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 رستاخیز 

 

 ( ١٤٠٠)  راز

 

 : گفتم ها بچه به رو و بستم رو چمدونم زیپ

 .  خدافظ  واقعا دیگه-

 : گفت سرخ هاي چشم با زهرا

  ؟ بخوریم حرص كي دست از دیگه-

 : گفتم خنده با

 احتیاج كسي به خوردن خوص واسه تو عزیزم-

 . خوري مي حرص چیزي هر واسه. نداري

 : گفت نشنوه حمیدي خانوم كه جوري اروم، مونا

  مي. بهت ده مي كیف كلي  كردن زندگي تنهایي حتما-

 .  ات خونه بیاري پسراتم  دوست توني

 : خندیدم بود حول همین تو همیشه كه فكرش به



 و تیر تا ٤ كه اي متري ٥٠ ي خونه تو بیارمش اره-

 . كنه مي فرار. نداره هم تخته

 : گفت اخم با زهرا

 بیاري پسرو اون و پسر  این  اول  روز از نري كه  اوال-

  بي و صاحابیم بي ها ما بفهمن تا اینا!  هااا ات خونه تو

 كه دوما. كنن مي اي استفاده سو جور همه كار، و كس

  ات خونه نیست مهم براش  باشه داشته دوستت كه كسي

 . چطورین وسایلت و متره چند

 : كردم پوف

 مي منو اي افسانه عشق  به تو ایمان  این زهرا واي-

 .  اخر كشه

 : گفت زود هم مونا

 كه یكي پي برو. راز كن ول  رو اینا. بگو همونو-

 .  بده نجات خودتو. باشه پولدار

 : كردم نگاهش تنسخر با

   ؟ اخه  من سراغ میاد پولدار-

 : گفت و شد نزدیك  حمیدي خانوم



  هم راز. كردین خداحافظیتونو. دیگه بسه ها، بچه-

 سر بهمون و میاد حتما ایشاال ولي بره، باید كم كم دیگه

 . زنه مي

  هوامو جاها خیلي. داشتم  دوست رو حمیدي خانوم

  تربیت حساب به بودنمو شر. بود كرده كمكم و داشت

  دان قدر. كرد مي دركم همیشه و ذاشت نمي نداشتنم

 : كردم نگاهش

 .  كنم پیدا كار یه كنید دعا اول. زنم مي سر میام حتما-

 : داد قلب  قوت لبخندش با  حمیدي خانوم

 . نگیر كم دست رو  هات توانایي. توني مي حتما-

  نتونستم ولي شم، احساساتي اخر دم خواست نمي دلم

  داشتم سعي كه بعضي با.  كردم بغلش سفت و كنم تحمل

 : گفتم بزنم پسش

  یادم هاتونو حمایت وقت هیچ. ازتون ممنونم خیلي-

 . ره نمي

 : زد كمرم پشت ارومي ي  ضربه حمیدي خانوم

  كه هایي شیطنت.. راز متفاوته خیلي بیرون دنیاي-

 چي همه. باشي داشته اونجا توني نمي رو داشتي اینجا

  مراقب ها حرف این از تر بیش خیلي باید. متفاوته

 .  باشي خودت



 حرفي نداد اجازه بغض و كردم پایین و باال رو سرم

 .  برنم

  دوستانم براي بغض پر  لبخند با و برداشتم رو چمدونم

 : گفتم و دادم تكان دست

 . خدافظ  واقعا دیگه-
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 و رفتم بیرون  بودیم شده جمع توش كه غذاخوري از و

 مدیر دفتر دم رو َملي. برداشتم قدم مدیر اتاق  سمت

 : گفتم گریانش ي چهره به  رو و رفتم سمتش زود. دیدم

  میاي دیگه ماه چند. برم قربونت نباش ناراحت اصل -

 كنم مي سعي من ؟ باشه خودم، پیش میاي و بیرون

 مي خوش كلي اومدي وقتي. كنم فراهم رو چیزا خیلي

 .  گذرونیم

 : كشید باال رو بینیش ملي

 .نگرانم تو خاطر به من-

 : كردم باز زود و بستم رو هام چشم

 ! بمم بادمجون ؟ شناسي  نمي منو. نباش نگران -



 و گذاشتم اش گونه روي محكمي ماچ و كردم بغلش

 . شدم مدیریت اتاق  وارد

  خشمگین كمي و خشك همیشه مثل رمضاني خانوم

  تك از این و نداشت دوستم وقت هیچ. كرد مي نگاهم

 دردسر دختر هم من كه درسته. بود پیدا حركاتش تك

 جاها خیلي و نبودم سازگار كه درسته. بودم سازي

 كنار اون ي وظیفه مگه ولي. داشتم خودمو هاي اذیت

  ؟  نبود من امثال  و من با اومدن

 و گرفت سمتم رو رنگي قرمز تلقي ي پوشه رمضاني

 : گفت

 !  مداركت-

 : گفت برسه  پوشه به دستم كه این قبل

 . گرفتي تحویل كه  كن امضا  اول-

. گرفتم رو پوشه و كردم امضا رو نظر مورد جاي

  تنها و نچرخید زیونم روي خداخافظي عنوان به حرفي

 : گفتم

 .  خدافظ -

  رو اخرش ي جمله كه شدم مي خارج اتاق  از داشتم

 : گفت



 شي، مي جدا داري سن این تو كه حقیقت این  امیدوارم-

  همون. كني كم دردسرهات از تا باشه عبرتي برات

  اكثر نمیان، كنار خلقیاتت با ها خانواده اكثر كه طوري

 . نمیان كنار همسرشون براي  خلقیات این با هم ها مرد

 در و ندادم جوابي. دادم گوش فقط  شده منقیض فك با

 .  كردم باز رو خروج

 از شاید.. داره معني خیلي من امثال  براي خروج در

  كه این معني باشه، داشته ازادي معناي ها خیلي نظر

  باشي،  شده تعیین چارچوب توي نیستي محبور دیگه

  چون چشم بگي تو و بذارن قانون همه نیست الزم دیگه

 هاي قانون و خودتي دیگه. نداري اي دیگه ي چاره

 ترسناك استقلل یك از.. نیست این فقط  ولي. خودت

 و حي نونت و اب دیگه  كه این از. زنه مي حرف

  یعني.. خودت و خودتي دیگه كه این. نیست حاضر

..  پوشاك و  خوراك و  خورد و ماه سر ي اجاره پول

 با امنیتت و باشه تو از مراقبت  اش وظیفه نیست كسي

  بي خودتم اگه پیكر، و  در بي دنیاي این توي. خودته

 .. ما و تره سخت خیلي  چي همه باشي پیكر و در

 بي.. صاحاب و سر بي. بودیم پیكر و در بي همه ما

 راه تنها.. هویت بي ي بچه مشت یه.. كار و كس

 ..  بسازیم خودمونو هویت خودمون كه اینه نجاتمون



 دنیاي از و شم خارج كامل  تا بود مونده قدم یك

 هولناك. شم جدیدم دنیاي وارد و كنم خدافظي همیشگیم

 به رو خودم و كردم لمس رو گردنم توي زنجیر.. بود

 . سپردم پاییز اول سوز

  مي عبور تر مقاوم تني با  یا زنم، مي یخ سوز این با یا

 .. كنم

*** 
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 . دیگه بده تخفیف اقا-

   ؟ خواي مي چي دیگه كردم، كم تومن ٥٠ خانوم-

   ؟ تومن ٥٠٠ مانتو یه خبره چه گرونه، خیلي-

 : خندید تمسخر به مرد

  برابره دو االن قیمتا  ؟ خانوم شدي بیدار خواب از-

  این تازه. كن شكر خداتو برو. دم مي دارم من كه اینیه

 . نانوعه. ببین جنسشو. بارونیه نیست، مانتو

  نشم مجبور لباس واسه دیگه كه میاي كي ملي آخ

  ؟ شم  گرون هاي مغازه این اویزون



 . دادم دستش رو كارت

   ؟ رمز-

-١٧٠٨ 

  پاساژ توي گشتن به و  گرفتم دست رو خرید ي كیسه

 .  دادم ادامه

. كرد جلب توجهمو داري پاشنه رنگ مشكي بوت نیم

  كه بودم كرده جویي صرفه انقدر سال چند این تمام تو

 و شه جمع شد، مي داده بهم ماه به ماه كه هایي پول

  مغازه جلوي از كردم سعي .. شه كوچیكي ي سرمایه

  كتاب حساب.. بود مونده دلم ولي نكنم، توجه و شم رد

 از ماه ٣ تونست مي نهایتا داشتم من كه پولي. كردم

 نمي پیدا كاري اگه و. كنه ساپورت رو ام خونه اجاره

 پذیري ریسك ادم من ولي. شدم مي بیچاره عمل  كردم

  پریشون شال زیر از و كردم باز فرمو موهاي. بودم

 .شدم مغازه وارد لبخند با و كردم

 . سلم-

 : داد جوابمو لبخند با جوون پسر

 .  خدمتم در. خانوم سلم-

 . خواستم مي رو مشكیه بوت نیم اون قیمت-



 .  نداره رو شما قابل-

 : دادم كش لبخندمو

 .  نفرمایید-

 محترمانه من. زد مي لبخند محترمانه همچنان پسر

 ! خواستم مي تخفیف من. خواستم نمي

 : دادم ادامه و كردم كج كمي سرمو

 راه محترمانه خودم بگید قبلش نجومیه قیمتش اگه البته-

 .  بگیرم پیش خروجو

 : خندید پسر

 . باهم میاییم كنار حاال-

 . بودم رفته جلو قدم یك

   ؟ هستید سابزي چه-

-٣٨ 

 .  ببینیدش  پا تو اول بیارم براتون بذارید-

   ؟ چي بخرمش نتونم و بمونه  پیشش دلم اگه وقت اون-

 . نباش نگران بیرون، ري مي راضي-
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 .  بودم شده مفرد شخص دوم زود چه. خندیدم

