستم برم سراغش...باید کمکم کنی

هنوز شوکع حرفش بودمچند لحظه گذشت تا تحلیل کردم و گفتم:ادرس هتل رو بده

لبخندی مهمون لبای هردوشون شدایتن شروع کرد به توضیح دادن:هتل ستاره ی شرقیک 
هتل معمولی و نسبتا ۴ ستارههنوز نمیدونم دقیقا سروینا طبقه دومه یا اول و اتاقش هم 

نمیدونم...

احمد سوال کرد:از کجا میخوای بفهمی

ایتن به من خیره شد و بعد چند لحظه به احمد نگاه کرد و گفت:مشکل فهمیدنش نیستمشکل 
اول دوربیناستمشکل دوم  چجوری بگیریمشون

مشکل سوم چطوز بدزدیمشون!

لبامو تر کردم:دوربینا و پیدا کردن سروینا با منگرفتنش و اوردنش پایین با شما

احمد خوبه ای گفت و دوباره سوال کرد:حاال چجوری میخواب بری تو؟!

ایتن لبخندی زد و گفت:غذا در اتاق میل کنین

تمنا_چجوری بیهوششون میکنی؟

ایتن+دوراه وجود داره

احمد_خب؟

ایتن+راه اول دستماله!خب ممکنه یکم پر سرو صدا باشه

تمنا-و راه دوم؟

ایتن توی چشمام خیره شد و گفت:پودر یا دستمال
بیهوش کردنشون راحته به من بسپارینبنظرتون چجور بباریمشون بیرون؟

احمد متفکر جواب داد: خب اگه طبقه اول باشن از در پشتی 

ابرویی باال انداختم و گفتم:و اگه طبقه دوم باشن؟!
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با لبخند مسخره ای گفت:اینو نمیدونم

با پوزخند و اعصاب داغون بهش توپیدم:خسته نشی انقدر فکر میکنی

کم نیاورد و جوابمو داد:چاکریم

داشتم جوش میاوردم که تصمیم گرفتم فکر کنم 

سرمو پایین انداختم و فکر کردمپله اضطراری؟نه فکر خوبی نیستاحتیاج به سکوت داشتم 
برای فکر کردن ولی مدام فک این دوتا میجبنبدیهو داد زدم:دودقیقه خفه خون بگیرین

با چشمای گرد شده نگاهم کردن و گفتم: دودقیقه ساکت باشین دارم فکر میکنم!

هردو ساکت بهم زل زدندوباره تو خودم فرو رفتم...
پله اضطراری...نمیشه دونفر رو اورد پایینبخصوص که ایتن یک نفر بوداگه احمد باهاش 

میرفت
شک برانگیزمیشدالبته میتونست داخل نشهمنم از بیرون هتل رو کنترل کنمولی اگه روی 

پله ها کسی میدیدتشون چی؟!نه این بدترین ایده بودپرتشونکنن پایین چی؟!
ممکنه! ولی باید ارتفاع رو با تشکی که روی زمین میزاریم قشنگ بسنجیمیا اینکه بهشون
طناب وصل کنن و اروم بفرستن پایین....بعدم جداشون کنیم و پرتشونکنیم تو ماشین!؟اره 

این فکر بهتری بود

با لبخند گنده ای گفتم"فهمیدم!

منتظرنگاهممیکردن مشتاق ادامه دادم: تو و احمد میرین داخل
بیهوششونکه کردین بهشون طناب راپل وصل میکنین و اروم اروممیفرستینشون پایینمن 

از داخل ماشین همه چیز رو کنترل میکنم ...

ایتن_فکر خوبه
احمد+بنظرم ماشینش هم دارم!

با تعجب گفتم: با کیا اسپرتیج میخوای بریم سروقتشون؟!

خندید:نه با ونمیریم...
تمنا_اونوقت ونمون کجا بود!؟

لبخند دندون نمایی زد و گفت: یک دوستی دارممیتونه برامون ون مشکی بیاره خیالت 
تخت!

خوبه ای گفتم و ادامه دادم: حاال باید وسایل رو جمع کنیم و ایتن دنبال لباس و قیافه باشه

ایتن_فکر خوبیه

تمنا_خوبه حاال بریم سراغ لباسا...
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ایتن با لبخند و اعتماد بنفس گفت:این یک مورد هم بسپار به من استاد تغیر قیافه!

احمد خودشو روی مبل انداخت و خسته گفت: شب میریم فعال استراحت خیلی واجبه!

بلند شدمو کیف رو برداشتم :خب پس من میرم خونه

احمد بدون تکون دادن خودش با دستش گفت:بشین کدوم خونه!؟هستی حاال!

متعجب نگاهش کردم:یعنی چی کدوم خونه!؟برم پیش بابا و تیام دیگه تازه اوردنش خونه 
باید پیشش باشم...

ایتن_بهتره بمونی کارمون تموم شد میتونی بری

چیزی نگفتم و به سمت اتاق احمد رفتمروی تخت دراز کشیدم و شالم رو ول دادمبه این 
فکرمیکردم که شهالرو ببینم چه برخوردی باید باهاش داشته باشم!؟بکشمش؟!

زحرش بدم!؟اره زجرش میدم همونطور که منو زجر دادهمون طور که مادرمو گرفت 
دخترش رو زجر میدم تا بفهمههمونطور که سلمانمو زد میزنمش تا بکشه

اون باید درد بکشهنمیدونم چقدر لحظات کتک خوردن و زدن شهال رو توی ذهنم مرور 
کردم که صدای ایتن بلند شدکه ازم میخواست از اتاق بیرون برم و حاضر باشم تا 

بریم.شال رو سرمکردم به بیرون اتاق رفتم
رو به احمد که کمی از سرخی چشماش کم شده بود

 گفتم:  من امادم.لپ تاپ و وایرلس و فلش و چیب  ومیکروفن و پودر و طناط راپل رو 
حاضر کردی؟!کوله ای مشکی دستم داد:اینا وسایل مورد نیاز توعه....

بقیش با ماست....بهکوچه پشت خونه ی احمد رفتیم
که اهورا رو با ون مشکی یگانویژه دیدم

چشمام چهارتا شد اروم وحرصی گفتم: این کار غیز قانونیه

اهورا خندید و گفت: دزدیدن اونام غیر قانونیه چه برسه به کشتنشون!

دیگه چیزینگفتم دهنم عین ماهی باز و بسته میشد ولی چیزی نداشتمکه بگمسوار ون شدم 
و منتظر موندمایتن با لباس سفید و سیبل چخماخی وارد شد لنز مشکی گذاشته بودخیلی 

قیافش خنده دار شده بوداحمدهم لباس ابی مستخدم رو پوشیده بودخندمگرفت که احمد با اخم
نگاهم کرد

سرمو انداختم پایین و ریز خندیدم.به ساختمون هتل رسیدیمیک کوچه فرعی داشت که در 
پشتی اش اونجا بوداهورا همونجا ماشین رو پاروککرد  و پیاده شد و گفت:از اینجا به 

بعدش رو خودتون باید برین ولی....

نگاهی به من کرد و ادامه داد: ولی کمک خواستین کافیه خبر بدین نه تنها من بلکه همه 
پشتتونیم
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رو به احمد گفت: تمام تجهیزاتی که میخواستی رو زیر صندلی گذاشتم

باهم دست داد و اهورا گفت: موفق باشین!

به سمت تاریکی کوچه رفت و سوار موتور مشکی شد و رفت..با رفتنش انگار به خودم 
امده باشم وارد ون شدم و سیستم رو روشن کردمایتن و احمد منتظر بهم چشم 

دوختن...حدوو نیم ساعت طول کشید کارم و درنهایت گفتم: اتاق۲۴
 طبقه دو انتهای راهرو دست چپ دقیقا کنار همین پنجره ایی که هستیم...

ایتن بلند شد و گفت:کارت عالی بود 

احمد میکروفنی به ایتن داد و مال خودشم وصل کرد: دوربینا چی؟!

با لبخندی گفتم: دو دقیقه فقط!

و با همون لبخند گفتم: دوربینا ثابت شد ولی من شمارو میبینم برین!از توی دوربین  ایتن 
میدیدمش که وارد شد از در پشتی....

احمدهم با چند نایلون زباله کنار در خودش رو مشغول کرده بودو بعد ۵ دقبقه وارد 
شد...همونطور که انتظارش و داشتمایتن یک چرخ غذا برای طبقه دو بردوهمراهشم احمد 

با سطل و جارو رفت طبقه باال...اسانسور که ایستاد احمد مشغول طی کشی شد و ایتن 
مستفیم به اتاق شهال رفت...بعد چند دقیقه اروم احمد هم به همون طرف و بازم طی 

میکشیدشهال در رو باز کرد و ایتن رفت داخل
و بالفاصله احمد رفت توچند وقیقه توی سکوت مطلق گذشت...حدودا ۱۵ دقیقه شده بود 

که خبری ازشون نبود

دیگه داشتم عصبیمیشدم که صدای ایتن رو شنیدم:تمنا از پشت ون اون تیوپ بادی رو باد 
کن و زیر پنجره بزاراحمد االن میاد کمکت

وقتی تیوپ رو با استفاده از باد الستیک باد کردم و گذاشتم زیر پنجرهیچیز سفید و بزرگ 
از باال پرت شد و پایین و لحظه ای که فکر میکردم منفجر میشه

دست احمد گرفتش و اروم توی میکروفنگفت: الهه رو گرفتم حاال شهالرو پرت کن...

الهه رو به داخل ون برد و شهال روهم همینطورهردو بیهوش بودن
دست جفتشونو محکم بستم

با نفرت و انزجار به قیافه های بیهوششون نگاه کردمدست احمد روی شونم قرار 
گرفت،عزم رفتنکردیم.نمیدونستم کجا میرن فقط جلو نشستم که چشمم به قیافه های اونا 
نیافتهبرنامه ها داشتم براشون...به سمت خارج شهر رفتیم... حدود دوساعت بعد جلوی 

خرابه ای ایستاد 
نگاهی بهش کردم : اینجاست؟
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احمد_اره...اهوراه هرچی بخوای برات گذاشته

لبخند شیطانی روی لبم بودتمام خط قرمز های اخالقی رو کنار گذاشتمپیاده شدم و  احمد و 
ایتن اون دوتارو اوردن و به دو صندلی که وسط خرابه بود بستن ؛خرابه که میگم یعنی 

یک قسمت از دیوار پشتی و جلوییش ریخته بودسوز سرد میزد ولی سقف 
داشت...مشخصبود مال کارخونه است...چند چراغ داشت نمیدونستم برق داره یا 

نه....بنابراین به سمت تنها کلید اونجا رفتم...شانسی زدمش و برق چند المپ به صورت 
چشمک زن و بعد ثابت روشن شدفضا ترسناک شده بود و بد نبودبارون گرفت....

حاال عالوه بر فضای تاریک و سردصدای بارون هم ترسناک تر کرده بود فضارو...بعد 
از بسته شدن اونا...پسرا زیر اندازی اوردن.. و پیکنیک و روشن کردناب رو گذاشتن 

جوش بیاداول فکر گردم برای چایی میخواناما...اب که کمیگرم شد داخل سطل 
ریختن..در حد جوش که سوختن نبود اما گرم بودیهو خالی کردن روی شهال و دخترشبا 

وحشت چشم باز کردن

اولش گیج میزدن ولی وقتی منو دیدن چشماشون رنگ ترس گرفت...

الهه با نفرت و مثال شجاعت گفت:توکه هنوز زنده ایی!

لبخندی زدم وچیزی نگفتم..رو به ایتن کردم و با لبخند موزی گفتم: میشه لطفا اسباب بازی 
های کوچیکمون رو بیاری...

و به اون دوتا نگاه کردم وبا لحن ترسناکی ادامه دادم:میخوامکمی با خالم بازیکنم!
با ترس داشت نگاهممیکرد ولی حرفینمیزد

الهه باز نطق کرد: تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی دیمن پیدامون میکنه و....

سیلی محکم کی به گوشش زدم
باعث شد رد دستم روی صورت برفی اش بمونه

نمیدونم این همه قدرت از نفرت بود یا...با نفرت و چشمایی که مطمئن بودم خشم داخلش 
مشخصه فریاد کشیدم: دیمن مرد خودم اونو کشتمو اگر میخوای باز بالیی بسرت بیارم 

وراجی کن

توی صورتم با انزجارنگاه کرد: هیچ غلطینمیتونی بکنی!

لبخندی زدم و ازش قدم زنان دور شدمایتن وسایل و روی میزی گذاشتو کنار ایستادهردو 
منتظر واکنش من بودن...طرف وسایل بازی رفتم و شروع به حرف زدنکردم: اول مادر 
رو زجر بدم تا دختر درد نبودش رو بفهمه یا دختر رو تا مادر درد رو حس کنه؟هردو در 

سکوت خیره بهم بودن...چاقویی برداشتم و به طرف الهه رفتم چهرش ترسیده شد....تی 
شرت صورتی تنش بود که یقش به صورت هفت باز بود..