 كفشي كارتن با و شد پیشخوان پشت اتاق  وارد پسر

 .  اومد

 .  نشستم صندلي روي

. نشست زانو روي جلوم و شد نزدیك كفش با پسر

 جلو ها بوت نیم گرفتن براي دستمو و دراوردم كفشمو

 : گفت و نداد رو كفش. بردم

 . كنم مي پات خودم بذار-

 : گفت و كشید رو كفش  زیپ. دادم اجازه لبخند با

  ؟ چطوره-

.  كردم برانداز خودمو اینه جلوي و رفتم راه ایستادم،

 : گفتم شوخ. بود  قشنگ خیلي بود، قشنگ

   ؟ چي بخرمش نتونم اگه حاال. برد دلمو ؟ دیدي-

 : خندید شیطون پسر

  ؟ سالته چند-

-١٩ 

  ؟ دانشحویي-



 .بزرگ تهران این تو تنها و تك اره،-

 ؟ تنها و تك-

 اومدم دانشگاه خاطر به من. شیرازن ام خانواده-

 .  تهران

 .  اي خوابگاهي پس-

 . گرفتم خونه خودم. نمیام كنار خوابگاه با نه،-

 : زد لبخند رفته باال ابروي با پس

   ؟ كني مي زندگي تنها-

 : زدم كثیفش فكر به پوزخندي

  مي ظروف و ظرف خرید واسه جایي راستي. اوهوم-

   ؟ شناسي

  طرف از  بگو. ٢٢٠ پلك جا، همین باالي ي طبقه-

 .  دارن هواتو اومدي، سپهر

 : زدم لبخند چشمام با

 .  كفش قیمت سر بریم خب. مررسي! خووب چه-

   ؟ كني هزینه خواي مي چقد-

-٣٠٠-٢٠٠   

 : خندید پسر



  حرفا این از تر بیش خیلي كفش اون برم قربونت-

 .  قیمتشه

 : گفتم ناراحت

 مي خالي دست و روش  مونه مي چشمم ؟ گفتم دیدي-

 .بیرون رم

 شام  شب یه باقیش  واسه بده، رو ٣٠٠ همون تو-

 . ات خونه كن دعوتم

 : گفت و  دراورد كشو از رو كارتي و

 . ام شماره اینم-

 : خندیدم

 . نیستا خوب اشپزیم-

 : زد چشمك

 . اشتهام  خوش من نداره، اشكال-

  اولین دم. زدم بیرون مفازه از و كردم حساب رو پول

 و انداختم سطل توي رو كارت رسیدم كه اشغالي سطل

 .  خندیدم

 . طرفه احمق  با كرده فكر

 سمت به و دادم تكون خریدمو هاي كیسه خوشحالي با

 .  شتافتم متري ٥٠  دیواري چهار اون



*** 
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 .  بفرمایید كهبد، شركت-

 .  گرفتم تماس استخدامتون آگهي براي سلم-

   ؟ اگهي كدوم-

 . هست سایت توي كه همیني-

   ؟ فرستادین رزومه-

 . اومده برام هم مصاحبه ایمیل بله،-

 : بود حوصله بي زن

  ؟ چیه مشكل ؟ خب-

 . داشتم سوال تا چند-

 : كرد پوف زن

   ؟ خانوم سوالي چه-

  ؟ كنن مي مصاحبه شناس زر اقاي خود-

  ؟ فرستادین رزومه بخش  كدوم توي استخدام براي-



 . بایگاني-

  ؟ كنن مصاحبه شناس زر اقاي بایگاني بخش واسه-

 نمي مصاحبه خودشون ایشون  اكثرا هم مهندسین براي

 بیان وقت اون. باشه سرپرستي سمت كه این مگه. كنن

  ؟ كنن مصاحبه بایگاني واسه

  مي نیرو بایگاني براي وقتي. بود گرفته حرصم

 نباشیم، مهندس حاال. بود مهم هم بایگاني پس خواستن

  ؟ نیستیم ادم

 . ممنون باشه،-

 . ادب بي زنك. شد قطع خداحافظي بي تلفن و

  ي چاره چون ؟ چرا.  گیرم مي رو كار دونستم مي

  معنقد بهش كه بود هایي چیز از یكي. نداشتم اي دیگه

  بیچاره وقتي همیشه. اجبار و چاره بین ي رابطه. بودم

  كار اون جز اي چاره وقتي. تره بیش تلشت اي

 بگیري، رو كار تا كني  كاري یه مجبوري نداري،

  دستت پول تا كني كاري یه  مجبوري پولي، بي وقتي

   …وقتي نداري، اي دیگه ي چاره چون بیاد

 كار اش چاره تنها كه  اي بیچاره.. بودم بیچاره من و

 .. چي هر چه بایگاني چه. بود



  و مرتب تا بودم زده  زور صبح از كه اي خونه به

.. بود نشده خوشگل. كردم نگاه كنم خوشگلش كمي

  بود خونه روي كه دومي  دست وسایل.. شد نمي زوري

 بازم  بودم شسته هرچقدر  رو دیوارا.. بودن كهنه همه

 همه، و همه و قدیمي  كابینتاي نبودن، تمیز نظرم به

  باال سقف نقش فقط  كه بودن داده اي خونه یه تشكیل

 .  داشت رو سر

 . دادم جواب و رفتم سمتش زود ایفون زنگ صداي با

 .  میام اینترنتي شركت از-

  بیایید رو ها پله باید شدین وارد وقتي. بفرمایید بله-

 .  پایین

 شد وارد جووني مرد. موندم منتظر و كردم باز رو در

 .  كرد كارش به شروع زود و

 : پرسیدم و رفتم سمتش

 . ها اس بسته اینترنت به زندگیم من ؟ نداره كه قطعي-

.  دیگه شن مي قطع وقتا بعضي اینترنتا ي همه-

   ؟ المللیه بین كارتون

  ؟ چطور-

 . مهمه انقدر شدن قطع كه-



  با چیو همه من. خوام مي هام آموزش  واسه. نه هان،-

 . گیرم مي یاد اینترنت

 : برد باال رو ابروش مرد

   ؟ مثل  چي-

 هاي رشته كامپیوتري، هاي مهارت انگلیسي، زبان-

 .ورزشي

  اینترنت از خوب ي استفاده كه دیدیم هم یكي و نمردیم-

 . داره

 : زدم لبخند

  كلس، بري تكشون تك واسه كه نباشه پول وقتي-

 . بگیري  یاد اینترنت با مجبوري

 ..  اجبار و چاره هم باز و

  ؟  بگیرید یاد  تونستید خوبم حاال-

  پیدا خارجي نفر چند و گشتم زبان براي البته.  معلومه-

 و  اینترنتي تماس و كردم چت هي هم اونا با كردم،

 خیلیاشون هم نامي ثبت هاي كلس االن. شد تقویت

  رن مي چرا مردم فهمم نمي اصل  من. حضوریه غیر

  رایگان رو همونا خب. كلسا این واسه دن مي پول



 گرفت یاد شه مي اینام و اینستاگرام و یوتیوب توي

 .دیگه

 : زد لبخند مرد

 .  خوبه خیلي. شما به افرین-

 مرد و كردم حساب رو هزینه شد وصل كه اینترنت

  پرداخت از بعد بار هر.. كردم كتاب و حساب. رفت

  واقعا من. بودم كتاب و حساب به مجبور اي هزینه هر

 .  بودم مجبور.. گرفتم مي رو كار باید فردا

*** 
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 ورزش خاطر به. بود  نشسته خوب تنم توي باروني

 و داشتم متناسبي خیلي اندام كردم مي كه زیادي هاي

 . بود مثبتم هاي  ویژگي معدود از یكي این

  توي تري دقیق  نگاه و  پوشیدم هم رو عزیزم بوت نیم

  و بودم ریخته دورم رو وحشي فر موهاي. كردم اینه

 ملیحي ارایش هاي چشم. بودم گذاشته روش رو شالي

  كرده اكتفا گلس لیپ یك به لب رژ براي و داشت



 هاي چشم به اخر در. بود كننده راضي.. نیود بد. بودم

  از و گرفتم نگاه بعد و  شدم  خیره مشكي زیادي براق 

 گوش توي رو ها فري هندر. زدم بیرون خونه

 توي و كردم پلي رو ام علقه مورد لیست پلي.. گذاشتم

  شركت خود تا اتوبوس، و مترو و تاكسي توي راه،

  مال كار منه، مال كار منه، مال كار:  كردم زمزمه

 .. منه

 شركت یه. موند باز دهنم رسیدم شركت به وقتي

 :  اي شیشه هاي پنجره و ها دیوار با طبقاتي،

 .. وااااااااو

  شركت وارد و رفتم  باال رو ساختمون جلوي پلكان

  كار توش كه ها ادم اكثر ارزوي! كهبد شركت. شدم

 . كنن

 : گفتم و رفتم نگهباني اتاقك سمت

 .. استخدام براي ببخشید-

 ! ٣ ي طبقه-

 . اعصاب بي مردك. رفتم غره چشم

 . فشردم رو ٣ ي طبقه و شدم اي شبشه اسانسور وارد



  همه اون  از. شدم شلوغ بسیار و بزرگ سالن  وارد

 : گفتم و رفتم میزي  سمت. كردم تعجب تعداد

 . داشتم  مصاحبه تایم من ببخشید-

 : گفت و كنه نگاهم تا نیاورد باال رو سرش حتي زن

   ؟ پوزیشني چه براي-

 . بایگاني-

 : گفت و كرد نگاهم و  اورد  باال رو سرش حاال زن

 و اسم. كنم مي صدات بشین جا یه سالن همین تو-

  ؟ فامیل

 . حسیني راز..  راز-

 : گفت و نوشت  دفترش توي رو اسم زن

 . كنم مي صدات بشین-

 : پرسیدم ازش اروم

 ؟ اومدن بایگاني شغل  براي جمعیت این ي همه-

 : خندید زن

 و طراحي براي. مهندسن اینا عزیزم نه ؟ بایگاني-

 … و كشي نقشه
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  چشمي زیر. نشستم اي گوشه و رفتم و دادم تكان سر