چاقورو اروم لبه ی یقش حرکت میدادم و گفتم:میدونی بدنت زیادی صافه
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محکم چاقورو فشار دادم و کشیدمزخم کوچیکی ایجاد شد و کمی خون امدیقه لباسش خونی 
شد

الهه جیغ زد ولی سیلی من نصیبش شد:حق نداری جیغ بزنی؛حق نداری فریاد بزنی؛حق 
نداری اعتراض کنی؛فقط حق داری درد بکشی

به طرف شهال رفتم... چه بالیی مناسبش بود؟!
لبه ی چاقورو از گونه تا گردنش نوازش وار کشیدم...زیر گردنش رو زخم کردم اما 

ارومم نمیکرد

میله ی افتاده یک گوشه نظرمو جلب کرد رو به شهال گفتم: با چی سلمان رو میزدی؟!

بی حرف نگاهم کرد که چاقورو پایین چشمش گذاشتم:یا حرف میزنی یا کورت میکنم

با ترس زمزمه کرد:با م...ی...له

خوبه ای گفتم و با خنده سرخوش به طرف میله رفتم

روی اتیش حاصل از پیکنیک نگهش داشتم تا خوب داغ بشه....

رو به احمد گفتم: دهن الهه رو ببند...

احمد بی حرف با پارچه محکم دهن الهه رو بست...

میله رو نزدیک شهال بردم طوری که گرماش رو احساس کنه...

درواقع فکر میکرد میخواماونو بسوزونم
ولی طی یک تصمیمناگهانی...میلهرو گذاشتم روی پای الهه

درست همونجور که تیام رو سوزوندن،با این تفاوت که تیام انقدر طاقت اورد که زنده 
بمونه و خوب بشه

ولی الهه قراره بمیره!من اونو میکشم!

با لذت به خونالهه چشمدوختم!چقدر قشنگ بود
چقدر جذاب بود!دهنشو باز کردم خواست چیزی بگه که دوباره میله رو بردم سمت 

صورتش....الل شد!

ایستادم رو به روشون... یچیز چرم برداشتم نمیدونستم به چه دردی میخوره میله مانند بود 
متراکم ولی چرمی!نازک بود و قطعا درد زیادی داشت،بارون قطع شده بود،و تنها چیزی 
که شنیده میشد،چکچکبارون از گوشه کنار خرابه بود،بدوننگاه کردن به بچه ها که در 

سکوتنگاهممیکردنگفتم: دوتا سطل اب سرد میخوام ایتن خواست بیاد جلو وچیزی بگه 
ولی احمد جلوش رو گرفت و باهم رفتن...بعد مدتی با دو بطری اب سرد امدن ...

به من چشم دوخته بودن: بریزین روشون...
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سرمو خمکردم ورو به الهه گفتم:دختر خاله ی کوچولومباید خنک باشه با ریخته شدن اب 
روی الهه جیغ وحشتناکی زدجیغش برابز با ضربه ای شد که با اون وسیله ی تودستم 

بهش زدم جاش موند ورگه ی خون ایجاد کردخوشمامده بود،حاال که اب سرد ریخته بودم 
روشون..درد رو چند برابر حس میکردن..

پوستشون حساس تر شده بود؛سلول  ها و گیرنده های درد سطح پوست فعال تر شده بودن
و این یعنی زجر برای اوناو...انتقام برای من رو به خاله ی عزیزم ایستادم: بهم بگو 

چرا؟! مگه مادر من باهات چیکار کرده بود!

باصدای لرزون ناشی از سرما گفت: مادرت و من...

با شالق زدم و فریاد زدم: مادرمو تو چی؟!جز اینکه خواهر بودین!؟

دندوناش بهم میخورد ولی باز ادامه داد:خواهر...ن...بو..دیم

بهت زدهنگاهش کردمچند قدم عقب رفتم احمد دو قدم امد طرفم که دستمو به معنای نه 
جلوشگرفتم

حرفش رو حالجی کردم: خواهر نبودن!؟

اخمامتو هم رفت و به سرعت باال سرش رفتم تا میتونستم زدمش..

میزدم و فریاد میزدم: خواهر بودین داری دوروغ میگی داری دوروغ میگی

ایتن گرفتتم و ازم خواست اروم باشم به طرف الهه رفتم  و رو به شهال گفتم: یا توضیح 
میدی یا جلو  چشمات میکشمش!

شهال با نگاه لرزون شروع به گفتن کرد: من با کلی نذر و نیاز خانوادم به دنیا امدم

دوقلو بودیم شهال و شیالتا اینکه شیال توی ۵ سالگی مرد...به طور اتفاقی توی 
بیمارستان...مادرم که پرستار بود دختر بچه ایی رو میبینه که پدر نداشته

و مادرش هم سر زایمان میمیره...اونو میاره خونه....

حالم خیلی بد بود..مادرمو خواهری کشته بود که میگفت خواهرش نیست

با بغض پرسیدم: خودش میدونست!؟اره!؟

با سر نه ای گفت و به زمین خیره شدبغض کرده به اطراف نگاهی کردم جواب سوالمو 
هنوز نگرفته بودم پس دوباره پرسیدم:چرا انقدر ازش متنفر بودی که اونو کشتی؟!

خنده ی وحشتناکی کرد: نه از اونمتنفر نبودم...تا اینکه با عشقمازدواجکرد منعاشق 
مردی بودم که  شد بابای تو!

داشت دوروغ میگفت مطمئن بودم داشت دوروغ میگفت!شروع کردم به زدن الهه و 
گفتم:تورو دوروغ میگی
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جیغ میکشید: نمیگمنمیگماون شب محسن آریا و خانوادش امدن خاستگاری فکرمیکردم
برای من اما....برایمننبود...

دستی به صورتمکشیدم....حااال دیگه جواب سواالمو گرفته بودم

اسلحه رو از پشت ایتن برداشتم و روشون هدف گرفتم:اوکی حاال دیگه جوابمو 
گرفتم!وقت رفتنه!و لبخندی زدم

اسلحه رو به سمت شهال نشونه گرفتم با ترس و ناامیدی نگاهممیکرد،دستم رفت روی 
ماشه...تمامخاطراتم یادمامدخاله شهالیی که براش میمردم و عاشقش بودم بعد مادرم برام 

مادر بود
خودش مادرمو کشته بود!بغضم گرفتدستم لرزید

اسلحه رو اوردم پایین و با گریه گفتم: برام قابل هضم نیست،من باید تورو بکشم چون 
مادرمو کشتی

اونو بکشم چون شوهرمو کشت ولی نمیتونم!

دستی روی شونم قرار گرفت...
حمد بود اسلحه رو  از دستمگرفت و زیر گوشمگفت: برو توی ماشین بقیش با من و ایتن 

فقط برو تو ماشین

بی حرف به سمت ون رفتم...هنوز نمنم بارون میامد...ساعت رو نگاه کردم حدود ۳ صبح 
بودیعنی حدود ۶ ساعت من یک حیوون واقعی شده بودم!؟

صدای شلیک امد و.....احمد و ایتن بعد چند دقیقه امدن نشستن...و خیلی عادی حرکت 
کردن با صدای گرفته و لرزوت گفتم: چیکارشون کردین!؟

ایتن نگاهی بهم کرد و گفت:"کشتیمشون"!

احمد هم به سمتم برگشت و گفت: یکمم اسید ریختیم مشخص نشه رد کتکایی که خوردن

ایتنهماضافه کرد: یک رد کوچیک هم از مواد توی رگشون هست و کمی هم اطراف و 
خب اثرات درگیری با قاچاقچیان و....

احمد یهو کشیده و بامزه درحالی که سرشو اخطاری به سمت ایتن کج میکرد 
گفت:ایــــــــــتن!

ایتنهم خندید وگفت:خوب چیه پرسید دیگه!

ولی واقعا تو حس و حال شوخی اونا نبودم...حال شوخیای ایتن رو نداشتم سرمو به 
صندلی تکیه دادم و اجازه دادم اشکام بریزه...بعد مدتی متوجه شدم ایتن به سمت خونه 

نمیره
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سر بلند کردم و پرسیدم:کجا میری!؟

_فرودگاه!من پرواز دارم توی فرودگاه میمونم شما هم برگردین خونه!

دیگه چیزینگفتم تا وقتی که رسید فرودگاهفکر میکردن خوابم بنابراین ایتن اروم به احمد 
گفت: شاید دیگه همدیگه رو نبینم! میدونم که دیگه طرف پلیس بازی نمیره

احمد: ممنونم از کمکات!

ایتن:قابلی نداشت ...از من میشنوی به وصیتش عملکن... هم اون حق یک زندگی ارامش 
بخشو داره هم تو

دیگه چیزی نگفتن با صدای در بلند شدمو درو باز کردمایتن رو به اغوش کشیدم و ازش 
تشکر کردماحمد پشن فرمون نشست و من عمیقا تو فکر بودموصیت کی!؟کی به احمد 

وصیت کرده!؟کی لیاقت یک زندگی ارومو داره!؟وقتی به خودم امدم که احمد داشت 
تکونم میدادگیجنگاهش کردم که گفت:کجایی تو!؟

_هی...چی...بریم

با شک نگاهمکرد وگفت:ببرمت خونه!؟

_نه بریم خونه ی خودت...

دیگه چیزی نگفت حتی نپرسید چرا...حالم اصال خوب نبود و دوست داشتم با یکی صحبت 
کنم...

باال که رفتیم احمد رفت لباساش رو عوض کنه ولی من یک راست رفتم سراغ مشروباش

یکبسته چیپس داشت و با ماست ساده

همراه با ودکا اوردم و روی میز گذاشتم...

شال و مانتو رو دراوردم و نشستم کمی برای خودم ریختم..

اروممزه مزه میکردم و به خاطراتمون فکر میکردم...

احمد امد کنارم نشست...یکپیرهن مشکی جذب تنش بود و گرمکن

سیگاری بهم تعارف کرد که بی حرفگرفتمش... و ودوکارو از دستمگرفت و خودش 
خورد

سیگار میکشیدم و اشک میریختم... احمد برای خودش ویسکی ریخت وگفت:دادگاه 
سایمون هفته بعده

فقط سرتکون دادم و پک محکمی به سیگار زدم
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دوباره پرسید:برنامت چیه؟انتقامتو گرفتی میخوای چیکار کنی!؟

درحالی که اشک صورتمو پر کرده بود و بفض داشت دیوونم میکرد جوابشو دادم
":فرض کن هرچیز مهمی رو توی زندگیت از دست  دادی،دیگه دلیلی برای ادامش 

نداری،من زندگیمو از دست دادم

مکث کردم بعد ادامه دادم:سلمان تمام زندگیم بودو باز بی صدا اشک ریختم...

نمیدونم چقدر گریه کردم و سیگارکشیدم،احمد تند تند مشروب میخورد

صداش بم تر شده بود که گفت: هفته دیگه دادگاه سایمونه حکم قطعی اش اعدامه نمیبرمت

با هق هق گفتم: میخواممردنش رو ببینم!

خشن گفت:الزم نکرده

خواستم چیزی بگم که داد زد: همین که گفتم تمنا داری خودت رو نابود میکنی اون سیگار 
کوفتی رو بزار کنار و برو بخواب تا فردا درموردش حرف بزنیم!

خواستم باز چیزی بگمولی وقتی چشمم به چشمش خورد پشیمون شدم و رفتم توی اتاق 
احمد

......
)روز زخمی شدت سلمان(

احمد: منتظر تماس بچه ها بودم  کلی سر این ماموریت تالش کرده بودیم و فقط دوست 
داشتم نتایجش خوب باشه!تمنا غیبش زده بود و هیچچیز به بدی این نبود،ساعت ۲۲ شب 

بود و داخل دفترم کالفه نشسته بودم؛نگرانشون بودم میدونستم سلمان میره دنبالش از 
طرفی نگران بودم تمناکار احمقانه ای کنه،از اولم این انتقام بچگانه درست نبود!تلفنم 

زنگ خورد و من با سرعت نور جواب دادمسلمان بود ولی بجاش تمنا جواب داد

وقتی گفت ایمیل خط ایمیل هاش رو چککردم
و دقیقا طبق حدسم هک شده بود،در این مورد چیزی بهش نگفتم،بعد از اتمام مکالممون 

 به سرعت با سردار تماس گرفتم خداروشکرسریع با درخواستم موافقت شد؛و تموم نیرو 
ها بعالوه امبوالنسا به اون منطقه اعزام شدن...حدودا ۴ ساعت منتظرشون بودیم....دیگه 

داشتم روانی میشدم همین که ساعت ۳ شد عالمت دادم بریزن داخل؛و خودمم پشت سیستم 
نشسته بودم و از دوربین ها دنبال سایمون و سلمان و تمنا بودم...