. بودن مرتب و شیك بسیار همه. كردم نگاه جمعیت به

 خرید و ندادم خرج به خساست كه كردم شكر رو خدا

  توي كردن كار. بود دلم توي عجیبي ذوق . بودم كرده

  این با زدن حرف. بود شیرین باكلسي جاي همچین

 هم ها مهندس با وقت هیچ من.. متشخص هاي ادم

.  بودن پولدار هم شون همه احتماال. بودم نشده صحبت

  حس. گفت مي اینجوري كه شیكشون خیلي هاي لباس

  پولي اون، از تر شیرین ولي. رفت پوستم زیر شیریني

 . بگذرونم روزگارمو تونستم مي و میاوردم در كه بود

 ٢ دقیقا. كردم ساعت به  نگاهي. شد طوالني انتظارم

  خواستم نمي. نبود خبري و بودم  نشسته كه بود ساعت

 ساكت. كنم تحریك رو اعصابشون  مكرر هاي سوال با

  صدا كه كسي هر. بودم نشسته اي گوشه خاموش و

 از بعد و شد مي مصاحبه ربع یك حدودا شد، مي زده

 بیرون گرفته هاي چهره با اكثرا و میومد بیرون اناق 

  ي چهره با باید من  كه دادم قول خودم به. میومدن

 چون شد، مي همین  هم حتما. بیام بیرون پیروزمند

 . نداشتم اي دیگه ي چاره.. من



 : شنیدم رو نامم تا گذشت هم دیگه ساعت نیم

  ؟ حسیني راز-

 : رفتم منشي میز سمت و شدم بلند

   ؟ عزیزم برم كجا-

 نیمچه و برد باال رو ابروش عزیزم لفظ  از منشي

 : زد لبخندي

 . كنم مصاحبه باهات خودم گفتن-

 : شدم منعجب

  ؟ خودتون-

 : داد تمون سرشو منشي

 . بگو خودت از.  كن شروع خب،-

 : كردم شروع و  كشیدم عمیقي نفس.. شدم هول

  در رو انگلیسي زبان. سالمه ١٩. هستم حسیني راز-

..  آفیس.. كامپیوتري هاي مهارت. بلدم باال خیلي سطح

 . بلدم رو همه.. فوتوشاپ حتي

   ؟ تحصیلت-

 : زد پر نفسم به اعتماد

 . دیپلم-



  ؟ دیپلم-

  اما ندارم، اكادمیك تحصیلت درسته.. من.. ام.. بله-

  یاد نتونم كه نیست چیزي هیچ. گیرم مي یاد زود

 ..  من. بگیرم

 : زدم اي دیگه حرف و بریدم رو حرفم

  با دارم كه منم فقط  بودن، اینجا كه كساني تمام بین-

 خواستار نفر  چند بپرسم تونم  مي. كنم مي مصاحبه شما

   ؟ بودن شغل این

   ؟ مهمه-

 .  بدونم  دارم دوست نداره مشكلي اگه-

 . نفر یك شما جز-

  ؟ داشتن تحصیلت ایشون-

 .  بودن امار كارداني-

   ؟ بپرسم رو سنشون تونم مي

 : گفت حوصله بي منشي

-٢٨ 

  شغل این توي خیلي امار كارداني كنم نمي فكر-

  كنیم نگاه منطقي بخواییم اگه پس. باشه داشته كاربرد

 عنوان تحت چیزي. سطحیم یك در شخص اون  و من



  همش من.. من ولي. نداره  وجود بایگاني تحصیلت

 كه اومدم. انگیزه از پر و نفسم تازه. سالمه ١٩

 خودم پاهاي رو تنها، و تك. بسازم خودم زندگیمو

  و. شغلم این محتاج بسیار كه باشید مطمئن پس. وایسم

 نحو به كارمو كه مجبورم من. میاره اجبار احتیاح

 ثاني در. ندارم اي دیگه شانس چون بدم انجام احسن

 من پس. ارزشمنده خیلي برام شركت این توي كار

  نمي شما. دارم باهم رو علقه  و انگیزه اجبار، احتیاج،

  كه باشید داشته انتظار باالتر سن با خانومي یه از تونید

 شغل این.. باشیم راست رو . باشه وفادار شغل این به

  هاي سن هم و من مناسب. هست استارت جورایي یه

  نهایتا و گرده مي تثبیت دنبال ساله ٢٨ خانوم یه. منه

  مدركي سبب به و میاره  دووم شغل این توي سال ٢-١

  مي پیدا  تحصیلتش با مرتبط  شغلي احتماال داره، كه

 . هستم گزینه ترین مناسب من.. من ولي. كنه
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 : زد  لبخند منشي

 . زدي حرف  تند چقدر. بگیر نفس یه-



 : زدم اي دستپاچه لبخند

 . شدم هول كم یه. خوام مي عذر-

 : خندید منشي

 خوشم انرژیت از. صمدي الهام. هستم صمدي من-

 . خوبه هم كردنت قانع قدرت. میاد

 : زدم لبخند شوق  پر

  ؟  كنم كار اینجا تونم مي یعني-

 اگه. هستیم بایگاني بخش توي كارمند محتاج خیلي ما-

  شروع فردا پس فردا همین از باید بیاي، خواي مي

   ؟ توني مي. كني

 : كردم پایین باال سرمو تند تند

 . میام فردا  همین  از. حتما. بله بله-

  یك. شركته با هم ناهار. هست ٥ تا ٨ كاري ساعت-

 ي بیمه دوم سال از و احتماعي تامین ي بیمه اول سال

 .  كنیم مي تكمیلي

  ؟ حقوق .. ام-

  یه. تومنه ٤ حدود ببندیم برات تونیم مي كه حقوقي-

 مقدور برامون  این از تر بیش. حقوقه پایه جورایي

 .  نیست



..   تومن ٤. كتاب و حساب به كرد شروع زود ذهنم

  پول تومن ٢٥٠ حدود..  خونه اجاره  پول تومن ٧٥٠

  احتماال و  خوراك و خورد پول تومن ١.. امد و رفت

 ٥٠٠.. نشده  بیني پیش هاي  خرج تومن ٥٠٠.. قبوض

 كه موند مي باقي تومن  یه.. ورزشي كلس ي شهریه

 مي امثالش و پوشاك خرید خرج اعظمش مقدار احتماال

 : كردم موافقت. نیود بد. شد

  ؟ دارین هم كاري اضافه.. ام. ممنون خوبه،-

  بخش توي كه. باشه مونده كاري كه صورتي در ففط -

 .  نمیفته اتفاق  این خیلي بایگاني

 ازمایشي رو  اول ماه یك مثل  كه این موقعیت من فقط -

   ؟ شم مي كامل استخدام اول  روز از. ندارم رو كنم كار

 قبول رو حقوق  بدون كار اصل  شناس زر  اقاي. بله-

.  دیم مي حقوق  هم هامون اموز كار به حتي ما. ندارن

 .  تر كم منتها

 : گفتم خوشحال

  دیدین رو شناس زر اقاي  اگه. ممنونم. عالي هم خیلي-

 . كنید تشكر ازشون من طرف از

 : خندید صمدي



  مي كه معلومه. هستم شخصیشون دستیار من-

 .  بینمشون

 .  زدم لبخند تنها

 . باشي اینجا باید صبح ٨  فردا كه برو-

 گذشتن محض به. زدم بیرون شركت از و كردم تشكر

.. جدییید زندگي:  زدم قهقهه بلند بلند خروجي، در از

 .  باش  منتظرم

*** 
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 دو ي اندازه.. دادم تكون هوا تو رو خریدم هاي كیسه

 باید.. بود الزم اما بود، خورده آب برام خونه اجاره ماه

 هاي لباس با كه شد نمي. شدم مي جماعت همرنگ

 .. شیك  آدم همه اون بین برم كهنه

  ادرسي سمت به و شدم اتوبوس  سوار ها خرید همون با

 . رفتم بودم، كرده ذخیره گوشیم توي كه



  به ها پله از و شدم اي كهنه تقریبا ساختمون وارد

  خیلي در و زدم رو در  زنگ. رفتم دوم ي  طبقه سمت

  روم به رو هیكل قوي و  عضلني مرد به. شد باز زود

 : گفتم و زدم لبخند. كردم نگاه

  صحبت ایمیل طریق  از. هستم حسیني راز. سلم-

 .  بودیم كرده

 : داد تكون سرشو تاسف به مرد

 . تو بیا.. سپیچه دختر همون بله،-

 هاي كیسه. شدم وارد و دراوردم كفشهامو لبخند با

  وسط  ایستاده طور همون و گذاشتم مبل روي رو خرید

 .  موندم خونه

 : گفت عجیبي لحن با مرد

   ؟ ترسي نمي-

  ؟ بترسم چي از-

 : كرد پوفي مرد

  كار اموزشگاه توي. هام پسر مربي من جون دختر-

 .  بدم دست از كارمو خوام نمي. كنم مي

  گشتم، خیلي من. شدین مربیم شما گم نمي جایي كه من-

 تمام. ندارم قبول رو كسي شما جز كردم، تحقیق  خیلي



  رو ها حركت ي همه  دیدم، رو انلینتون هاي ویدیو

 .  هستم خوبي شاگرد دم مي قول بهتون. بلدم

 بهت خودم من ؟ زن مربي یه پیش ري نمي چرا-

 .كنم مي معرفي

 : دادم تكون راست و چپ به سرمو

  اكثرا دخترا ما. خوام مي مرد مربي من. شه نمي نه،-

  مردا برایر در خودمون از تا ریم مي كلسارو این

 اونم. بده اموزشم مرد یه  خوام مي من. كنیم محافظت

 .. شما. مردي هر نه

 مبارزه و شخصي دفاع كه گیري پي انقدر چي واسه-

  رو انلین هاي اموزش گي  مي كه تو ؟ بگیري یاد رو

 . بلدي نیاز حد در پس. دیدي
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 : گفتم و كشیدم عمیقي نفس

 برم كرد اذیتم كسي اگه  كه نیستم بقیه مثل من.. ببینید-

 وقتي از . دارم خودمو فقط  من. بگم داداشام و بابام به

  خوراك من امثال ادماي.. بودم پرورشگاه توي یادمه



 هایي ازار چنین كشش من .. ازار و اذیت واسه خیلیان

  بتونم باید. باشم بلد رو پیشگیري  روش باید. ندارم رو

 تنها من. كنم حمله حتي یا و دفاع  خودم از موقع به

  اینترنت مسئول و ماركت سوپر پیك از. كنم مي زندگي

 به ممكنه همه.. باالیي طبقه  مجرد ي همسایه تا بگیر،

  اجازه خوام نمي من و شه  مي بار یه كار.. بیان خونم

 .. باشم دیده اسیب عمر اخر تا بدم

  و اورد جلو رو دستش بعد  و كرد بهم عمیقي نگاه مرد

 : گفت

 . اومدي خوش. هستم شكرابي مازیار-

 : فشردم رو دستش شوق  با

 .ممنونتونم عمر اخر تا. ممنونم-

  مثل ؟ باشم مردا همون از منم كه ؟ ترسي نمي من  از-

 .. و ماركت سوپر پیك

  مبارزه تو حتي.. دیدم هاتونو مبارزه. دارین فرق  شما-

 . واقعي ي مردونه. كنید مي مبارزه مردونه هم هاتون

 : زد لبخند مرد

 ممكنه همه. نكن حساب  كسي بودن مرد رو وقت هیچ-

 .  اولت درس این. باشن نامرد



 . دادم تكون سرمو لبخند با

 . كنم محافظت خودم از تونم مي من

*** 
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.  میومد خرماییم موهاي به  رنگ كرم ي پاییزه مانتوي

. كردم نگاه الیتم ارایش به و كردم رها  رو مو جنگل

 .. شاید ؟ شدم  مي بقیه شبیه. ساده و شیك

 نیمه و ساعت یك احتماال.  ٦:٣٠:  كردم نگاه ساعت به

 .  رسیدم مي شركت به

. شدم شركت وارد تري بیش نفس به اعتماد با بار این

  دیدنش با.  برم صمدي  پیش تا رفتم سوم ي  طبقه به

 : رفتم سمتش و زدم لبخند

 . بخیر صبحتون سلم،-

 : گفت خوشرو صمدي

  خوردي صبحانه. رسیدي زود رفع یك. عزیزم سلم-

  ؟

 .  ممنون بله،-



 . بدم نشون اتاقتو بریم بیا. خوبه-

  ي پله نیم به و گذشت طویل راهروي از شدم همراهش

 ابعاد با اتاقي. شد چپي سمت اتاق  وارد رفت، پایین

.  بود زونكن از پر هایي قفسه  دورش تا دور كه متوسط 

 دستگاه یك موس، و كییورد و مانیتور یك با میز، یك

  و ها  مداد انواع و یادداشت، دفترچه كاره، سه چاپ

 .  ها خودكار

 : داد توصیح صمدي

 موجود باید شده بایگاني مدارك تمام سیستم این توي-

  به مدارك تمامي تر، بیش احتیاط  براي ولي. باشه

  و ها  قرارداد تمام. شن  مي بایگاني هم كنبي صورت

 شما. هستن كنبي ها پروژه و قرارداد طرفین موافقت

 ذكر با و كني قایلشون بگیري، اسكن همه از موظفي

 توي تاریخ و  قرارداد طرف هاي شركت و قرارداد نام

  زر اقاي براي هم ها فایل تمامي.  كني ذخیره سیستمت

. شه فرستاده باید مربوطه دپارتمان براي هم و شناس

  خیلي بعد به ٩٦ سال از كه اینه داریم، االن كه مشكلي

. عقبیم خیلي ما و نشدن فایل سیستم توي ها پروژه از

 كه طور همون و كنید سیستم وارد رو همه باید شما

 براش اِكِسل فایل یك باید هم پروژه هر. بفرستین گفتم

 ریز تمامي و پروژه تاریخ و نام شامل شه درست



  اِكِسل یك و. داشته پروژه این كه سودي و ها هزینه

  چه سال یك اون توي كه سال، هر پایان براي تر كلي

  منوجهي. شده انجام سودي و هزینه چه با هایي پروژه

  ؟

 پایین و باال سرمو تنها كار فشار و حجم از گیجي با

 . كردم

 : گفت موشكافانه صمدي
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  اكسل فایل ساختن پس. بلدي رو آفیس با كار گفتي-

  ؟  هوم نیست، دشوار برات حتما

 . چشم.  حتما سازم مي. بلدم بله، بله-

 : زد لبخند صمدي

 تر دیر. نمازه و ناهار زمان  ١٤ تا ١٣ ساعت. خوبه-

  ساعت سه هر از بعد. نیست ناهاري دیگه بیاي ٢ از

 استراحت توني مي ربع یك  الي دقیقه ١٠ كار،

  یا بكشي، سیگار خواي  مي حاال. باشي داشته كوچیكي

 باشه حواست ولي. هرچي یا بخوري هوا بیرون بري



  دقیقي فرد شناس زر اقاي. نشه طوالني استراحت این

  اتاق  دوربین كردن چك حال  در لحظه اون اگه و هستن

 .بود نخواهد نفعت به قطعا باشه، شما

 چك دوربینارو تك تك شینه مي. بیكار چه:  گفتم دلم تو

  ؟ كنه مي

 : گفتم بلند و

  ؟ هستم من فقط  بایگاني كار براي-

 ولي كردن، مي رو كار  این منوچهري اقاي تو قبل تا-

  یه واقع در و هستن حسابداري  بخش كارمند ایشون

 شد زیاد كارشون  ولي. كردن مي لطف بهمون جورایي

 .  كنیم استخدام یكیو گرفتیم تصمیم هم ما و

 : كرد اضافه صمدي و دادم مي گوش لبخند با

 . شدم نمي صمیمي هركسي با خیلي بودم جات.. ضمنا-

 : پرید باال ابروم یك

   ؟ زنن مي زیرآب ؟ چطور-

 : گفت لبخند با صمدي

  كاري ي تجربه. گم نمي  شركت این تو كار براي اینو-

  با كار محیط  توي  كل . بدوني كه خوبه و نداري



  كه اوني ها ادم ي همه.  نشو صمیمي زیادي هركسي

 .  نیستن دن مي نشون

   ؟ شم دوست شما با تونم مي-

  ؟ دارم فرق  بقیه با من-

 كمكم دارید صادقانه كه این و. قشنگه نگاهتون حس-

 .  كنید مي

 : زد لبخند صمدي

  اسمت.. ام. كن رفتار دوني مي صلح كه طور هر-

  ؟ بود چي

 . حسیني راز.  راز-

  فرم اداري هاي كار براي باال بیا دیگه كم یه. اوكي-

   ؟ اوردي مدارك . كن پر

 . همراهمه ملیم كارت-

 .  فعل . كافیه همون-

  این.. شد زونكن ها صد میخ نگاهم رفت كه صمدي

.  نبود راحتي كار بایگاني كار میومد، بوش كه جور

  سیستم. خواست مي هم  زیادي دقت و بود زیادي كار

 كه بود این كردم كه  كاري اولین. كردم روشن رو

 شه اتاقم وارد كسي نبود  بعید. بذارم رمز سیستمم براي



 یعني بودن جمع حواس.. كنه خرابكاري كارهام توي و

 .  باشه جمع حواست جا همه

 دو. كردم چك رو سیستم  توي ي شده بایگاني هاي فایل

 .بود شده فایل هم ٩٦ سال از ماه
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  فایل ،٩٦ سال توي و رفتم ها زونكن سمت و شدم بلند

 هاي فایل سیستم توي. كشیدم بیرون رو خرداد هاي

 چي همه وقتي. شم اشنا فرمتش با تا كردم باز رو قبلي

.  بدي هم داره خوبي  هم گیري، مي یاد اینترنتي رو

 چیزي و بودم بلد رایگان رو همه كه بود این خوبي

 توي خودم كه این خاطر به..  بدي و نبود گنگ برام

 سرعت كنم، كار هم عملي تا  نداشتم سیستمي خونه

  نمي نشون ضعف نقطه من ولي. نداشتم باالیي عمل

 مي تو راز، كن تلش. خودم به نه  بقیه، به نه. دادم

 .. توني

 ساعت به كردم، وارد  رو خرداد فایل از نیمي وقتي

 . بود گذشته ساعت ٣:  كردم نگاه

 .  نبود  كننده راضي این و بودم كند.. اوووف



 رفتم باال رو پله نیم. برم صمدي پیش باید كه افتاد یادم

 : ایستادم میزش جلوي و

  ؟ كنم پر دي مي بهم رو ها فرم عزیزم-

 . اومدي دیر چقدر-

 .  شدم كار غرق -

 . داد دستم رو فرمي و زد لبخند صمدي

 .  كردم شروع

  حسیني راز:  خانوادگي نام و نام

 حسین :  پدر نام

 ٠٠١٨٤٥٧٤٣٥:  شناسنامه شماره

 ٠٠١٨٤٥٧٤٣٥:  ملي شماره

 .  دیپلم:  تحصیلت

 ! تیره خط :  كاري سوابق 

 .  كامپیوتري انگلیسي،  زیان:  ها مهارت

 . ورزش موسیقي، به دادن گوش:  علیق 

 ١٤٠٠  ماه  مهر:  كار به شروع تاریخ

 : گفت و انداخت نگاهي صمدي. دادم تحویل رو قرم

 ! بامزه چه ؟ هست حسیني حسین پدرت اسم-



  چیز هیچ.. نبود بامزه.. زدم اي نیمه و نصفه لبخند

 ..  نبود بامزه اي غصبي

 : گفت و دید رو ام خیره نگاه صمدي

   ؟ داري كاري-

..  من. ربع یك الي دقیقه  ده.. استراحتمه تایم.. فقط  نه،-

.  نداره كیف نفري تك هم خوري هوا. نیستم سیگاري

  ؟  بشینم شما پیش اینجا تونم مي

 : خندید صمدي

 .  بشین باشه،-

 : نشستم میزش روي به رو صندلي روي خوشحال

  ؟ زیاده خیلي شما كار-

 مجبور وقتا خیلي كه انقدر . كرده ام بیچاره.. اووف-

 . شده كلفه دیگه شوهرم. باشم شركت ٩-٨ تا شم مي

 . حتما سخته-

 هیچ. گه نمي هم بیراه. بیرون بیا گه مي كه شوهرم-

 بودنو اینجا.. خب ولي كشه، نمي طول كار انقدر جا

.  شم مي خسته خیلي وقتا بعضي بازم ولي. دارم دوست

 خرنه تو روز هر بعد و  كنم خدافظي كار با ترسم مي

 .  بره سر ام حوصله



 : زدم لبخند

 .  باشه نفعتون به كنید مي كه انتخابي  هر امیدوارم-

 . ممنونم-

 

 ؟ گذره مي خوش-
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  شنیدم كه جذابي العاده فوق  و دار خش بم، صداي با

  بودم مطمئن كه دیدم رو مردي و كردم بلند سرمو

 چهار بلند، قد با مردي.  كرد نخواهم فراموشش هرگز

  بود، شده بسته كش با كه بلندي موي عضلني، شونه،

  حدودا هاي ابرو و مشكي ي  كشیده و براق  هاي چشم

 این و بود  متناسب كامل  بیني و لب سایز. پشت پر

 تر  بیش وجودش و چهره نقاشي براي كه انگار.. مرد

 . بود شده صرف زمان ماها از

  جلوي بشكني مرد كه  موندم خیره چقدر دونم نمي

 : گفت و زد صورتم

   ؟ هلوو-



 : گرفتم نگاه شده هول

 . سلم.. س-

 : انداخت باال ابرویي مرد

  مي خوش ؟ هستین  خوب ؟ شما حال. سلم علیك-

  ؟ خبرا چه ؟ گذره

 : گفتم گیج

 .  سلمتي-

 : خندید صمدي و شد درشت مرد هاي چشم

 . اومده تازه. شناس زر اقاي نكنید اذیتش-

 ..  واااو.. شناس زر اقاي.. شناس زر

 : برنده ولي خونسرد. داشت خونسري لحن شناس زر

  معاشرت خانوم كه این مثل. احواله و حال ؟ اذیتي چه-

 .  دارن دوست رو

 : پرسید بار این شناس زر.. خیره و بودم الل

  ؟ بخشي كدوم واسه-

 : دادم قورت رو دهانم آب

 . بایگاني-

  ؟ سالته چند-
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 : شد متعحب باز شناس زر