همه دستگیر شدنولی هنوز ما تمنا و سلمان رو پیدا نکرده بودیمیک ساعت دیگم صبر 
کردیم
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که دیدم سیگنال ردیباب از زیر خونه داره انتن میده

از انگشتر  سلمان بود و انگار اسیب دیده بود که به کار افتاده بود،به سرعت دنبال راه 
ورودی گشتم

و با نیروها ریختم داخل
سلمان و تیام رو زخمی پیدا کزدم وقتی رفتم باال سرش قدم های کسی رو حس کردم

دوباره سلمان رو دیدم و شوکه شده نگاهش کردم که گفت:من داداششمسلمان نیستم

تازه دوهزاریمافتادسلمان تیر خورده بود و نیمه بیهوش بود بردیمش امبوالنس تا به 
بیمارستان برسیم کنارش بودم مدام دستمو فشار میداد و زیر لب حرف میزد اخر طاقت 
نیاوردم و با اینکه میدونستم حرف زدن براش بده گفتم:چیشده بگو بهم چی داری میگی!

چشماش تر بود پلکی زد و اشک از گوشه چشمش ریخت: من تورو میشناسم...بعد از من 
میخوام تو مراقب تمنا باشی،با بچگی هاش کنار بیای،خواهش میکنم کنارش باش و ترکش 

نکن

محکم دستش رو فشار دادم: اینچه حرفیه خودت مراقبشی!

تنها پوزخندی زد وگفت: این وصیت من به تو بود!

ماشین همون لحظه ایستاد و بردنش بیمارستان...

کالفه جلوی در اتاق عمل قدم میزدم وقتی تمنا امد مشخص بود حال خوبی نداره؛و وقتی 
خبر مرگ سلمان رو بهمون دادن...

انقدر شوکه شدم که ندیدم کی تمنا افتاد رو کاشی های سرد بیمارستان...دکترش گفت باید 
حسابی مراقبش باشم...کنار تختش نشسته بودم و به روزایی که باهم میگذروندیم فکر 

میکردم

من پسر حامد سلطانی بزرگترین سرمایه دار ایران سر لجبازی پلیس شدم،با این دختر 
اشنا شدم و حاال کنارش نشستمبه خاطراتمون فکر میکنم

اهورا کارای تیام رو بر عهده گرفته بود،کیان هم بشدت اسیب دیده بود ولی اسیب دیدگیش 
کمتر از تیام بود؛تیام بخاطر سوختگی پوستش و عفونتی که گرفته بود  بستری شده بود و 

بی هوش بود اهورا باالی سرش بود من باالی سر تمنا... و داشتم فکر میکردم  چطور 
این دختر رو اروم کنم کم کم بهوش امد خواست سرش رو تکون بده ولی دردش گرفت

ضرباتی که داخل مبارزه با دیمن دیده بود شدید بود
 بسمتش رفتم و بهش اب دادم.. کمک کردم بشینه

وقتی نشست تازه متوجه پیرهن سیاهم شد...
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با یاد اوری اتفاق های قبلی اشک توی چشماش حلقه زد  متوجه حالش شدم  بغلش 
کردم   سرشو توی سینم مخفی کردم کم کم اشکاش تبدیل به هق هق شد

خودشو ازم جدا کردم :چند ساعته بیهوشم؟!

با صدایی  که  بغض داشت گفتم: ۱۲ ساعت سلمان رو بردن سرد خونه سردار کاظمی به 
سردار اریا خبر داد

بابات فردا میاد تهران.ماهم فردا سلمان رو بهشت زهرا قطعه شهدا دفن میکنیم ....
سردار گفته باید مراسمش باشکوه باشه....

با بغضی اشکار درحالی که اشکاش مرواریدیش میریخت گفت: سلمان کسی رو نداره.جز 
من تیامو بابا و داداشش...

با یاد اوری سایمونگفت: داداشش کجاست؟!

با یاد اوری اون اخمام رفت توهم
_بازداشته...

 لبشو گاز گرفت و گفت: تیام چطوره؟!

حاال چطور بهش بگم عفونت واردخونش شده؟غمگین فقط گفتم: تغیری نکرده!

_منکی مرخصم؟!

+دندت ترکخورده باید هنوز بستری باشی...

_میخوام بررم خونه برو رضایت بگیر

+اما...

با لحن پر درد گفتت خواهش میکنماحمد.... 

به سمت درخروجی میخواستم ببرمش اما توی چشماش میدیدم تا تیام رو نبینه اروم 
نمیگیره

بنا براین دستش رو گرفتم و اروم بردمش پشت پنجره تیام..

سعی کردم براش توضیح بدم عفونت موجود توی بدن تیام روفقط سرتکون داد و باز 
اشک ریخت...

حالش اصال خوب نبود بنابراین بردمش خونشون... وارد خونه که شدیم سکوتش مرگ 
بار بود اول قصد داشتم بزارمش و برم ولی.. و خودمم اونجا موندم...هر طرف رو نگاه 

میکردم یاد خاطراتی که دو سال باهم داشتیم میافتادم... یاد خنده ها و گریه ها اب بازیمون 
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...و زمانی که تمنا اموزش میدید و خرابکاری میکرد حس واقعی من به تمنا واقعا چی 
بود!؟

به اشپزخونه رفتم و گذاشتم اب جوش بیاد... انقدر سردرد بودم که دیگه نخواهم فکری 
کنم... کل پخچال رو زیر رو کردم اما دریغ از یک چیز برای خوردن تمنا ضعیف شده 

بود و احتیاج به چیزی داشت تا سرپا بمونه.. اگه قبال معتقد بودم انتقامش بچگانست...االن 
خودم دوست داشتم اون قاتل های عوضی رو بگیرم

سلمان دوست و رفیق من بود تنها کسی بود که بهش اعتماد داشتم و بهم اعتماد داشت من 
میدونستم برادر داره میدونستم خانوادش رو کشته ولی نمیدونستم زندس نمیدونستم اونا 

مثل ایینه هستن... به طبقه باال رفتم و تمنا رو دیدم که پیرهن سبز سلمان رو بغل کرده و 
خوابیده اروم پایین امدم و سویچ رو برداشتم.. بعد از اینکه غذا گرفتم و چندتا کار اداره 

رو انجام دادم  برگشتم و...

تمنارو از خواب بیدار کردم.. حالم اصال خوب نبود وبا هر بار دیدن تمنا حالم بدتر هم 
میشد... نمیدونستم..نمیتونستم باخودم صادق نباشم من همیشه زرنگی تمنارو تحیسین 

میکردم همیشه خرابکارایاش رو جمع میکردم و کمکش میکردم

اون حاال بهم نیاز داشت...دوباره ختم سلمان بود...زیر تابوتش رو منم مثل خیلی از 
همکارا گرفتم..منم اروم اروم اشک میریختم و متوجه حال بد همه بودم سلمان باهمه خوب 

بود همیشه

 وقتی خواستیم خاک بریزیم روش تمنا طاقت نیاورد و باالخره شروع کرد به داد و بیداد  
به سمتش رفتم و بدون توجه به نگاه های بقیه بغلش کردم

جلوش ایستاده بودم تا خاک شدن عشقش رو نبینه و بیشتر نشکنه به پیرهنم چنگ میزد
اروم زیر گوشش زمزمه وار گفتم:من بهت قول میدم پیداشون میکنیم قول میدم تو فقط 

قوی باش

بعد از مراسم به سراغ اون پسره رفتم... باید میبردمش سر مزار برادرش جدای اینکه 
حقش بود خب خیلی چیزا باید میدونستم کالفه کنارمزارش قدم میزدم با یاد اوری چند 
لحظه پیش که نزدیک بود از شدت عصبانیت بکشمش...نفس عمیقی کشیدم و رفتم تا 

گالب بگیرم...سایمون باالی سر قبر سلمان نشسته بود و دستش رو روی نوشته ها 
میکشید

اخم کردم و گالب رو روی قبر ریختم و تمیز تر از قبلش کردم...فاتحه ای براش 
خوندم..بغض و خستگی امانمو بریده بود

رو به سایمون گفتم:سلمان داداشم بود...بهترین دوستم بود...همراه و همپای همیشگی ام 
بود! دوستای تو اونو کشتنتو مقصری!
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باناراحتی ساختگی سرشو زیر انداخت..تا حدی حق داشت...: من برادر دوقلوی 
سلمانم...اگه میخواستم بکشمش،۷ سال پیشمیکشتمش...نه حاال...که بعد از مدت ها دیده 

بودمش...من فقط میخواستم اون رو از تمنا دور کنم و تمنا روبرای خودمنگه 
دارم...دوست نداشتم بمیره...من مقصر نیستم...

خنده ای عصبی کردم:چرا؟!چرا تمنا لعنتی؟!چرا همه دنبال اون دخترن؟!

از اینکه اسم تمنا رو میاورد عصبی میشدم اون رو سلمان به من سپرده بودنمیدونمی 
زمزمه کرد که سرتکون دادمداشت خیره نگاه و انالیزم میکرا

پوزخندی زد م: میدونی اون دختر چقدر داغونه؟!
فقط بخاطر تو !اون عاشق سلمان بودو جلوی چشماش پرپر شدفقط بخاطر عشق مسخرانه 

ی تو!
 

ارومگفت: عشق مسخره نیست....عشق تمنای من مسخره نیست

هیچکس جز من دیگه حق نداشت اسم عشق تمنا رو بیاره شاید حتی عاشقش نبوده 
باشمولی االن مال من بود

عصبی گفتم: بهتره تمنارو فراموش کنی!اگه یک بار دیگه اسمتمنارو بیاریخالصت 
میکنم....

چشمای بی روحش رو بهم دوخت بلندش کردم و به داخل ماشین رفتیم مقصد رو به جای 
از پیش تعین شده تغیر دادم در سکوت داشت همه جارو نگاه میکرد که یهو لبخند زد

با بدجنسی گفتم::چیه خوشحال شدی نبردمت بیمارستان!؟

متعجبنگاهم کرد
_هیپسره منو کجا میبری؟!

به سمتمپرخاش کردم: هی ؟!مگه داری با حیوونخونگیت صحبت میکنی؟!اسمماحمده
همونطور که میبینی بیمارستاننمیریم!

سکوت کرد ولی یهوخندیدو گفت:میخوای منو بکشی؟!

پوزخندی زدم و سکوت کردم بهترین راه سکوت بود راه همیشگی من

+کجا میریم!؟
_ساکت باش میفهمی!

+گفتی اسمت احمده و دوست سلمانی!هم خونش بودی؟!

_.....
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+خوب حاال که نمیخوای درمورد خودت بگی در مورد سلمان بود
برادرمکجا کارمیکرد؟!

_....

چقدر حرف میزد انگار یادش رفته بود من یک مامور بودم وواطالعات نمیدادم ماشینو 
مقصد مورد نظر  و پارک کردم : راه بیافت!

ابرویی باال انداخت: میخوای اینجا نگهم داری میدونستی غیر قانونیه؟!

یهو برگشتم سمتش  و اسلحه رو گذاشتم رو سرش: ببین با اعصاب من بازی نکن! عین 
بچه ی ادم راه میافتی و میری تو وگرنه ماشه رو میکشم و میکشتمت و کامال کارم 

قانونیه!

داخل که رفتیم همه سکوت کردن و به سایمون چشم دوختن به شخصی گفتم برام چایی 
بیاره و اهورا و دکترم خبر کنه و بعد به سایمون اشاره کردم بره باال توی اتاق روی تخت 

نشسته بود...

خسته روی مبل ولو شدممیدونستم سایمون هیچ خطری نداره حتی فکر فرار هم نداره از 
طرفی دوست داشتم زودتر قاتالی سلمان رو بگیرم..

اهورا و دکترووارد شدن و بعد از صحبت های الزم رفتن منم راهی خونه شدم...تیکه و 
طعنه های سایمون داشت جیگرمو میسوزوند اون چه میدونست من با چه دل خونی اون 

ماشین رو خریده بودم!؟

اره داشتن خونه وماشین برای یک افسر خیلی زیادی بود ولی من هر کس نبودم من پسر 
حامد سلطانی بودم پسر کسی که حاضر بود هرکار بکنه تا برگردم خونه و دلیل خونه 

نرفتنمم فقط غرور بی جاش بود

وارد خونه که شدم شخصی رو روی مبل دیدم

به سرعت اسلحه کشیدم و وقتی برق روشن شد

تازه قیافش رو دیدم چقدر اشنا بود

لبخند زد وگفت:سالم سایبر!باورمنمیشد ایتن رو بعد از ۱۰ سال دارم میبینمبغلش کردم و 
فشارش دادم

بهم گفت:از بالیی که سر سلمان امده خبر دارم و دنبال جای شهالم و امکانات میخوام!