 .كه اي بچه خیلي-

 : نكنم اخم تا زدم زور

 .  كه نیست سن به-

   ؟ چیه به پس-

 ..  كشیدي كه دردایي به-

 : خندید شناس زر

 . نكن فلسفیش-

 : گفت صمدي به رو و

. كن ناممون ثبت مهرشهر هاي زمین ي مزایده واسه-

 خوام مي. بده انجام تحقیقاتشو بده خبر هم رئیسي به

  ؟  ولي شه، من مال پروژه اون

 : زد لبخند صمدي

 . قیمتي هر به نه ولي-

 و بیاره در امار جوري یه بگو  رئیسي به پس. باریكل -

 .  شه من مال  قیمت بهترین  با كه بدیم قیمت

  ؟ چیه براش اتون برنامه-



 .  تفریحي-تجاري-

 : گفت من به رو و

   ؟ شما بري مي بهره-

 : گفتم گیج

 ؟ بله-
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 :  گفت شناس زر به رو صمدي

 .استراحتشه تایم-

   ؟ اس دیقه چند استراحت تایم-

 : داد حواب صمدي

 .  ربع یك الي دقیقا١٠-

  ؟ اینجام اس دیقه چند االن من-

 . دیقه ٧- ٦ حدودا-

  شه مي بودین، باهم اي دیقه ٥ احتماال منم قبل . افرین-

  ؟ چقدر

 . دیقه ١٢- ١١-



  ؟ چي یعني. افرین صد-

 چه دیگه این! پرسید مي سوال حرفاش اخر چقدر

  ؟ بود مدلش

 : داد جواب صمدي

 . اتمامه به رو استراحت تایم یعني-

  ؟ دوتا شما و رم مي من پس. احسنت-

 : دادم جواب خودم بار این

 . كنیم مي خداحافظي-

 : گفت وري یك لبخند با من به برگشت

 .  شد شما نصیب امتیاز  ١٠-

 . رفت اتاقش سمت به و

 : گفتم دادم بیرون رو نفسم

 .. ! بود جذاب چقدر.. شتت-

  نگاهم و برگشت فاصله اون از شناس زر وقتي و

 : گفتم و برگردوندم صمدي سمت زود رو سرم كرد،

  ؟ گفتم بلند واي-

 : خندید ریز صمدي

 .  تیزه خیلي گوشاش.. كم یه-



 . حسابي شدم ضایع-

 . شه مي  مجذوبش كه نیستي نفر اولین-

  دور كمي حاال كه كردم شناس زر به نگاهي دور از

 :  كرد مي صحبت مردي با تر،

  ؟ داره  زن. خوبه خیلي المصب اخه-

 : خندید بلند صمدي

 . نداره نه،-

 : كرد اضافه شوخي به و

  ؟ كني تورش خواي مي-

 : گفتم شده مسخ

  از  خوااام نمي هیچي دیگه كه بیفته من  تور تو این اگه-

 . دنیا این

 : گفت و خندید اروم صمدي

 .  تیزه گوشاش كه گفتم. ارووم ششش،-

 : كردم جور و جمع و خودم

 . بندازه دیگه ي  تیكه تا ٤ برنگشته تا برم من-

 . نره یادت رو ناهار تایم-



 عصبي بار این شم افتابي اتاقم بیرون باز ترسم مي-

 . شه

-٣ فقط  سال چند این تو رو شناس زر اقاي عصبانیت-

 . خونسرده خیلي عموما. دیدم بار ٤

 اتاق  سمت و كردم كوتاهي خدافظي زدم، عجولي لبخند

 . رفتم خودم

 .. جذاب لعنتي

*** 
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 توي عملم سرعت. بود گذشته جدیدم زندگي از هفته یك

  سیستمي پشت كار به حدي تا بدنم و بود شده بهتر كار

  با ها شب اول  روز چند مثل دیگه. بود كرده عادت

 . رفتم نمي خواب به درد گردن

  فقط  هفته یك این توي و  بودم  ندیده دیگه رو زرشناس

  ارتباط  در فرستادم مي  بهش كه هایي ایمیل طریق  از

 ! كاري هاي ایمیل هم همه. بودیم



.  زدم چرخي نیم صندلي  با و دادم تكیه صندلي پشتي به

  ١٢:٥٨:  كردم نگاه رو ساعتم

 رو پله نیم و كردم قفل رو سیستم زود. بود ناهار وقت

  سلم انرژي پر رسیدم كه صمدي میز به. رفتم باال

 : كردم

 . سلم-

 : زد لبخند روم به صمدي

 . بخیر روزت عزیزم، سلم-

  ؟ ناهار بریم. ممنون-

 .  بریم بعدش دارم، كار تا چند وایسا دیقه چند-

 : نشستم میزش روي به رو

 . اوكیه باشه،-

 ملي با دیروز. شدم خیره هام  ناخن قرمز هاي الك به

 و میاد دیگه ماه دو كه  بود گفته و بودم كرده صحبت

  خیاطیش. بخرم خیاطي چرخ براش كه بود  سپرده بهم

 داشت قصد بود كرده جمع كه رو پولي و بود خوب

 هم كار دنبال براش باید. كنه استفاده چرخ خرید براي

  كار خودمون دل واسه و  دادن لم موقعیت ما. گشتم مي

 . نداشتیم رو كردن



 .  خوشرنگه-

.  كردم نگاهش و رفت باال سرم.. دلنشین صداي این  آخ

 :  گفت و كرد اشاره دستهام به چشم با زرشناس

  و كنه جلب توجهتو انقد قراره   اگه ولي. گم مي الكارو-

   ؟ نظرته ؟ هوم كنم، ممنوع زدنو الك بگیره، تمركزتو

 . نداشتم كاري.. االن یعني. بودم منتظر.. نه نه-

   ؟ كو  الهام-

 . كجا نپرسیدم. داره كار گفت-

 :   داد تكون تفهیم   معني به سرشو زرشناس

   ؟ خوبه كار-

 .  بله-

   ؟ سالته چند گفتي-

-١٩   

  ؟ دیگه تعطیل كه اینام و كاري ي سابقه-

  مي فكر حتي شاید. درست بود، خونسرد مرد این

  هیچ.. نبود اما.. درست هست، هم مهربان كردي

  مهربوني مثل  و خونسرد لحن همون با. نبود مهربان

 مغز تا كه ریخت مي زهرشو چنان داشت، كه

  كلمه كار این براي حتي. سوزوند مي رو استخوانت



 انتهاي توي زهر. کرد  نمي  انتخاب هم ناشایست هاي

  مي حس فهمیدم، مي من.. هاش چشم توي و بود لحنش

 .كردم
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 : داد ادامه زرشناس. كردم نگاهش تنها و ندادم جوابي

 .  میاي وقتم پاره دانشگاهت خاطر به البد-

 : برنم حرف تا زدم زور

 .  نیستم دانشجو-

 : خندید زرشناس

  ؟ كرد مصاحبه باهات كي. كه شد نور علي نور-

 . صمدي خانوم-

 .  پرشي دم هي همینه پس-

 : كردم جمع رو توانم

   ؟ كنید مي دقت كارمنداتون ي همه دوستي به شما-

 : خندید بلند زرشناس

 . ندیدم حتي كارمندامو نصف من-



 : گرفت من  از نگاه الهام اومدن با

 . خانوم الهام به، به-

 . فهمیدم مي من. نداشت  زهر. داشت فرق  الهام با لحن

 : زد لبخند  الهام

  ؟ اومدین كي سلم،-

 .  شه مي اي دیقه چند-

  ؟ كردین خرید-

 . نه هنوز.. نیار اسمشو-

 .  كنید مي پیدا خوب چیز یه ایشاال-

 : گفت من به رو و داد باال رو هاش شونه زرشناس

 .  بدوني باید چیزو تا چند . اتاقم بیا خوردي ناهارتو-

  اي" باشه" تنها ؟ بودم كرده اشتباهي. گرفتم استرس

 . رفت بود، اومده كه سرعتي همون با شناس زر و گفتم

 : گفتم الهام به رو

   ؟ ببینتم خواد مي چي واسه-

 . كاره ي درباره البد ؟ دختر ترسیدي چرا-



 رو ناهار پلوي بود، داده مربیم كه رژیمي به توجه با

  كنارش پز آب زمیني سیب با رو مرغ تنها و نخوردم

 . خوردم

 : گفت زود الهام

 .  اس شده حساب ات تغذیه. فرمي رو انقدر همینه پس-

 .  زدم لبخند تنها

  ؟ بخوري انقدر فقط  ؟ نیست سخت-

 . كنه مي كم رو سختي اش نتیجه-

 . مونه مي یادم. اي  سلمبه قلمیه حرف چه اوووه،-

  منتظر و زدم در. رفتم  زرشناس دقتر سمت ناهار بعد

 : صداي با. موندم

 . بفرما-

 .  شدم داخل و كردم باز رو در

 .  داد سلم سر با دست، توي خودكاري با شناس زر

 . بستم رو در و شدم وارد

 : گفت  كه ایستادم میزش روي به رو

  و واضح چي همه. میاد خوشم. خوبه. تمیزه كارت-

 .. فقط  گویا



 ؟ چي فقط -
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  اصل  ؟ بفرستي امسالم هاي پروژه داري قصد كي-

  ؟ داري قصدشو

  امسال به تا بره مي زمان. نشدن ثبت ٩٦  سال از  كارا-

 . برسم

 .. :احتماال ؟ نمایشي. كرد درشت رو هاش چشم

 ؟ برسي االن به و كني  شروع ٩٦ از  خواي مي جدا-

 اولویت كارت تو اصل  ؟ چي یعني دوني مي اولیت

 این با ؟ ریزي برنامه ؟ بندي زمان ؟ كني مي بندي

  ؟ اشنایي ها واژه

..  بود خودم واسه اخمم. كردم مي نگاه كمرنگي اخم با

 .  نشده انجام  احسن نحو به كار چرا كه

 : داد ادامه شناس زر

 .. خانوم كه یعني-

 . حسیني-



 سعي باید روز طول  تو شما كه یعني. حسیني بله،-

  مدارك تا بدي انجام رو ماه این و امسال كارهاي كني

  كنارش در و. باشه دستم دستمونه، تو كه هایي پروژه

  خواي مي. بدي انجام رو گذشته هاي سال ریز ریز

   ؟ دستم بدي دیگه سال ٤  امسالو  مدارك

 .. نكردي دقت كه سرت  بر خاك.. راز سرت بر خاك

 . دم مي انجام چشم،. گین مي درست شما-

 : زد  اي وري یه لبخند زرشناس

 .  ببینیم-

  دونستم نمي. شد خیره  بهم اي دقیقه سكوت تو بعد و

 : گفتم و دادم پاهام به تكوني. كنم كار چي باید

 .  اجازه با-

 :  گفت كه كنم گرد عقب خواستم

 .هفته اخر. امه  زاده خواهر تولد. وایسا-

  ادامه ؟ كنه دعوتم خواست مي. شدم هیجاني ناخوداگاه

 : داد

 با. ندارم كادوش واسه  هم اي ایده هیچ. عزیزه واسم-

 . بده ایده سالت، و سن به توجه

 : گفتم. نبود موردي ولي خورد، ذوقم توي كمي



  ؟ سالشونه چند-

-٥   

 یكي ساله ٥ با منو. خورد ذوقم توي خیلي دیگه حاال

 : نباختم خودمو ؟ دونست مي

  ؟ پسر یا دختر-

 : خندید

 . دختر ؟ دوني نمي ما از هیچي تو-

  ؟ چطور-

 . بابام یه و منم یه. شه نمي دیده پسر ما خاندان كل تو-

 . كنه حفظتون خدا-

 : داد تكون سرشو خنده با

  ؟ ایده ؟ خب-

.. پرسیدم خودم از رو هام جواب و سوال.. داشتم ؟ ایده

  داره اگه ؟ داره خانواده و  خونه ؟ داره مادر ؟ داره پدر

  ولي.. بسه عمرش كل واسه همین.. خواد نمي هیچي

 : داشتن فرق  من با. شد نمي

 .  دونم نمي رو علیقشون-

 . نداره علقه هیچي به تقریبا-



 . دونم نمي.. من-

 : گفت كج لبخند همان با

  خودت و باشم داشته بهت نگاهي نیم یه خواستم.. ببین-

 .  نخواستي

 مجددا. بود تمام باهام كارش احتماال. كرد نگاهش گیج

 : گفتم

 .  اجازه با-

 : گفت كه رفتم در سمت

  ؟ بود همین-

 : برگشتم

   ؟ بله-

 … بووود جذاب چقدر شتتت-
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 : كنم توجیه كردم سعي. كردم نگاهش استرس با

 ..  واقع در.. اون.. من-

 . زدي مي حرف كردن  تور از-



 .. من-

 : بدم ادامه حرفمو ذاشت نمي

  ؟ هیچي ؟ اي سعي ؟ تلشي ؟ خب-

   ؟ تلش-

 .  كردن تور واسه هوم،-

  ؟ جدیه ؟ كنه مي شوخي فهمیدم مي باید كجا از.. لعنتي

 به كردم شروع ؟ عصبانیه حتي یا ؟ كنه مي مسخره

  كم یه خب بدم، پا و باشه  شوخي اگه.. كتاب حساب

  اگه شم، مي تحقیر كنه، مسخره اگه. شم مي ضایع

  اگه.. ولي.. بدم دست از شغلمو ممكنه شه، عصباني

 مي.. باشه جدي اگه.. باشه جدي اگه ؟ چي باشه جدي

   ؟ باشم پذیر ریسك تونستم

 : دادم جواب

 .ندارم خاصي ي برنامه-

 : رفت باال ابروش یك

  ؟ نداري. زكي-

 در كسي با هم حاال تا  شناسم، نمي كه  رو شما.. من-

 . باشم داشته تجربه  كه نبودم ارتباط 

 : زد عجیبي لبخند شناس رر



 . خدافظ  پس. اوكي-

 شانسم تنها این اگه. رفتم  در سمت نامطمئن هاي قدم با

 خدافظ  همیشه واسه یعني خدافظش اگه ؟ چي باشه بوده

  ؟ چي

 زا، استرس اتفاقاي خصوصا اتفاقا، خیلي وقتا، خیلي

.. بدن رخ ثانیه ٥ تو ممكنه زا، استرس حركات و حرفا

 . دادم وقت ثانیه ٥ خودم به

 روي به رو.. برگشتم رو رفته هاي قدم.. ایستادم

 :  گفتم و رسیدم میزش

  ؟ باشید من كنار حاضرید شما-

 :  زد قهقهه بلند شناس زر

   ؟ دي مي آفِر چي  ؟ خب. عملي سرعت چه-

 : رقت باال ابروهام

   ؟ بله-

 . كنه مشتاقم بودن كنارت براي كه چیزي یه-

   ؟ كنید مي مسخره منو دارید-

 . نیستم  كردن مسخره اهل اصوال من-

 : گفت سر اخر كه كردم نگاهش سكوت تو انقدر



.  شد تموم  تایمت! بییییییییب. رفت سر حوصلم پففف،-

 . خدافظ 

 .. من-

 : گفت  تر بیش جدیت با كمي بار این

 .خدافظ -

 ..  بودم داده دست از رو تایمم . نبود جایز ماندن تر بیش

 ..  شدم خارج اتاق  از اجازه، بدون بار این و حرف بي

  …رفت  مي دست از زود چقدر زمان

*** 
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 و فكر تمام. شدم شركت  وارد مشوشي فكر با بعد روز

 ..  شناس زر و زرشناس و شناس زر بود شده ذهنم

 جز به و كردم كار فقط  و  رفتم اتاقم به دگرگون حال با

  و ٥ ساعت راس. نرفتم بیرون اتاقم از ناهار، براي

  الهام وقتي. رفتم باال ي  پله نیم به كاري، ساعت اتمام

  سمت و كردم استفاده فرصت از ندیدم، میزش پشت رو

 باز و زدم در. برداشتم قدم سریع شناس زر دفتر



 سرم پشت رو در زود و شدم وارد. شنیدم" بفرما"

 .  بستم

 : گفت رفته باال ابروي با دیدنم با شناس زر

   ؟ امرتون-

 عمیقي نفس ایستادم، روش به رو رفتم، جلو.. ثانیه ٥

 : كشیدم

 . باشم  داشته شانس یه خوام مي-

  ؟ موردي چه تو-

  من ولي. بكشم خجالت بیانش از  كرد مي فكر احتماال

 و گذشته با من، موقعیت تو ادماي. بودم كرده فكرامو

 هر.. چسبن مي موقعیتیو هر  من، روز و حال

 : چسبیدم مي منم.. شانسیو

 . بودن شما با-

 : خندید

 خب. نداري تعارف. اومد خوشم. خوبه! پروا بي چه-

  ؟ میاري دووم  من كنار شما وقت اون ؟

 : گفتم گیج

   ؟ نظر چه از-

  ؟ سالته ١٩ گفتي-



 : پرسید مي كه بود بار سومین

 .  بله-

  سال ١٢ یعني. سال ٣١ ؟ سالمه چند من دوني مي-

 . بزرگترم ازت

 .  نیست سن به. گفتم هم قبل -

  سن، این به من وقت اون. یادمه فلسفیتونو سخنان بله،-

  مي فكر اختیارمه، در كه چیزهایي همه و مالي رفاه با

   ؟ نكردم ازدواج چرا كني

 مي حرف شناس زر. كردم مي نگاهش سكوت توي

  فكر مدت تمام من و زد نمي هم خوبي هاي حرف.. زد

 ؟ است  چگونه صدا این با خوابیدن حس كه كردم مي

 برات صدا این عضلني، بازوهاي روي بذاري سرتو

 .. برقصه موهات توي دستي و بخونه الالیي

 : گفت شناس زر

  ؟ رفتي یا ؟ هستي-

 . هستم.. هستم-

  كل  من ؟ من. خیالي و رویا  از  پر احتماال.  سالته ١٩-

 جوب یه تو ابم هم پرداز رویا هاي ادم با. ندارم رویا

  خسته كشه، نمي حوصلم.  نیستم هم موندن ادم. ره نمي



  نه شدم عاشقت نه االنم . رم مي ذارم مي. شم مي

 . چیزي

 .. من-

.  میاي نظر به ساده زیادي. شناسي نمي منو تو.. تو-

 .شده  پشیمون بوده من با كي هر

 . شم نمي پشیمون من-

 : خندید

 .  برس كارت به برو. بیخیال-

 : گفتم محكم

 . رم نمي-

 : گفت تمسخر با

  ؟ ري نمي ؟ جان-

 . رم نمي-

. برو گم مي كه كنم مي خوبي بهت دارم. دختر برو-

 در برات چیزي من  از. خوشگذرونیم اهل فقط  من

 .  نمیاد

 . بگذرونیم  خوش هم با تونیم مي-

 : زد قهقهه



 مي كم حقوقت از. اینحایي ساعته نیم. برو. دیواااانه-

 . كنما

 . منتظرم.. ولي رم، مي-

   ؟ منتظره-

 ..  جواب-

 : گفت پوزخند با

  ؟ بدم بله كه-

 .  هرچي حاال-

 . گذشت خوش برو،-

 ..گردش-

   ؟ بله-

.  نداره علقه چیزي به گفتید. اتون زاده خواهر براي-

 فقط  ها، خیلي. هست اختیارش در هم چیز همه حتما

 خرج به نیاز. بذاره وقت خیلي براش یكي خوان مي

. بگذرونه خوش روز  یه فقط  نیست، هم بزرگ هاي

  كنه حس نیازه.. هررچي.. نیك پیك تئاتر، گردش، بره

 .  ذارن مي وقت براش و فكرشن به نزدیكاش كه

 رفته باال ابروي با. نبود صورتش توي خنده دیگه

 . گفت نمي چیزي و كرد مي نگاهم



 و رفتم اتاقم سمت. اومدم بیرون و زدم دور هم من

  به  باید خواستمش، مي كه حاال. برداشتم رو وسایلم

 سال چند این تمام مثل نباید من زندگي. میاوردم دستش

 ..  گذشت مي هدف بي

*** 
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. رفتم شركت به اي العاده فوق  ذوق  با بعد ي هفته

 بودم، كرده كار براش كه حقوقي اولین .. حقوق  اولین

.. شد مي داده بهم تلشم  خاطر به  و بودم كشیده زحمت

 . گرفتم مي رو حقوقم اولین امروز

  سمت ذوق  با شد تمام كار ي اولیه ساعت سه وقتي

 . دادم سلم بزرگي خیلي لبخند با و رفتم الهام

 :  خندید الهام

 . شاده خیلي امروز نفر یه-

 . بگیرممم حقوق  خوام مي. خیلي اوهوم،-

 :   كرد نگاهم عمیق  الهام

 .  راز قشنگه خیلي سادگیت-



 :   خندیدم

 ذوق  انقدر حقوقم چندرغاز واسه كه اس ضایع خیلي-

   ؟ دارم

 . نیست ضایع چیزي هیچ  براي شادي. نیست ضایع-

 : شدم دقیق  اش چهره به

 . ناراحتي كم یه انگار ؟ خوبي تو-

 : كرد پوفي

 .درگیرم مسعود با كم یه.. دونم نمي-

  ؟ همسرت-

 ..  اره-

  ؟ كاري ساعت خاطر به-

 .. اونه شروعش ولي چي، همه-

 . داري دوست كارتو خودت اخه. بابا اي-

. دارم دوست خیلي هم رو  مسعود. دارم دوست واقعا-

  حق  مسعودم. بوده مهم همیشه مهمه، برام خانواده

 گه مي كه االنم. خونه رسم مي ١٠ و ٩ شب هر. داره

  بحث دوباره بعد.. رسم نمي خب منم. شیم دار بچه

 . گیره مي باال كاري ساعت



 : كردم نگاهش غمگین

 انجام من بدي كارهاتو  از كم یه خواي مي.. عزیزم-

  ؟ بدم

 . بدم  انجام باید خودم جانم، نه-

 : كاشتم اش گونه روي ماچي

.  كارم سر برم من. شه مي درست ایشاال. نخور غصه-

 .  شد پر ام دیقه ده

 . عزیز برو-

  ١٧:٠٢ ساعت وقتي و كردم كار شوق  با ٥ ساعت تا

 . پریدم پایین و باال هیجان از رسید، برام واریزي پیام

 ازش تا رفتم الهام پیش و كردم جمع رو وسایلم

 . كنم خدافظي
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 .  رم مي دیگه من جون، الهام-