با لبخند نگاهش کردم: فکر کن خونه ی خونته من چجوری کمکت کنم!؟

نگاهمکرد:خب راستش!....
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سوالی نگاهش کردم:خب!؟

تو چشمام زل زد: یکهفته سر تمنا رو گرم کن به بهونه های مختلف !

باشه ای گفتم و به سمت اتاق رفتم تا دوش بگیرم.

از حموم که امدم بیرون یک راست به سمت خونه ی سردار رفتم...

وارد خونه که شدم سردار روی صندلی نشسته بود و در سکوت به بخار چایی اش خیره 
شده بود،دودل بودم از وصیت سلمان بگم یا نه 

که خود سردار صدام کرد

نشستم جلوش که گفت:سلمان لحظات اخرش رو با تو بوده؛چیزی نگفت؟!

نگاهش کردم،چی میگفتم؟میگفتم ازم خواست مراقب پاره تنش باشم!؟ سرمو پایین انداختم 
و گفتم:گفت ولی االن زمان مناسبی برای بیانش نیست

بسیار خب زیر لبی زمزمه کرد و با غم گفت:دخترم کم غم از دست دادن مادرش رو کشید
حاالهم این...

لبمو ترکردم و گفتم:ان شالله خوب میشه

لبخند محزونی زد:برای یک پدر دخترش تموم زندگیشه بعد همسرم فقط میخواستم 
خوشحال ببینمش ولی حاال...

و بعد انگار چیزی یادش امده باشه هول زده بلند شد و با یک معذرت خواهی به اتاقش 
رفت...

به طبقه باال و اتاق تمنا رفتم...بازم پیرهن سلمان بغلش بود و خواب بود.نوازشش کردم و 
اروم گفتم؛هروقت حسم بهت محکم شد نجاتت میدم..

فعال مجبوری تنها بمونیو بیرون امدم...به سمت خونه رفتم .ایتن سخت مشغول الگو یابی 
بودهرچه زودتر باید شهالرو پیدا میکردیم ایتن پیشنهاد داده بود تا بزاریم تمنا خودش رو 

خالی کنه هم خوب بود
هم نگران کننده یک هفته گذشت،تمنا هر روز حالش بدتر میشد...یکی از همین روزها که 

با ایتن مشغول پیدا کردن شهال بودیم که تمنا زنگ زد گوشی رو برداشتم و شروع به 
صحبت کردم

درخواست داشت با سایمون حرف بزنه

مثل تمام روز های گذشته امدم مخالفت کنم اما ایتن اشاره کرد قبول کنم قبول کردم و گفتم 
سعی ام رو میکنم
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بعد از قطع کردن تلفن  به ایتن گفتم:خوب این چه کاری بود

تو که میدونی اینا شبیه هم هستن و تمنا ببینتش قاطی میکنه با لبخند موزیانه گفت؛ قاطی 
نمیکنه

اخم الود امدم چیزی بگم که گفت؛ببین ایران پر از شهر و روستاس ما حداقل باید بفهمیم 
شهال کدوم شهره توی خرابست یا توی هتل،روستاس یا شهر

حرفاش منطقی بود سویچ رو برداشتم و گفتم:خبرت میکنم

......

با همه هماهنگ کردیم،و قرار شد همو ببینن سایمون رو اهورا   اورد رو بهش کردم و 
گفتم:تمنا قراره ببینتت وای به حالت خطایی کنی برق خوشحالی چشماش زیادی پیدا بود!

وارد اتاق که شد...تمنارو دیدم که داشت تنهایی میرفت سمت اتاق... دستمو رو دستش 
گذاشتمو گفتم: باهم انجامش میدیم،دوست نداشتم تنها باشن،با ورودمون سایمون نگاهمون 

کرد

تمنا ازش سوال میپرسید در مورد شخصی به اسم میثم و اونهیچینمیگفت نمیخوامبگمچی 
ها شنیدم

نمیخوام بگم چی ها گفت و حال تمنارو چقدر خرابکرد فقط وقتی به خودم امدم که ایتن 
زنگ زده بود و گفت:پیداشون کردم...

فقط پرسیدم:کجایی!؟

_خونت 

+ما تا ۱۰ دقیقه دیگه اونجاییم...

دستتمنارو گرفتم و گفتم: ما باید بریم جایی

حس میکردم از این حرکتم سایمون یکه خورد و ناراحت شد،ولی بدرک

تمنا اروم گفت:صبر کن میام
توی چشماش زل زدم و اطمئنان رو که دیدم بیرون امدم،باید به اهورا میگفتم

صداش کردم که گفت:چیشده!؟

_جای شهالرو پیدا کردم...

+جدا کی بریم بگیریمشون!؟

اخم کردم:نمیگیریمشون!اونا طی یک درگیری و بخاطر کشیدن مواد زیاد میمیرن
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لبخند روی لب اهورا نشست و گفت:عالیه چیکار میتونم بکنم!؟

همچناناخمام توهم بود:یک ون میخوام..مجهز!

اخم کرد:سخته ولی شدنیه!

+صحنه سازیمون...

_اوناش به من مطمئنم همه ی همکارا خواهان این اتفاقن...

به بچه های توی اتاق نگاه کردم همه اخماشون تو هم بود و سخت مشغول پیدا کردن  
ردی از شهال!مطمئن بودم اوناهم خوشحال میشن قاتل همکار و رفیقشون پیدا بشه

صدای  تمناامد که گفت:احمد

 با رنگی پریده بیرون امده بود سریع زیر بغلش رو گرفتم بی حرف کمکم رو قبول کرد 
میتونستم حس کنم همه با دیدن این صحنه چقدر عصبانی شدن!

رو به اهورا گفتم:پس حاضر باشین من بی سیممیزنم!

کار پر ریسکی بوداگر سردار و سرهنگمیفهمیدن برای تک تکمون دردسر میشد من و 
اهورا شاید اخراجو بقیه توبیخی رو شاخشون بودولی از همه مطمئن بودم!

سوار ماشین شدیم...تمنا تو خودش جمع شد:منو ببر خونه دلمبرای سلمانم تنگ شده!

فکم منقبض شد این دختر داشت نابود میشد!

نگاهش نکردم تا عصبانی تر نشم:میریم خونه ی من باید یکی رو ببینی...

وارد خونه که شدیم و ایتن رو دید...بغلش کردحقیقتا حسودیم شد ولی زود به خودم امدم
به طرف کابینت رفتم و از ودوکا یکم ریختم نمیدونم چرا حرف بابام رو قبول نکردم و 

نرفتم اونور من هیچی ام شبیه اینواریا نبود....  واقعا چرا پلیس شده بودم با اعصابی 
داغون لیوان رو تموم کردم و به ایتن گفتم،:خب گفتی ازشون خبر داری،کجان؟

به تمنا اشاره کرد ولی نزاشتم حرف بزنه:اون حق داره بدونه بگو به تمنا نگاه کرد و 
گفت:سروینا داخلیکی ازهتل های تهرانه

تمنا خشکش زد و پرسید:چی؟

ایتن دوباره حرفش رو تکرار کردچند لحظه گذشت تا تمنا درک کرد :ادرس هتل رو بده

لبخندی مهمون لبای هردومون شد؛ایتن شروع کرد به توضیح دادن:هتل ستاره ی 
شرق،یک هتل معمولی و نسبتا ۴ ستاره،هنوز نمیدونم دقیقا سروینا طبقه دومه یا اول و 

اتاقش هم نمیدونم...
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 سوال کردم:از کجا میخوای بفهمی

ایتن به تمنا خیره شد و بعد چند لحظه بهم نگاه کرد و گفت:مشکل فهمیدنش نیست،مشکل 
اول دوربیناستمشکل دوم  چجوری بگیریمشون،مشکل سوم چطوز بدزدیمشون!

تمنا با احتیاط گفت:دوربینا و پیدا کردن سروینا با من،گرفتنش و اوردنش پایین با شما

خوبه ای گفتم:حاال چجوری میخوایبری تو؟!

ایتن لبخندی زد و گفت:غذا در اتاق میل کنین

تمنا_چجوری بیهوششون میکنی؟

ایتن+دوراه وجود داره

احمد_خب؟

ایتن+راه اول دستماله!خب ممکنه یکم پر سرو صدا باشه

تمنا-و راه دوم؟

ایتن به تمنا چشم دوخت:پودر یا دستمال بیهوش کردنشکون راحته به من بسپارین 
بنظرتون چجور بباریمشون بیرون؟

 متفکر جواب دادم: خب اگه طبقه اول باشن از در پشتی 

تمنا ابرویی باال انداخت :و اگه طبقه دوم باشن؟!

با لبخند مسخره ای گفتم:اینو نمیدونم
تمنا با پوزخند داد زد:خسته نشی انقدر فکر میکنی

کم نیاوردم:چاکریم

داشتیم با ایتن حرف میزدیم و برنامه میچدیم که یهو داد زد:دودقیقه خفه خون بگیرین

با چشمای گرد شده نگاهش کردیم که گفت: دودقیقه ساکت باشین دارم فکر میکنم!

با لبخند گنده ای گفت:فهمیدم!

  ادامه داد: تو و احمد میرین داخلبیهوششونکه کردین بهشون طناب راپل وصل میکنین و 
اروم اروممیفرستینشون پایین من از داخل ماشین همه چیز رو کنترل میکنم ...

ایتن_فکر خوبه
احمد+بنظرم ماشینش هم دارم!

_با کیا اسپرتیج میخوای بریم سروقتشون؟!
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خندیدم:نه با ونمیریم...
تمنا_اونوقت ونمون کجا بود!؟

لبخند دندون نمایی زدم : یک دوستی دارممیتونه برامون ون مشکی بیاره خیالت تخت!

خوبه ای گفت و ادامه داد: حاال باید وسایل رو جمع کنیم و ایتن دنبال لباس و قیافه باشه
.

همه چیر خوب پیش رفت خیلی راحت شهال و الهه رو گرفتیم 
حتی فکرشمنمیکردم انقدر راحت بتونیم بگیرمشون!

به کارخونه ای خارج شهر بردیمشون! چشمای تمنا حالتشون تغیرکرده بود میتونستم 
درک کنم چقدر سخته تحمل این قضیه ولی با کارایی که میکرد

با رفتاراش هر لحظه من و ایتن بیشتر شوک زده میشدیم با این حال جلوش رو نگرفتم و 
گذاشتم کارشو کنه حتی نزاشتم ایتن چیزی بهش بگه!

ولی موقع کشتنشون که شد...تمنا نتونست ازش خواستم به ماشین بره و استراحت کنه در 
عوض خودم و ایتن اونارو کشتیم و همه چیز رو پاک سازی کردیم اجساد کمی سوخته 

شدن و موادهم این اونور پخش شدن! داخل رگاشون حتی مواد تزریق کردیم

رد چند گلوله هم رو در و دیوار مشخص گذاشتیم

که بگن درگیری بوده خداروشکر تفنگ ها توی سیستم ثبت نشده بودن،به لطف اهورا که 
اخرین محلموله ی قاچاق اسلحه رو گرفت و هنوز ثبتش نکرده بودن،حال تمنا خیلی بد 

بود...،بعد از اینکه ایتن رفت بدتر هم شد،خونه ی من رفتیم..باورمنمیشد تمنا بخواد 
مشروب بخوره

این دختر داشت تمام ذهنیت های من رو بهم میریخت،مشروب رو از دستش گرفتم و 
سیگار دستش دادم،دوست نداشتم مشروب  بخوره!نمیدونم این حسه از کجا پیداش شد!تمنا 

همیشه برای من یک دوست بود،شاید ۴ تا سیگار کشید و هنوزم اشک داشت،منم دیگه 
داشتممست میشدم

صدام بم تر شده بود که گفتم: هفته دیگه دادگاه سایمونه حکم قطعی اش اعدامه نمیبرمت

با هق هق گفت: میخواممردنش رو ببینم!

خشن گفتم:الزم نکرده

حواست چیزی بگه که داد زدم: همین که گفتم تمنا داری خودت رو نابود میکنی اون 
سیگار کوفتی رو بزار کنار و برو بخواب تا فردا درموردش حرف بزنیم!

خواست چیزی بگه ولی وقتی چشمش به چشمم خورد پشیمون شد و رفت توی اتاق...بعد 
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نیم ساعت بلند شدمو بیرون رفتممیدونستم باید کجا برم..
جلوی در خونه پارک کردم و نفش عمیقی کشیدم

ساعت ۳ صبح بود و برق هاخاموش!چند وقت بود اینجا نیومده بودم!؟۷ سال!؟۸سال!؟نه 
کمتر شاید ۳ سال پیش که برای دیدن آناهید عزیزم امدم...قبل از رفتنش... پس چرا انقدر  

طوالنی بنظر میامد؟!دلم برایشون تنگ شده بودبی انصافی بود اگه میگفتم این طور 
نیست...کلیدخونه رو از داشبورد برداشتمو امیدوار بودم قفل رو عوض نکرده باشن!