 .  عزیزم نباشي خسته-

  ؟ خوبه حالت تو-



 ..  اره-

  تلفنش به. برید رو حرفش تلفنش خوردن زنگ با و

 : گفت و كرد نگاه

  هستي. كنم صحبت اونور برم دیقه چند من. مسعوده-

  ؟ اینجا

 . باش راحت عزیزم، باشه-

 : پرسید كه شخصي صداي با. نشستم اش صندلي روي

  ؟ نیستن صمدي خانوم-

 .  دیدم رو تیپي خوش و  مسن  مرد و اوردم باال سرمو

 : دادم جواب

 . خورد زنگ تلفنشون-

 میزش پشت و میام كه اس هفته این تو بار سومین این-

  مي استفاده سو مدیرش خوش اخلق  از داره. نیست

 . كنه

 : كردم اخم

 .  بود واجب كارشون-

  مرد دیدن با و اومد بیرون و شد باز شناس زر اتاق  در

 : گفت



  خوش. بزرگ شناس زر جناب! خان كیومرث به، به-

 .  بزرگوار پدر گذاشتید سرمون منت. اومدین

  حرص. بود مشخص لحن ي تكه هر توي تمسخر

 .  بود مشخص هم نفرت حتي بود، مشخص

 : كرد نگاهش اخم با زرشناس كیومرث

 وقت هیچ چرا ؟ بهترینه گي مي كه اي منشي این كو-

   ؟ نیست

 و غل باید  بنده. شماست با حق . كنم مي خواهي عذر-

 واقعا. بستمش مي صندلیش به و كردم مي زنجیرش

 . شرمسارم كوتاهي این بابت

 : كرد من به نگاهي و شد تر شدید كیومرث اخم

  ؟ اي كي تو-

 : دادم جواب هول

 .  بایگاني كارمند یعني.. بایگاني.. من.. من-

 نمي صمدي همین ؟ خواد مي كارمند هم بایگاني مگه-

   ؟ بده انجام تونست

 : كوبید پیشوني به رو دستش بار این پسر زرشناس

  مثل نباید كه نبود حواسم.. كاري كم هم باز.. آخ-

 . ببینم ربات مثل هامو كارمند و كنم برخورد انسان



   ؟ باز شده چي. پسر كن جمع بازیتو مسخره-

 : خندید پسر زرشناس

  تا شده چیزي یه حتما. پرسید باید شما از ؟ شده چي-

 .اومدین اینجا
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 : گفت پسرش به رو بعد و كرد من به نگاهي كیومرث

 .  كنیم مي صحبت اتاق بریم. نیست مناسب اینجا-

  گل فضولیم. رفتن شناس زر اتاق  سمت دو هر بعد و

  چیزي تا نبندن رو در كردم مي دعا دعا. بود كرده

 . شه دستگیرم

 خواست مي دلم. شد بسته  در و نبود یار شانس ولي

 زر ترسم مي ولي بدم گوش و وایسم در پشت و برم

 كنجكاوي ادم ذاتا من. كنه چك رو ها دوربین شناس

  دردسر هزاران پرورشگاه  توي كنجكاوي همین.. بودم

  من. بودم نشده هم درست  و بود كرده درست برام

 . كردم مي تغذیه اطلعات  از ها وقت خیلي



  كه  DVR افزار نرم به  چشمم كه بودم  نشسته امید نا

  نرم این.. دونستم مي. خورد بود، الهام سیستم روي

 به هم الهام یعني. اس بسته مدار هاي دوربین افزار 

  ؟ داشت دسترسي ها دوربین

  بود ممكن لحظه هر.. نیود كسي. كردم نگاه اطراف به

 نرم  روي.. بودم پذیري ریسك  ادم من ولي. برسه الهام

..  شد داده نمایش اتاق  چند و چندین.. كردم كلیك افزار 

 و پدر تصویر و كردم انتخاب رو ریاست ي گزینه

 . كردم بلند رو صدا كمي. شد مشخص پسر

 : گفت مي حرص با كیومرث

 . پسر بكش خجالت! شده سالت ٣١-

 : تفاوت بي و  خونسرد همیشه مثل هم پسر

  ؟ بگیرم زن ؟ چي كه.. ٥١ بگو شما اصل  ؟ چي كه-

  ؟ شدنمو دار بچه یا خواي مي گرفتنمو زن تو

 . پسر بگیر سامون و  سر ؟ كار چي خوام مي زنتو-

 : خندید پسر

 .مني هاي تنهایي نگران كه نگو-

 . عزیزي چقدر واسم دوني مي خوب خودت-

 : زد پوزخند پسر



 شما خصوص در البته. برنم بلدم حرفا خیلي منم-

 .  كنم نمي خرج حرفشم همون

 : كرد بلند صدا كمي كیومرث

  من چیز همه ؟ نكردم كاري تو واسه من ؟ حرف-

 كه دادم سرویس انقدر ام دیگه هاي بچه به كي. تویي

  ؟ دادم تو به

 : گفت تر اروم كمي صداي با بعد و

 دیگه خواي مي چي.. توعه دست منم زندگي و مرگ-

  ؟

 سرویس بهم انقدر منه دست كه همین خاطر به.. دقیقا-

 . دي مي

  به حواستم. نبیني كه  بستي زور به چشمتو! كوري-

  كل  یكي كه خندیدي روشون به انقدر. باشه كارمندات

 لم اومده ریلكس خیلي هم یكي اون نیست، وقت هیچ

 پا هم جاش از حتي دید منو دخترك! یكي اون جاي داده

 ! نشد

 : خندید بلند پسر

  قائل براش خاصي احترام واقعا. نشدم منوجه ؟ جدا-

 . بود ستودني  بسیار حركتش. شم مي



 كسي هر به من با بازیت لج خاطر به. ندار بر دور-

 . نده رو

  شما به اعتناییش بي همچین ؟ چرا لج. شما جان به نه-

 .  اورد جا حالمو

 . شناخت نمي منو احتماال-

  بینه نمي روزنامه تو عكستو روز هر كه كسي. بهتر-

 . ارزشمنده خیلي نداره وجودت از اطلعي و

 .بیني مي خودت ضررشو. برات متاسفم-
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  بستم رو برنامه سریع و  هول. برداشت قدم در سمت و