وقتی کلید وارد شد و چرخوندمش لبخندی روی لبم امد...ارومدستگیره در اصلی رو پایین 
دادمو برق هارو روشنکردموارد اشپزخونه شدم و اب خوردمکه صدای پا امد برگشتم و 

اناهید رو دیدم که خوابالو با لباس عروسک خرسی اش داره توخواب راه میره

خندمو خوردم مثال ۲۴ سالش بود ولی هنوز مثل بچه ها لباس میپوشید جلوی در یخچال 
ایستاده بودمو وقتی امد طرفم اصال نرفتم کنار... بهم خورد و موهاش ریخت موهاشو با 

دست داد عقبو یک چشمشو باز کردبا دیدنم پرید عقب و جیغ کشید

دستمو سریع گذاشتم روی دهنش:هیس چته بابا جن که ندیدی

اشک از چشمش ریخت و دستم رو برداشتم که گفت: باور کنم خودتی!؟

بغلمکرد و نفس عمیق کشیدبا خنده بغلش کردم: اره فسقل جونم باور کن خودمم...

صدای قدم امد: آناهید باز چی دیدی که جیغ کشیدی

صدای مادرم بود که با دیدنم دم در اشپزخونه ایستاده بود

جلو رفتم و گفتم: من برگشتم...دلمبراتونتنگ شده بود

بغلمکرد و با گریه ای از سر شوق گفت: خوش امدی

همینجوری داشتیمحرفمیزدیم که از باال صدای داد مانند کسی امد: نازنین نازنین کجا 
رفتی این دختره باز چرا جیغ زد

صدای قدم امدهمه با ترس به مننگاه میکردنکه جلوی راهپله رفتم و پدری رو دیدمکه 
حاال با عصا راه میرفت...امدم دستش رو بگیرم که سیلی نصیبم شد

ولی بازم دستش رو گرفتم و بوسیدم بغلمکرد و محکم فشارش دادم: من برگشتم...باالخره 
کنار امدم...

دور میز نشسته بودیم و من برای دهمین بار داشتم توضیح میدادمکه دقیقا چرا 
اینجام...پدرم با اخمگفت: پس میخوای بری خواستگاریش!؟سرتکون دادم:اره ولی نه 

االن...

اخم بابا شدید تر شد: پسکی!؟
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کالفه گفتم:وقتی ۴۰ روز از مرگسلمان گذشته باشه و سردار و تیامراضی باشن

اناهید دستمو گرفت انگارتوی اون جمع تنها کسی بود که درد واقعی ام رو حس میکرد : 
داداش دوسش داری!؟

دستش رو فشار دادم و نمیدونمی زمزمه کردم و سویچ رو برداشتم و رفتم بیرون

به سمت خونه رفتم تمنا غرق در خواب بود ای کاش منم میتونستم یکم بخوابم...سایمون 
که اعدام بشه...استفعا میدم...نمیدونم میخوام چیکار کنم ولی دیگه نمیخوام اونجا بمونم...

....

تیام_مطمئنی احمد میخوای اینکارو بکنی!؟

با صدای خسته گفتم:اره میخوام استفعا بدم نمیدونم بعدش چیکار کنم ولی توام استفعا بده 
 یک شرکتی چیزیپیدا میشه که به تخصصمون نیاز داشته باشه

تیام به میزش تکیه داد تازه حالش خوب شده بود و برگشته بود محل کار ولی هرگونه 
عملیات رو اکیدا براشغدغن کرده بودن

خیره نگاهم کرد و گفت: من فکر میکردم تو عاشق کارتی!

_اره بودم قبل از اینکه سلمان رو از دست بدیم

انگاربا این حرفم مهر سکوت خورد به لباش و بعد مدتی گفت: میخوای با پدرت کار 
کنی!؟

به شدت سرموچرخوندم و نگاهش کردم:نه ابدا حاضرم کارگری کنم ولی زیر دین اون 
نرم...

خوبه ای گفت و دوباره سکوت کرداز فرصت استفاده کردم و صداش کردم:تیام...

نگاهم کرد:هوم!؟

لبمو تر کردم: سلمان یک وصیت به من کرده...

مشتاق و ناراحت نگاهم کرده: چی گفته راجع به کی

_راجع به تمنا.و...

+و...!؟

نفس عمیقی کشیدم:تمنا و من

شوکه نگاهم کرد:چی
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کالفه سکوت کرده بودم همچنان متعجب بهم زل زده بود!سکوتم داشت طوالنی میشد که 
عصبی داد زد:بنال دیگه احمد،سلمان چی گفت 

بدون نگاه کردنش گفتم: ازم خواسته تا...

داد زد:تا چی!؟

+تا مراقب تمنا باشم و باهاش ازدواج کنم...

سکوت کرد  سر بلند کردم دیدم شوکه و ساکت داره یک جا رو نگاه میکنهبه طرفش رفتم: 
ببین تمنا هیچی نمیدونه اگه تو راضی نباشی هیچ وقت بهش نمیگم ولی...ولی منم نمیتونم 

رو حرف اخر رفیقم حرف بزنم. تا اخر کنارش تنها میمونم تا رضایت بدی...

سکوت کرد که با سری افتاده از دفترش بیرون امدم..تا یک هفته هرشب به خونه ی 
سردار میرفتم و کنار تمنا بودمو زیر بار سنگین نگاه های تیام ذوب میشدم ولی تمنا رو 

نمیشد تنها بزارم از طرفی تمناهم دیگه خیلی بهم وابسته شده بود

خودمم فکر میکردم واقعا یک حسایی دارم بهش پیدا میکنم اوضاع همین بود...تا وقتی که 
تیام  اون شب صدام کرد از طرفی هم تمنا دستم رو گرفته بود و نمیزاشت برم رو به تیام 
به تمنا اشاره کردم که چیزی نگفت ومنم باهاش رفتم باال طبق معمول رفتیم اتاق سلمان... 

نمیدونم چرا اینکارو کردم ولی دستش رو گرفتم و به طرف اتاق خودش بردم
اعتزاض کرد: احمد!اونجا دوست ندارم برم میخوام برم اتاق پیش سلمانم...بیا توهم بریم 

بهت نشونش بدم

کار همیشگی اش انگار داشت میشد...انگار بین یک جنگ گیر افتاده بود!باید سلمان رو 
فراموش میکرد

به هر بدبختی بود سعی کردم باهاش حرف بزنم 
روی تخت نشسته بود و به روتختی خیره بود

گاهی اخم میکرد و گاهی میخندیدصداش کردم: تمنا!؟

جوابی نداد دوباره صداش کردم: تمنا بانو!؟

نگاهم کرد شروع کردم به گفتن: سلمان رفته. رفتنش برای هممون بخصوص تو سخت 
بود ولی سعی کن باهاش  کنار بیای

زندگیجریان داره... سعی کن باهاش کنار بیای در سکوت داره نگاهم میکنه و چیزی 
نمیگه حتی بغضم نکرده حتی اشکی همپشت پلکش جمع نشد

چشماش رو اروم بست و لبخند تلخی زد: فکر کردی نمیدونم ؟!فکر میکنی  مجنون 
شدم؟فکر میکنی دیگه زندگیم توی سلمان بود و بدون اون هیچم؟فکر میکنی خبرندارم 

برای چی اینجایی هرشب



208

شوکه نگاهش کردم:من میدونم سلمان ازت خواسته مراقبم باشی...من فقط زمان میخوام 
فراموششکنم...

بغض کرد: فقط همین! 

هیسی گفتم و به اغوش کشیدمش....کم کم اشکاش راهش رو پیدا کردبعد از اینکه خوب 
گریه کرد خوابش برد روی تختش گذاشتمش و پتو روش کشیدم..ناخواسته به اجزای 

صورتش خیره شدم...

چشمای کشیده و بادومیدماغ ساده لبا...لبای وسوسه انگیز نمیدونم چیشد که دیدم صورتم 
دوسانت با صورتش فاصله داره سریع عقب کشیدم و رفتمبیرون...هنوز دو قدم نرفته بودم 

نه سریع برگشتم  و  پیشونیش رو نرم و اروم اما گرم و سوزنده بوسیدم بیرون رفتم که 
دیدم سردار و تیام هردو در سکوت نگاهم میکنن با سری پایین نشستم جلوشون! امدم 

حرف بزنم:من....

که سردار شروع به گفتن  کرد: تیام همه چیزو گفته!

شوکه نگاهش کردم و نگاهم به تیام افتاد که لبخند میزدسردار گفت: تورو خوب میشناسم 
احمد میدونم چقدر خوب و پاکی!اما از تمنا مطمئن نیستم...

لبخندی زدم: تمنا با من...

درواقع خودممنمیدونستم میخوام چیکارکنم ولی باید اول تمنا رو از فکر سلمان خارج 
میکردمبعد ازش خواستگاری میکردم با اجازه ای گفتم و به سمت اتاق تمنا رفتم..راحت 
خوابیده بود نشستم یک گوشه و نگاهش کردم... یک ماه از نبود سلمان میگذشت... ماه 
اینده هم قرار بود سایمون اعدام بشه... هر روز ما سر قبر سلمان بودیم..و تمنا فقط به 

نوشته های روی قبرش خیره میشد نمیدونم باید چیکار کنم...نمیدونم ...من احساسی به تمنا 
داشتم!؟ باید پیش خودم اعتراف کنم اره داشتم..تمنا ...از همون اول که دیدمش !شاگرد 

شیطون و مورد عالقم بود! بعد هم نمیدونم از سر عالقه یا دوستی...همیشه خرابکاریاش 
رو توجیه میکردم..قبل از هر چیزی باید به کارای خودمم رسیدگی کنم...

تیام بهم گفت نمیخواد استفعا بده و لزومی نداره منم اینکارو بکنم اما من مصمم بودم..برای 
ساختن یک زندگی پر ارامش برای هردومون...میتونستم وابستگی تمنارو نسبت به خودم 

حس کنم... اما هنوزم نیاز به مشورت داشتم...تلفن رو برداشتم و  به لیست مخاطبینم 
رفتم...روش مکث کردم...خیلی وقت بود باهاش تماس نگرفته بودم..دستم رو روی دکمه 

اتصال زدم  و از اتاق و بعد هم از خونه خارج شدم..

سریع جواب داد:بله!؟

نفسمو فوت کردم:احمدم...احمد سلطانی!
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مردونه خندید: سالم بر رفیق بی معرفت کجایی !؟

کالفه گفتم: باید ببینمت کجایی!؟

سکوت کرد ولی بعد مکثی گفت: خونه ی مجردی قبلیمون منتظرتم...
 قطع کردمو به سرعت به طرف خونه ی امیر رفتم... یا بهتره بگم خونه ی قبلیم با 

امیر...ایفون رو زدم..درو باز کردطبقه ۱۴ ام!یک خونه نسبتا نقلی و خوشگل!در باز بود 
و وارد که شدم امیر از اشپز خونه داد زد:بیا تو درم ببند هوا سرده!

درو بستم و دنبالش با چشم گشتم  توی قاب اشپزخونه ظاهر شدبغلش کردم و گفتم: دلم 
برات تنگ شده بود!

خندید: برای همین انقدر ازم خبر میگرفتی!

خنده ی پر دردی کردم و هیچی نگفتم...فهمید حال خوشی ندارم: بشین و تا شروع به 
حرف زدن بکنی من قهوه میارم..امشب انگار کلی حرف داریم باهم!

امیر دوست روانشناسم بود که باهم یک مدت کوتاه زندگی میکردیم.برای درمان تمنا بهش 
احتیاج داشتم...قهوه اورد و کنارم نشست:خوب من میشنوم...

لبمو تر کردم و سیر تا پیاز ماجرا رو براش گفتم...
......

در سکوت و ارامش حرفام رو گوش داد...بعد حدود ۲ ساعت تعریف گفت:پس هر روز 
میرین سر قبرش!؟

سر تکون دادم

_بعد خونه و بعد هم خواب!؟

+اره البته به زور قرص میخوابه!وگرنه تو اتاق سلمان میخوابه!

سکوت کرد و بهم خیره شد: حست چیه!؟

کالفه جواب دادم: خوشم میاد. حسی بهش دارم ولی عاشقش نیستم..

لبخند محوی زد:برای شروع کافیه

و جدی ادامه داد:مو به مو کارایی که میگم با داداش و باباش اجرا میکنین....

و شروع به توضیح دادن کرد.
تمنا:

بعد از شبی که رفتار همه یک هو عوض شده بود یک هفته میگذشت..طبق عادتم لباسای 
مشکیام رو پوشیدم و زنگ زدم به احمدبعد چند بوق جواب داد  و گفت پایین منتظرمه
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از اتاق که بیرون رفتم تیام رو دیدم که با بابا داشتن میخندیدن وقتی منو دید

طرفم امد و دستشو دور گردنم حلقه کرد و گونم رو بوسید:ابجی جونم!؟خوبی!؟ کجا 
میری!؟

هم متعجب بودم هم شوکه:میرم با احمد سر قبر سلمان

یهو اخماش توهم رفت و جدی گفت:باشه زود برگردین جایی میخوایم بریم...

باشه ای گقتم رو رفتم... احمدهم با اخمای توهم منو برد و برگردوند..
......یک ماه دقیقا همه رفتارشون همین بود .اسم سلمان که میامد همه اخم میکردن دیگه 
بعد از قبرستون برنمیگشتیم خونه و احمد منو میبرد جاهای مختلف و به هر نحوی سعی 
داشت بخندم نمیدونم چرا اینکارو میکرداز طرفی هم حس های دخترونه ام فعال شده بود 

و رویا پردازی میخواست...

من به احمد حس داشتمو نمیتونستم انکارش کنم. طبق معمول با تیام و عسل رفته بودیم 
بیرون. اینبار با اصرار های عسل مشکی تنها نپوشیدم و قرمز هم قاطی اش کردمو یه 

ارایشی هم کردم .

خودم باورم نمیشد سه ماه بعد از مرگ سلمان انقد راحت بتونم باهاش کنار بیام من سلمان 
رو دوست داشتم... عاشقش بودم...پسچرا مثل فکر خودکشی به سرم نزد!؟ چرا افسردگی 
حاد نگرفتم!؟ به احمد که پشتش بهم بود و تیام که با عسل مشغول بود نگاه کردم واقعا اگه 

کمکاشون نبود شاید از این ها بدتر اتفاق میافتاداحمد رو نگاه کردم... تیپ کرم قهوه ای 
زده بود که خیلی بهش میامد...ته دلم لرزید

انگار یک دسته پروانه ابی توی دلم شروع به حرکت کردن برگشت طرفم و یک جور 
خاصی نگاهم کرد و لبخند تمنا کشی زد.. بازم دلم لرزید...من گفتم تمنا کش!؟مگه قرار 

نبود دیگه دلم نلرزه!؟ نه اینا حتما توهمه!تیام هم بهم نگاهی انداخت وولبخندی زد...

امروز اولین روزی بود که سر قبرسلمان نرفته بودم و حس بدی هم نداشتم!اسمون و 
زمینو بهم نریخته بودم و خوش اخالق بودم...

احمد به طرفم امد و گفت: خانم خانما چه خوشگل کردی اماده ای بریم!؟

بریمی زمزمه کردم و پشت بقیه اردک وار راه افتادم

نمیدونم شاید قرار بود خوش بگذره ولی من ترجیح میدادم تو اتاقم بمونم...واقعا بیرون 
رفتن برام سخت بود...تیام پشت فرمون نشست و پرسید:خوب من ووعسل یک سوپرایز 

عالی داریم امشب .

لبخند محوی زدم: کجا قراره بریم!؟

عسل خندون جواب داد:سفره ی خونه ی شمشادی!
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تاحاال اسمش رو نشنیده بودم بنابراین ابروهام پرید باالو سکوت کردم تا برسیم...انگار 
همه برنامه هارو از قبل چیده بودن...وارد شدیم و به سمت جایی که احمد رزو کرده بود 

رفتیم...سفره خونه سنتی بود
و فضای سربسته ای داشت با شیشه های رنگی و طرح های کاشی کاری اسالمی کار 

شده بود
یک ابنما هم وسط داشت که خیلی ساده بود

پرده های قرمز با حاشیه طالیی سه تا لوستر بزرگ  و شیک توی سالن زده بودن که 
انعکاس نور رو قشنگتر میکردن جای میز و صندلی تخت گذاشته بودن هر سه چهار قدم 

یک تخت چهار _شش نفره بود روی یکی از تخت ها نشستیم و منتظر شدیم تا بیان 
سفارشارو بگیرن... توی همین حین که منو رو نگاه میکردم حس کردم سایه ای باال ی 

سرمه سرمو باال اوردم و با دیدن کیان یکه خورده ایستادم 
به قیافم لبخندی زد و گفت: سالم خانم 

خوشحال شدم اونقدری که دوست داشتم جیغ بزنم

پشت سرش غزل رو دیدم که سرش رو پایین انداخته بود و بهم نگاه نمیکرد وقتی رفتم 
طرفش

بهمنگاه کرد توی چشماش پشیمونی موج میزد بغلم کرد:خیلی متاسفم ...منو ببخش...

لبخندی زدمو فشاری بهش وارد کردم همه دوباره نشستیم و مشغول شدیم

بعد از سفارش ها عسل گفت: خوب سوپرایز اول رو که دیدی تمنا کیان و غزل بودن...

ولی سوپرایز دوم...  کیان یهو گفت: بشین وروجک بزار خودم بگم!

عسل همبا خنده و اخم ساختگیگفت:نامرد قرار بود من بگما!و با غرغر نشست سرجاش

کیان صداشو صاف کرد وگفت: من و...و به غزل نگاهی عاشقانه انداخت و ادامه داد:من 
و غزل قراره ازدواج کنیم!

ناباور بهشوننگاه کردم غزل از خجالت سرخ شد ولی واقعا براش خوشحال شدم! اونم 
عاشق شده بود و دیگه به عسل حسودی نمیکرد...حداقل سرنوشت اونا مثل خانواده ما 

نمیشدلبخند تلخی روی لبام بود ...هم دلم عشق میخواست..هم توی گذشته بودم..

با صدای احمد به خودم امدم: سوپرایز بعدی مال منه...منتظر نگاهش کردم

لبخندی زد و گفت: من استفعا دادم...

همه مهبوت نگاهش کردیمهمه به جز تیام انگار خبر داشت..وقتی چهره مهبوتمو دید... 
لبخند دیگه ای زد و گفت:تو یک شرکت کامپیوتری مشغول به کار شدم
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با این حرفش لبخندی زدم و لب زدم:موفق باشی

متقابال لب زد: اینا بخاطر توعه...

مات وهنگ نگاهش کردمیعنی چی بخاطر منه!؟ انقدر این حرفش شوکم کرد که تا اخر 
شب هیچی از حرفاشون نفهمیدم...متوجه شدم نگاهی روم خیرستسرمو باال اوردم و احمد 

رو دیدم که نگران نگاهم میزدسرتکون داد که یعنی چیشدهمنم با سر گفتم هیچیدوباره 
نگاهم کرد داشت با نگاهش میگفت:منو خر میکنی!؟

خیره نگاهش کردم: خر هستی نیاز به خر کردنت ندارم

چشماش گرد شد و گفت: با من بودی!؟

منم مثل خودش بلند گفتم:نه پس با بغل دستیت بودم! گوریل!

دیگه چشماش از این اگه جا داشت بزرگ تر میشد!

همه متعجب داشتن به ما نگاه میکردن و نمیدونستن یهو بدون حرف زدن این دوجمله از 
کجا امدهمینجوری بهم زل زده بودیم اون با چشمای متهجب و من خونسرد...فارغ از دنیا 
توی نگاه هم حل شده بودیم تازه داشتم احساس میکردم همون...تمنای ۲ سالپیشم...که با 

صدای گارسون از اون فضا بیرون کشیده شدم... غذارو خوردیم و رفتیم به پیشنهاد غزل 
بام تهران... گفتیم یکم راه بریم...کم کم هرکس دست جفتش رو گرفت و رفت

من و احمد هم اروم کنار هم راه میرفتیم... سرم پایین بود و فکرم مشغولمشغول رفتار این 
چند وقت احمد..حس کردم دستای همیشه سردم تو دست گرم و مردونه ای فرو رفت 

سرمو باال اوردم که دیدم احمد داره با نگرانی نگاهم میکنه اروم پرسید:تمنا!؟

از لحن صدا کردن اسمم یک جوری شدم... ناخواسته زمزمه وار جواب دادم:جانم...

لبخند محوی روی لبش امد و بعدش هم گفت: خوبی!؟

سرتکون دادم و دوباره راه افتادیم..با دستش اروم دستم رو نوازش میکرد و هر لحظه 
نواز دستش روی دستم باعث میشد فکرم از همه چی دور بشه... دیگه حس میکردم توی 
قلبم زندانی وحود نداره...که زندانی اون سلمان باشه حس میکردم توی قلعه وجودم اون 

اتاق خاکستری که سلمان رو دفن کرده بودم باز شده و همه چی داره مثل اول میشه با این 
تفاوت که توی قلبم باید یادگار و یاد بود سلمان رو یک گوشه میزاشتم و درای قعله ی 

زندگیم رو باز میکردم..محو تفکراتم بودم که صدا احمد از تفکردر امدم:تمنا،

با حرفش بهش نگاه کردم. به شهر زل بود ادامه داد:تاحاال فکر کردی ادما چرا میان تو 
زندگیمون؟!

سکوت کرد تا جوابشو بدم..نه ای گفتم و متتظر نگاهش کردم:میان تا تغیر ایجاد کنن
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گیج داشتمنگاهش میکردم چیمیگفت!؟

ادامه داد: بزودی قراره اتفاقایی بیافته...اما...

به چشماش خیره شدم..این چشمای ابی چی داشتن که من رو اینجوری جذب میکردن!؟ 
اونم حرفش رو انگار خورد و به چشمامنگاه کرد..بعد از چند لحظه ادامه داد:اما تو باید 

بگی این تغیرات رو میخوای یا نه...

نوبت من بود که حرف بزنم.. لبمو تر کردم و متوجه نگاه میخ کوب شده ی احمد روی لبم 
شدم

ولی بروم نیاوردم و جواب دادم: من حاضرم هر تغیری رو بپذیرم... ولی نمیخوام گذشته 
رو فراموش کنم..

لبخند محوی روی لباش نقش بست: حتی اگه اون تغیر ازدواج باشه و قبول یک ادم جدید 
تو زندگیت!؟

نا خواسته اره ای گفتم که پهن خندید و گفت: بلند شو بریم خونه...
...

یک هفته از اون ماجرا گذشت و من با مشورت بابا تصمیم گرفتم تا کنکور دوباره بدم و 
بصورت عادی درس بخونم... دیگه سر قبر سلمان هفته ای یک بار بیشتر نمیرفتم... اتاق 
سلمان هم دیگه نمیرفتم میشه گفت به زندگی عادی برگشته بودم و با یک تفاوت بزرگ... 
وقتی میدیمش قلبم تند میزد وقتی صداممیکرد پروانه های دلم میرقصیدن. وقتی ام میرفتیم 

بیرون و بهم توجه میکرد سرشار از لذت میشدم... یک روز همه رو خونه دعوت کرده 
بودم... احمد، عسل، غزلو کیان..

تو اشپزخونه داشتم شام درست میکردمکه عسل و غزل هم امدن کمک و مشغول شدیم...

از حرف های غزل فهمیدن قراره هفته ی دیگه عقد کنند و ماه بعدم با عسل عروسیشون 
رو توی یک روز بگیرن...به احمد نگاه کردم که جدی داشت با کیان بحث میکرد و لحظه 

که چشمش بهم افتاد لبخندی زد رومو برگردوندم و دوباره مشغول حرف شدم چی میشید 
اگه احمد منو میخواست!؟ جان!؟چی گفتم!؟مگه مناحمدو میخوام!؟ دوباره خیره نگاهش 

کردم... باید اعتراف کنم اره میخواستمش...بدجورممیخواستمش..

سر سفره بودیم که احمد گفت: ببخشید ولی میخواستم چیزی اعالم کنم...

همه با لبخند و من با کنجکاوی نگاهش کردم

نگاهی بهمکرد وگفت:من میخوام ازدواج کنم...

انگار یک سطل اب یخ روم ریختن دیگه نمیشنیدم چی میگن دیگه برام مهم نبود همه 
بفهمن....
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از جام بلند شدم و یک ببخشیدی گفتم...و رفتم..

همه هم بدون توجه با من خوش حال بهش تبریک میگفتن و میپرسیدن اون دختر کیه... اما 
بابا و تیام و احمد توجهشون به من بود  با رفتن من..لحظه ای به چشمای احمد نگاه کردم 

که برق زدن.. نکبت با اون چشمای خوشگل ابیش بایدم خوشحال می بود...توی اتاقم 
نشسته بودم...که در زده شد چیزی نگفتم و بعد چند لحظه تیام امد پایین پام نشست..

سرم پایین بود و دستام گره خورده بود... شروع کرد به حرف زدن: اولین باری که سلمان 
ازت خواستگاری کرد

انقدر خوشحال بودی که روی جا بند نمیشدی... وقتی خواستیم ازت جواب بگیریم 
همینجوری سر به زیر بودی.. و وقتی ام ترکمون کرد حالت انقدر بد بود که نمیدونستم 

چیکارکنم خوب بشی... دست زیر چونمگرفت و توی چشمام نگاه کرد:ولی االن میبینم که 
ابجی کوچولوی من داره خوب میشه.

دوباره دل داده...متجعب و شوکه نگاهش کردم که خندید: همه میدونن....

اروم گفتم:ولی اوننمیخواد!

لبخندی زد : از کجا معلوم!؟

دوباره نگاهش کردمکه ادامه داد: فردا شب مهمون داریم...اماده باش پیشونیمو بوسید و 
رفت بعد از چند دقیقه چند نفس عمیقکشیدم و منم رفتم پیش بقیه

دوباره عذر خواهی کردم و با حال بهتری مشغول شدم روز بعد از صبح بابا و تیام 
مشغول صحبت بودن تیام امروز نرفته بود سرکار و مثل پروانه دورممیچرخید نمیدونستم 
جریان چیه و متعجب نگاهش میکردم سر نهار بودیم داشتم برای بابا ماکارونی میکشیدم 
که بهم زل زده بود عادت نداشتم بابا اینجوری نگاهم کنه  نگاهش کردم و نگاهی هم به 

تیام که زیر چشمی نگاهم میکرد انداختم

اخم کردم و گفتم: بسه دیگه، چرا اینجوری نگاهم میکنین اگه چیزی هست بگین اگرم 
نیست بزارین غذامو بخورم...

بابا لبخند زد : بشین حرف میزنیم

نشستم و منتظر نگاهش کردم

بعد چند لحظه چنگالش رو برداشت و همونجوری که سمت بشقاب میبرد گفت: شب 
مهمونی مهمی داریم میخوام عالی باشه همه چی

با سر باشه ای گفتمو پرسیدم:شب شام هممیمونن!؟

بابا به تیامنگاه کرد نگاهم بین نگاهشون در گردش بود:خب!؟
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تیام برگشت طرفم:ممکنه. شام ازبیرون میگیرم.

خندون از اینکه چیزی از روی دوشم برداشته شده گفتم:احمدم میشه دعوت کنیم!؟

سکوت کردن و باهم گفتن نه!

بادم خالی شد:چرا!؟

بابا خونسرد گفت:چون من میگم چه دلیلی داره همیشه اون باشه تو زندگیمون!؟

دیگه چیزی نگفتم و غذامو خوردمو بعد از اونم مشغول جمع و جور خونه شدم...ساعتای 
۱۸ بود که تیام وارد اتاقم شد  تازه از حموم امده بود و سرش خیس بود به طرف کمدم 
رفت و یکی یکی لباسامو برانداز کرد تا اخر به یک شومیز کرواتی صورتی و شلوار 

صورتی کثیف رضایت داد... همراه با شال کرم روی تخت گذاشت و حوله ام رو از 
در کمد برداشت و پرت کرد بغلم و هلم داد به راهرو شروع به حرف زدن کرد: االن 

مهمونا میان سریع میری دوش میگیری میای لباسایی که گذاشتمو میپوشی
خوشگل و ارایش کرده میری تو اشپزخونه تا صدات کنیم...

بهت زده نگاهش کردم:جان!؟مگه قراره کسی بیاد خاستگاریم!؟

لبخند موزی زد و گفت:حرف نزن کاری که گفتمو بکن عسل هم میاد که تنها نباشی

همون لحظه صدای زنگ خونه امد و تیام گفت: بیا عشقمم امد بدو برو حموم..

و با عجله رفت سمت در... از باال میدیدم که در باز شد و عسل رو بغل کرد و پیشونیش 
رو بوسید حسودیم شد و عسل هم بخاطر اینکه موهاش خیسه دعواش کرد و باهم به سمت 

اتاق تیام امدن

بیخیال شونه باالانداختم و وارد حموم شدمسریع دوش گرفتم و به اتاق رفتم
..

همون طور که تیام خواسته بود اراسته تو اشپزخونه منتظر بودم زنگ در این خونه 
کوفتیو بزنن...گوشیم زنگ خورد رفتمکه جوابش بدم... با دیدن اسم احمد روی گوشیم یکم 

مردد شدم ولی دلم گفت جواب بده

با گفتن:بگو

جواب دادم که گفت: بیا بیرون باید بریم جایی...

_ولی من...

+خواهش میکنمتمنا فقط ۵ دقیقه طول میکشه
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لحنش پر از التماس بود  گوشی رو برداشتم و بی سرو صدا رفتم بیرون همه تو اتاقاشون 
بودن و کسی متوجه رفتنم نشد بیرون ماشین ساده ی احمد رو دیدم که از کیا اسپورتیج به 

سمند تغیر کرده بود

سوار شدم و گفتم: سالم چی شده!؟

دستمو گرفت و قفل مرکزی رو زد و گفت: میخوام ببرمت جایی باید باهم حرف بزنیم

_خب همینجا بگو من میشنوم

+صبور باش

رفتیم بام تهران دقیقا جایی که سری قبل یک چیزایی گفت پیاده شدو به تبع پیاده شدم: 
نگفتیا

+بیا بشین جوجه انقد حرف نزن

شوکه از این تغیرش رفتم کنارش نشستم

لباشو تر کرد: میخوام یک حقیقت رو بگم... حقیقتی که همه میدونستیم...و از تو پنهونش 
کردیم...

سکوت کردم که ادامه داد: لطفا خوب حرفام رو گوش کن بعد قضاوت کن...

نفس عمیق کشید: سلمان بهم یک وصیت کرد ...

شوکه نگاهش کردم ولی بازم چیزی نگفتم یکم مکث کرد و ادامه داد:توی 
امبوالنس...تورو به من سپرد. ازم خواست حواسم بهت باشه.نزارم غصه بخوری...همیشه 
کنارت باشم... نمیدونستم تا مدت ها چیکار کنم...دیدن سایمون زیادی اذیتم میکرد کسی تو 

زندگیم نبود که عاشقش باشم.. شروع کردم بهت فکر کردن...هر روز کنارت بودم. 
همیشه حواسم بهت بود.پیش روانشناس رفتم تا پیشگیری کنم از افسردگیت به تموم 

راهنماییاش گوش کردم... کم کم دیدم عاشقت شدم... اولش یک وابستگی و دوست داشتن 
بودولی االن... برگشت طرفمو به قیافه شوکم نگاه کرد

دستمو گرفت و گفت: تمنا من االن عاشقت شدم..نمیدونم دوستم داری یا نه...ولی حاضرم 
هر کاری بکنم تا بخندی..تا ارامش داشته باشی نه بخاطر وصیت سلمان... چون االن پای 

قلبمم در میونه...

یکم سکوت کردم و با صدای که سعی داشتم نلرزه گفتم: من شوکه شدم...فکر میکردم 
کسی تو زندگیته... نمیگم عاشقتم...چون نیستم...ولی دلبستت شدم..نگرانت شدم...و 
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دوستت دارم
اما عشق...عشق اول و اخر من سلمانه.. امیدوارم بتونی باهاش کنار بیای

لبخندی زد و دستمو بوسید:مطمئن باش کنار میام...حاال بلند شو بریم خونه خانوادمون 
منتظرن عروسشونو ببینن

با لبخند گفتم:پس مهمون امشب شماهایین

اره ای گفت و سوار ماشین شد

توی راه خونه بودیم که پرسیدم:چرا استفعا دادی؟

+چون فکر میکردم بهترین راهه که برات ارامش رو بسازم...

سرمو تکون دادم سوال دیگه ای داشتم ولی مردد بین گفتن و نگفتن بودم

تهش دلمو زدم به دریا:با حامد سلطانی چه نسبتی داریسریع ماشینو زد کنار  برگشت سمتم 
و چشماش رو محکم فشار داد:بابامه...

با چشمای بزرگ شده نگاهش میکردم. فرمونو فشار داد و گفت:قبال بحث خانوادگی 
داشتیم ازشون جدا شدم.... االن فقط بخاطر تو برگشتم پیششون لبخندی از سر محبت بهش 

زدم و راه افتاد

نزدیکای خونه بودیم که گفت: خواهش میکنم هرچی گفت بروت نیار. فقط همین امشبه....

با یک بسم الله دستگیره در خونه رو گرفتم و فشار دادم با صدای در همه برگشتن سمتم 
یک خانوم میانسال و یک دختر جوان کنار اقایی که بسیار شبیه احمد بود و فقط موهای 

جوگندمی داشت و چشمای قهوه ای نشسته بودن دختره و اون خانوم لبخند داشتن ولی مرد 
میانسال با موشکافی نگاهم میکرد

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم همون همیشگی ام باشم سالم بلند باالیی دادم و رو به 
خانواده ی سلطانی گفتم: خیلی خوش امدید ببخشید که منتظرم موندید کاری پیش امده 

بود !

نگاه کردم دیدم حتی ازشون پذیرایی هم تیام و عسل نکردناخم ظریفی بین ابروهام جا 
خوش کرده بود... رو به تیام چشم غره ای رفتم که سرشو انداخت پایین

با شرمندگی گفتم:معذرت میخوام ازتون پذیرایی نشده بفرماید االن خدمت میرسم...

همون خانوم میانسال با لبخند به این همه نگرانی و حرصم گفت: دخترم ما ۴ دقیقه است 
امدیم.... 

لبخندی از خوشحالی زدم و گفتم: خوش امدین حاج خانوم بفرماید
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رفتم چایی بریزم که دوباره صدای در امد... این بار احمد با یک دستگل و شیرینی وارد 
شد....عسل سریع امد تو اشپزخونه و کار ناتموم من رو که بخاطر نگاه به احمد مونده بود 
تموم کرد و سینی چایی رو بهم داد و با چشمغره گفت:پسره رو تمومکردی خوبه بار اولت 

نیست برو دیگه!

تازه به خودم امدم و دیدم وسط مجلس خاستگاریم...گونه هام رنگگرفت و خجالت زده به 
همه چایی تعارف کردمبه احمد که رسیدم مکث کردم که گفت: خودت دم کردی!؟

اره ای گفتم که گفت: من نمیخورممرسی

انگار اتیش گرفتم! حاال خوبه همیشه ۴ لیوان ۴ لیوان کوفت میکردبا لبخند موزی گفتم: 
نمیخوری دیگه!؟

نوچی گفت که ریلکس  گفتم نخور!

 زیر چشمی به احمد نگاه کردم
 همه مشغول صحبت بودن کسی حواسش به من نبود داشتم فکر میکردم چه جوریه حال 

احمد بگیرم.
 حس کردم یکی داره خیره نگاه میکنه  بعد از مدتی سرمو باال اوردم با نگاه خیره آناهید 
مواجه شدم به هم داشت نگاه میکرد و انگار تو نگاهش کنجکاوی موج میزد  مجبور به 
سکوت بودم به خاطر رسمی بود جلسه تا اینکه مادرش رو بهم کرد و پرسید: دقیقا چند 

سالمه و شغلم چیه

 سعی کردم لبخند بزنم با آرامش جواب بدم: ۲۳ سالمه

 مکث کوتاهی کردم و به احمد نگاه کردن مردد بین گفتن و نگفتن اون هم با نگرانی 
نگاهم میکرد و با چشماش سعی داشت بهم بگه نه نگو نفس عمیق کشیدم و به مادرش که 

هنوز منتظر بود نگاه کردم و با آرامش بیشتری جواب دادم: می خوام کنکور بدم

 آناهید باذوق گفت: وای چه خوب رشتت چیه

 لبخند زدم و گفتم :تجربی ولی می خوام ریاضی شرکت کنم

 پدر احمد  با تحکم گفت بهتره بریم سر اصل مطلب

 همه راضی شدن و لبخند زدن اثری از رضایت سری تکون  دادن احمد با لبخند داشت 
نگاهم می کرد پدرم شروع کرد به حرف زدن : همانطور که میدونید تمنای من دو سال 

پیش مادرش را از دست داد

 مکثی کرد و دوباره ادامه داد و همینطور چند ماه پیش همسرش رو  پدر احمد با  اخم 
پرسید قبالً ازدواج کرده؟
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 تیام با لبخند جواب داد نه فقط نامزد بودن و همسر شهید شده

 مادر احمد رو بهش کرد و پرسید:پس دوست شهیدت نامزد سابق این دختره

 حس کردم باید  حرفی بزنم صدامو صاف کردم تا توجه بهم جلب بشه  همه ساکت 
برگشتن و نگاهم کردن که هول کردم من نفس عمیقی گرفتم و گفتم: من نامزد سابقم سلمان 

چند ماه  بیش از دست دادم به احمد نگاه کردم و ادامه دادم سلمان به احمد وصیت  کرده 
بود بعد از مرگش مراقبم باشه... اما حاال مراقبت تبدیل به عالقه شده  به احمد که این 

جمله رو گفته بود نگاه کردم که با خنده داشت نگاهم میکرد  پدر احمد اینبار با لبخندی زد 
و گفت پس از بچه ها به هم عالقه دارن ما تحقیقات قبالً کردیم و میدونیم  خانواده

شما خانواده خوبی هست!

 لبخندی به لبم آمد از سررضایت من میخواستم بیشتر احمد اذیت کنم  بنابراین گفتم :من 
پیشنهاد میکنیم مدت نامزد بمونیم  و واسه محکم کاری

 همیشه شوکه شدن  همه به جز آناهید که داشت ریز ریز میخندید انگار متوجه شد قصدم 
از این جمله چی بود نگاه به احمد که اخم   غلیظی داشت نگاهم می کرد و با  چشماش 

برام خط و نشون میکشید تیام همه رو دعوت به میزی کرد که با سلیقه ی عسل چیده شده 
بود بعد از اون تصمیمگرفتیم فردا بریممحضر و صیغه ی یک ماهه بخونیم تا خانواده ها 
بیشتر همو بشناسن من از کارم رضایت داشتم تازه قرار بود احمد رو اذیت کنم داشتمتو 

اشپزخونه ظرف میشستم که اناهید کنارم امد و  با شیطنت گفت: فکر نکننفهمیدم از عمد 
میخوای دادشمو اذیت کنیا

لبخندی بهش زدم و سکوت کردم. فردا قرار بود بریم ازمایشگاهو پس فردا محضر برای 
صیغه...

......

توی خونه کنار تیام و بابا که فوتبال میدیدن نشسته بودم و براشون میوه درست 
میکردمتلفن تیام زنگ خورد...اخماش توی هم گره خورد و باال رفت...

وقتی پایین امد میتونستم شدت ناراحتی اش از یک مسئله رو حس کنمبنا براین ازش 
پرسیدم:چیزی شده!؟

درمونده نگاهم کرداما چیزی نگفتدوباره پرسیدم: کی بود!؟

فقط لب زد عسل...

عسل دوروز بود خونمون نیامده بود و من نمیدونم چرا!بی حرف بلند شدم و لباس تنم 
کردم سویچ ماشین و گوشی  تیام روهم  یواشکی برداشتم و بی سرو صدا بیرون رفتم.. 

جلوی در خونه عسل پارک کردم و بهش پیام دادم: پایینم بیا بیرون تا همین االن این مسئله 
رو تمومکنیم..
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بعد از پنج دقیقه در خونه باز شد و عسل با قیافه عصبی و ناراحت بیرون امدسوار شد 
ولی تا منو دید شوکه نگاهم کرد با اخم بهش چشم غره ای رفتم و ماشین رو روشن 

کردمبه نزدیک ترین بستنی فروشی که میشناختم رفتیم با تحکمرو بهش گفتم: پیاده شو

....
پنج دقیقه منتظر بودم فقط بهمنگاه کنه تا شروع کنم حرف زدن رو ولی همچنان سرش 

پایینه... شروع کردم به بستنی فروشینگاه کردن هر میز و صندلی اش یک رنگ بودتم 
خودش هم رنگی رنگی بود انگار رنگارو کردن داخل یک سرنگو پخشش کردن رو 

دیوار با صدای عسل بهش نگاه کردم: به تیام چند وقت پیش گفتم عروسی کنیم،گفت 
نگرانته و نمیتونه تو این مدت کنارت نباشه

قبول کردم و اونم قول داد حالت بهتر بشه عروسی کنیماما االن نزدیک سه ماهه که تو 
حالت خوبه

فردا قراره نامزد کنی و همچنان تیام ریسه میره
فکرمیکنمپیشیمون شده و....

با اخم گفتم: پشیمون نشده.نگرانی اش هم بی جاست.. من باهاش حرفمیزنم...

با نگرانی گفت:بفهمه من چیزیگفتم دعوامون میشه

به بستنی اش اشاره کردم  و گفتم: بخور..نگران هیچ چیزمنباش. عروسی غزل کیه!؟

آهی کشید و گفت: گفتن عروسی نمیخوایم بعد عروسی ما میرن کانادا..

چیزینگفتمو داشتم فکر میکردمچجور موضوع رو با تیام در میون بزارم... در سکون 
بستنی رو خوردیمعسل رو به خونشون رسوندم و گفتم: جواب تلفنای تیام رو نده تا وقتی 

که بهش بگم...

وقتی رفتمخونه احمد تیام و بابا داشتن صحبت میکردن با دیدنم تیام امد طرفم و با لحن 
شوخی گفت: باز ماشینمو پیچوندی!؟

بدون توجه بهش به بابا گفتم: میشه حرف بزنیم!

لبخندی زد: چرا که نه

بی توجه به نگاه خیره پسرا با بابا به سمت اتاقشمیریم

میشینه و باهمون لبخند میگه:چیشده انقدر عصبانی هستی!؟

نفس عمیقی میکشم و از سیر تا پیاز ماجرا رو براش میگم.حاال اخم های باباهم مثل من 
توی هم رفته بود. با غیض تیام رو صدا کرد...تیام با عجله وارد شد و گفت:چیه چیشده

و وقتی قیافه ی برزخی من و بابا رو دید
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اب دهنش رو پر سرو صدا قورت داد و گفت:من کار اشتباهی کردم!؟

با نفس عمیقی کشید: جمعه شب میخوام خانواده عسل رو برای شام دعوت کنی 

و رو به من ادامه داد: تاریخ عروسیشونم بگرد یک تاریخ مناسبپیدا کنیم...

سرتکون دادمکه تیامگفت:بابا عجله ای....

که با داد بابا ساکت شد: همینکه گفتم!

احمد بهم اشاره کرد از پشت تیامکه باهاش برم بیرونخودممحس کردم تیامو بابا باید تنها 
باشن... با احمد وارد حیاط کوچیک خونمون شدیم...

زیر درختیکه خشکشده بود روی صندلی نشستم و گفتم: چیزی شده!؟

برگشت طرفم و پرسید:مگه منو دوست نداری؟!

شوکه از سوالش نگاهش کردم که ادامه داد: نه دیگه نداری فقط برای فرار و فراموشی از 
سلمان به طرفمامدی وگرنه اصرار برای نامزدی اونم مدت طوالنی نداشتی

دهنم از این حرفا باز مونده بود و از طرفی هم کلیخندمگرفته بودشروع کردم خندیدن که 
با عصبانیت گفت:چیه اره دیگه بایدمبخندی منو بگو به کی دل بستم...

خواست بره که دستشو گرفتم: چی میگی دیوونه من فقط برای تالفی کردن قضیه ی چایی 
اون حرفاروزدمو اینکه خانوادت منو بهتر بشناسن...وگرنه اصال بیا همین فردا عروسی 

کنیم...نهنمیگم

نیششباز شد: یعنی فردا شب مراسمعروسی بگیریم!؟. 

دلیل اینکه نیشش باز شدهرو خوب فهمیدم و محکمکوبوندم  تو بازوش و گفتم: خیلییییی 
منحرفی بیشعور

خندید : نه تو منحرفی من خوشحال شدم دیگه الزمنیست فست فود بخورم!

دهنماز اینهمه پرویی باز موند که بابا صدامونکرد بریم خونه...تیام عصبی داشت گوشی 
عسل رو میگزفت اما: دستگاه مورد نظر خاموش میباشد...

لبخند محوی زدم و با یکشب بخیرجمع رو ترک کردم...

...

خانم تمنای آریا ایا بنده وکیلم شمارو با مهریه ی تعیین شده به عقد دائم و همیشگی اقای 
احمد سلطانی در بیاورم!؟
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بارپنجم بود که میپرسید..و من خیره بودم به ایات قران و فکر میکردم ای کاش مادرم 
زنده بودسرمو بلند کردم و بله ای گفتم  همه جیغ و دست زدن و انگشت های احمد الی 

انگشتام قفل شد صبحبه خانواده هامونگفت بهتره عقد کنیمویکروز هممجلس عروسی رو 
بگیریم... همه همموافقت کردن. و چند روز بعد هم با حضور خانواده ها تاریخ عروسی 

تیام و عسل مشخص میشد...

با بله ای که احمد گفت با لبخند نگاهش کردم.مادر پدرش  یک دستبند ظریف بهم هدیه 
دادن...

عسل و تیام با خوشحالی نگاهممیکردن بازهم نخواستم جشن بگیرم...

پدر احمد با خنده گفت: خوب دیگه ما میریم...شما بعدا بیاید!
بعد همرو به بابا گفت: اقای اریا شما امروز نهار پیش ما هستینو همونطور که تعارف 

میکردن رفتن به سمت در...
ماهمپشت سرشون رفتیمو سوار ماشین شدیم

احمد دستمو تو دستاش گرفت و..به سمت لبش برداروم دستم رو بوسیداز درون لرزیدم با 
شیطنتگفت: خوب خانمم میخوای بریم بیرون..یا بریمخونه به کارامون برسیم!؟

متوجه منظورش نشدم و گفتم : کدومکارا کاری نداریمکه

همون طورکه  ماشین رو روشنمیکرد خندید و گفت: جلبکمن! یکم فکرکن!

همونطورکه بهش نگاه میکردم و اونم ریز ریز میخندید و دستمو فشار میداد

متوجه منظورش شدم  و جیغ فرا بنفشی کشیدم...

شوکه نگاهم کرد که گفتم: بیشعوور این چه حرفیه

قهقه ای زد و من رو که از خجالت قرمز شده بودم بغلم کرد و با ارامش پیشیونیمو 
بوسید...

لبخندی زد و گفت:خانوممنی تو...

دستش رو روی لبمگذاشت و گفت:اجازه هست خانومم!؟
فقط چشمامو بستم...و گرما و شیرینی لب احمد لبامو  ترکرد...کمکم به خودم امدمو 

همراهیشکردم...از سردوست داشتن... یهو یاد سلمان افتادم و عکسش مثل رعد و برق از 
ذهنمگذشتبرق گرفته به عقب کشیدم که شوکه نگاهم کرد:چیشد!؟

صاف نشستم: بریمسر قبر سلمان!

اخماش یکمرفت توهم... ولی خندید و گفت:چشمخانومم...
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دم گل فروشی ایستاد... سه شاخه گل گالیوم و ده تا رز خرید...تا خود بهشت زهرا باهم 
حرف نزدیم...تو سکوت به فکر سلمان بودم تا رسیدیم بهشت زهرا پرسید:اول سلمان یا 

مادرت؟

زمزمه وار میگم:مادرم.

گالی گالیوم رو روی قبر مامان پخش میکردم و زیر لب باهاش حرف میزدم...دوست 
داشتم پیشم می بود. دوست داشتم این لحظات رو کنارش بودم... حرفام که با مامان تموم 

شد... دلم میخواست برم پیش سلمان.. ولی پاهام نمیرفت روم نمیشد
چی میگفتم!؟ میگفتم به سال نکشید با دوستت ازدواجکردم!؟ میگفتم عاشقت بودم ولی 

وابسته اش شدم!؟چیمیگفتم!؟سایه احمد رو باالی سرم حس کردممیدونستم منتظره بریم 
قطعه شهدا...با صدایی که از بغض

 میلرزید گفتم: روم نمیشه برم...

احمد دستمو گرفت و بلندم  کرد: پاشو خانوممپاشو من می دونم از دستت عصبی نیست...

بلند شدم و پشت احمد روونه ی قطعه شهدا شدم...

به قبر سلمانکه رسیدم...عکسش که بهم لبخند میزد دهن کجی میکردنمیدونم چی شد که 
بغضم سر باز کرد و اشکامروونه شدن..بعد از اینکه حسابی گریه کردم و گالی قرمز رو 

پر پرکردم..احمد دستمو گرفت و بوسید و گفت: تمنای من..منو ببین...سلمان ازت دلگیر 
نیست...مطمئن باش..سرمو باال اوردم که جوابشو بدم که روح سلمان رو پشت سرش دیدم
که داشت بهم لبخند میزد...بوسی برام فرستاد و با پلک بعدی که زدم رفت...نمیدونم چی 

شد که حس خوب و شیرینی به دلم سرا زیر شد و با لبخند جوابشو دادم:اره حق با توعه...

اشکامو پاک کرد و گفت: هروقت بخوای میارمت اینجا... هروقت دوست داشته باشی 
میارمت...

ولی قول بده تو زندگیمونتاثیر نداشته باشه....

با لبخند جوابشو دادم: قولمیدم...قول بده هیچوقت مثل اونتنهامنزاری...

صورتمو بوسید:تنهاتنمیزارم...تنها تمنای وجود من...
.....

بهتره بعضی وقتا تغییر رو بپذیریم...بهتره قبول کنمکه سلمان دیگه نیست...امروز سومین 
عید من و احمد بود..سومینعیدی که کنارهم بودیم..تیام و عسل عروسیشونرو با ما تو 

یکروزگرفتن...یک سال و ۹ ماه بعد خدا بهشون دختر کوچولویی داد که اسمش رو ترانه 
گذاشتن...با امدن سامیار و رها افکارم پاره شد...سامیار داشتموهای رها رو خراب 

میکرد و رها جیغ بنفش میکشید:ماماااان خندم گرفته بود از دوقولو های شیطونم
من رهارو گرفتمو احمد سامیار رو...و من تازه فهمیدم  ارامش همینجاست....
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پایان.