 .  نشستم صندلي روي جور همون و

 میزي دم دو هر و. شدن  خارج باهم دو هر پسر و پدر

  اخم با كیومرث. ایستادن بودم، نشسته پشتش من كه

 : گفت

  ؟ نداري اتاق  خودت-

 .  بودم  صمدي خانوم منتظر-

  ؟ باشي منتظر ایشون میز پشت باید-



 لبخند با كه كردم نگاه پسر زرشناس به خوداگاه نا

 كه بگم  چي دونستم نمي . كرد مي تماشا فقط  جذابي

 : گفت پسرش به رو خان كیومرث

 . بگیر تحویل-

 : گفت لبخند همون با پسرش

   ؟ اي كاره چي هفته اخر-

 رو سرش كیومرث. كردم نگاهش شده گشاد چشمان با

 .  رفت و كرد زمزمه اي " لجباز"  لب زیر و داد تكان

  اخر ي برنامه از كه شناسي زر و ماندم من و رفت

 . بود  پرسیده ام هفته

 : گفت كه كردم مي نگاهش مات همچنان

  ؟ باز رفتي كجا-

 .  جام همین.. ه-

  ؟ اي كاره چي ؟ خب-

 .. كاره هیچ-

  ؟ نداري اینا و دوست با دیدار ؟ مطمئن-

 . میاد دیگه ماه ٢. نیست  پیشم دوستم-



   ولي. بود معلوم نگاهش حالت  از.. نشد منظورم متوجه

 : گفت و نپرسید چیزي

   ؟ میاي. شیم جمع خواییم مي-

  ؟ كیا-

 : خندید

 . دوستام ؟ شناسي مي مگه. هركي-

 براي ثانیه ٥.. شدن دله یك براي ثانیه ٥.. ثانیه ٥

 مسیر عمر اخر تا كه این براي ثانیه ٥.. پذیري ریسك

 .. :شه عوض زندگیم

 .میام-

 . بده اتو شماره اوكي،-

  رو شماره كه این بعد و گفتم  رو شماره میهوت همچنان

 :   پرسید زد،

  ؟ چیه اسمت-

 . حسیني راز..  راز-

 .  مرموز چه ؟ راز-

 . خندید خودش بعد و

  …كردم نگاه فقط  من و



*** 
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 فر. بودم گذاشته وقت ارایشم براي همیشه از تر بیش

  نمي.. بودم كرده تر لطیف ژل با كمي رو وحشي هاي

  یا بازه فضاي ریم مي كه جایي.. ریم مي كجا دونستم

  محتاطانه همین براي. بیارم در رو بارونیم كه نیازه

  جین شلوار همراه رو ظریفي بافت و كردم انتخاب

 .  پوشیدم جذب

.. نشستم كهنه هاي مبل روي استرس با اماده، و حاضر

  ها این ؟ برم كجا بود قرار اصل  ؟ شد مي چي امروز

  اعتماد راحت انقدر  چرا ؟ بودن هایي آدم جور چه

 نمي ازش چیزي هیچ كه  رفتم مي جایي و بودم كرده

 دنبالشو خواست مي كي میومد  سرم بلیي اگه ؟ دونستم

 شد مي نگرانم كي ؟ شد  مي نبودنم متوجه كي ؟ بگیره

 دنبال هم پلیس حتي ؟ برسه حسابشونو رفت مي كي ؟

  …رفت نمي من

  و كردم نگاه شناس زر اسم به. خورد زنگ تلفنم

 : دادم جواب



   ؟ بله-

  ؟ اس مشكیه در همین اتون خونه-

 .. كاش.. اتون خونه

 . درسته بله،-

 . پایین بیا پس-

 . باشه-

  نگاهم. شدم خارج ازخونه پریشون حال با و كردم قطع

 كه شد پیكري غول رنگ اي سورمه ماشین میخ

 رو ماشین پشت نبود هم  مجالي. دونستم نمي اسمشو

 و ایستادم ماشین در دم . بخونم رو مدلش تا كنم نگاه

 با تونه نمي كسي. راز  باش اروم. كشیدم عمیقي نفس

 .. بلدي شخصي دفاع تو. كنه كاري تو

  و كردم باز رو در و  نشوندم لبم روي بزرگي لبخند

 . دادم سلم نمایشي انرژي با و. نشستم

 : گفت و كرد نگاهم كوتاه شناس زر

 اشنا محله و منطقه این  با بار اولین براي من. سلم-

  چه تو. دوره خیییییییلي.  بودم نشنیده حتي اسمشم. شدم

  ؟ ري  مي و شركت میاي جوري

 : زدم كوچكي لبخند



 . شم  مي بیدار صبح نیم و ٥ از-

 . هاا داري سختي زندگي-

 : زدم پوزخند

 . شناس زر اقاي نیستن رفته تو شما مثل همه-

 : گفت و  اورد جلو رو دستش. زد لبخند شناس زر

 صدام آكو توني مي شما. هستم زرشناس آكو سلم،-

 . كني

 : گفتم متعجب

  ؟ كجاییه ؟ آكو-

 : خندید

. كوردیم ما. ها دوني نمي ما از هیچي جدا تو دختر-

 .  كوردین هم اسمامون

 .  هوم-

 . شد خشك دستم-

 .  ببخشید اوه،-

 : گفتم و دادم دست باهاش

 . كني صدام راز توني مي شما. هستم حسیني راز-

 .  خوشبختم-



  ؟ ریم مي كجا-

 : گفت و زد استارت

 .  بگم تا ببند كمربندتو-

 : گفت آكو و بستم كمربندو

 .  ویل . كردان ریم مي-

  ؟ ویل -

  اكثرا ها بچه با. بفروشم هاتو كلیه خوام نمي نترس،-

 . شیم مي جمع اونجا

 . اوكي-

  شه نمي چیزي:  دادم امید خودم به و دادم تكیه  پشتي به

 كنن خراب خودشونو نمیان معروف هاي ادم این . راز

. اس ساده خوشگذروني یه فقط . بیارن  سرت بلیي و

  آكو جناب این اخرش شاید ؟ دیدي چه رو خدا اصل 

 .. تر بیش و تر بیش و تر بیش. اومد خوشش ازت
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   ؟ راهه چقدر اونجا تا-



 : شد متعجب آكو

  ؟ حاال تا نرفتي-

 .  وقت هیچ نبود فرصتش نه،-

 . شم مي ممنونت نخوابي  ولي بخواب، میاد خوابت اگه-

 : خندیدم

  ؟ بخواب گید مي چرا پس-

 . سخته راه تو تنها. دیگه باشم كرده تعارفمو-

 .  دارم عادت شدن پا زود  صبح به. نمیاد خوابم نه،-

 . بگو خودت از.. خب. خوبه-

 : نداشتم دوستش كه بود سوالي

  ؟ بگم چي-

 .  بشناسمت كم یه  كه چیزي یه. دونم نمي-

  ؟ كني مي باور بگم چي هر یعني-

 . شدیم  مفردم شخص دوم به، به-

 : گفت آكو و خندیدم

  بگم بهتره یا. كنم مي باور نشنوم دروغ ازت وقتي تا-

 .. نشه رو دروغي وقتي تا



 هم دانشگاه. گفتم كه  فامیلمم و اسم  سالمه، ١٩.. ام-

 و ام خونه همیشه. ندارم  هیجاني پر زندگي. نرفتم

 .  سركار كه هم جدیدا

 : خندید

 دادي كه اطلعاتي تِرا یه این با. كردي امون شرمنده-

  ؟ كنم چه

 : زدم لبخند

   ؟ بدوني خواي مي چي-

.. علیقت ؟ وقتا جور این گن مي چي دونم، نمي-

 .. هات نفرت

 .  كردنیه كشف. نیست گفتني كه اینا-

 كشف باشه فرصتي. ها زني مي زیاد فلسفي حرفاي-

 .  كنیم مي هم

  خوب تایمت از یعني باشه فرصتي.. باشه فرصتي

 كه این محض به یعني  باشه فرصتي. كن استفاده

  اصل  یعني باشه فرصتي.. خدافظ  ببري سر حوصلمو

  چقدر.. باشه فرصتي..  نه یا هست فردایي دونم نمي

 .. باشه فرصتي این داشت معني



 فهمیدم امروز من مثل .. توجهه مهم. زیاده فرصت-

 . نیست خوب پدرت با ات رابطه

 : خندید

 . دونن مي اینو ادم و عالم. نباشي خسته-

 : زدم لبخند

  مشكل باباشون با پولدارا بچه همیشه كه چیه قضیه-

   ؟ شیكه ؟ دارن

  به كه باشه یكي دردات از خیلي باني و باعث وقتي-

 . مشكل شه مي كرده، لهت ابروش و قدرت حفظ  خاطر

 : كردم نگاهش غمگین

 .. متاسفم-

 : كشید عمیقي نفس

  ؟ چي تهش ولي-

  ؟ چي-

 . یكیه ژن یكیه،  رگ یكیه، خون. بابامه تهش-

  بودم نصیب بي ازش كه چیزهایي.. ژن.. رگ.. خون

 : 

 . شه رفع مشكلتتون امیدوارم-



  كنار باهم فقط . شه نمي  رفع پسري و پدر هیچ مشكل-

 . میان

  ؟ نداره مشكل پدرت با خواهرت یعني-

 .  خواهرا .. نه خواهر-

   ؟ چندتایین-

 .  تا ٤-

  ؟ اي بچه چندمین تو ؟ داري خواهر تا سه-

 : خندید
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 دومي یا اولي اگه نظرت به ؟ كني مي فكر چي تو-

 ٤ تا. نمیومد.. نچ ؟ میومد  اي بچه باز من بعد بودم

   ؟ چي كه داده ادامه

 . بیاد پسر كه-

 . باریكل  آ-

   ؟ گي مي چیت همه  از راحت انقدر همیشه-



  یه یا بخوني روزنامه صفحه دو اگه كه اطلعاتین اینا-

 .  میاد گیرت كني ساده سرچ

 : كشیدم خمیازه

  ؟ مونده خیلي-

 . كه نمیومد خوابت ؟ شد چي-

 .  كرده الودم خواب  مسیر كنم فكر. نمیومد واقعا-

 : زد ارومي لبخند

 . بخواب-

  با منو خواب، و بستم رو هام چشم و دادم تكیه سرمو

 .. برد خودش

 

 .  دیگهه كن باز-

  و شد باز شنیدم كه بلندي  حدودا صداي با هام چشم

 : شد جلب آكو توجه. نشستم صاف

 . نشنید گفتم اروم  هرچي سرویس دهن. ببخشید-

  كم. بودیم بزرگي در جلوي.. شدم خیره رو به رو به

 كه شد ظاهر در پشت نحیفي دختر و شد باز در كم

 : گفت



   ؟ آكو سرت تو انداختي  صداتو چرا-

 : آكو

 ؟ نخوردي نون. دیگه بكن جون-

  كه دوما. بودیم جنابعالي منتظر. نخوردم نه، كه  اوال-

 . داره  وزن من برابر دو در این

 .  تو بیام كنار بكش حاال خب-

  و كرد پارك رو ماشین. شدیم وارد و رفت كنار دحتر

 و بلند هاي درخت. كردم نگاه زیبا و بزرگ حیاط  به

 استخر. بودن گرفته رو حیاط  دور تا دور تنومند

 .  بود افتاده توش برگ چند  كه بود  حیاط  وسط  بزرگي

 : داد تكون جلوم رو دستش آكو

 .. ري مي و شي مي محو كجا بهو تو بفهمم اگه من-

 .  جام همین-

  ؟  بمونیم جا همین ؟ نشیم پیاده-

 .  شیم پیاده.. بشیم-

  لمس رو ها سنگریزه هام كفش و كردم باز رو در

  و برداشت اي پشتي كوله عقب صندلي از  آكو.. كرد

. شد ویل  داخل ما از تر زود دختر. ایستاد كنارم

 .  شدم وارد آكو دوشادوش



 و دختر. كردم نگاه روم به رو ي  نفره چند جمع به

 رو در كه دختري. زیبا و شیك اما ساده خیلي پسرهاي

 :  گفت و اومد جلو بود كرده باز

  من. كنه معرفي نداره  شعور كه آكو این. سلم-

 و فرزاد و پوریا بیني، مي كه هم دوستاني این. كتابونم

 . هستن كیانا

  اومد بیرون اشپزخانه از دختري بگم چیزي كه این قبل

 : گفت خنده با و

  ؟ اومده جدید یكي با باز آكو-

 . كردم مي نگاه  فقط  گیج من و خندید جمع

 : گفت خندان هم آكو

 .  اس پریسا هم بر آبرو این-

 : گفت جمع به رو و

 . هستن  راز هم خانوم دختر این-

  شان در منو ؟ ام بچه بگه خواست مي ؟ خانوم دحتر

   ؟ بودم شده حساس من یا ؟ دونست نمي خودش

 : دادم جمع به سلمي كوچیكي لبخند با

 .  خوشبختم-



. كردم نگاه آكو به گیجي با. نشدم متوجه. خندید جمع

  دوستاش به رو و برد باال شیطنت با رو ایروش آكو

 : گفت

 . فرهنگا بي بكشید خجالت-

 : گفت بهم رو خندان كتایون

  امین ٥٠ این ولي. نشو  ناراحت تو. واقعا ببخشید-

 گه مي ما به دختر و میاد  دختري یه با آكو كه باریه

  مي حرف شدیم، مي خوشبخت هم ما اوایل. خوشبختم

 دیگه بعد هفته ٣-٢ خب ولي.. شدیم مي صمیمي زدیم،

  خوشبخت دیگه یكي با باید بعد و نبود دختره از خبري

 .  شدیم مي

 : گفت پوزخند با پریسا

  كجا  از آكو نبود معلوم. شدم  نمي هم خوشبخت كه من-

 .. پلنگِ  مشت یه. رو اونا كرد مي پیدا

 : گفت كه آكو صداي با

 .. بسه اِااا-
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  ادامه لبخند با همچنان  آكو. نگفت چیزي دیگه پریسا

 : داد

 .  شم مي ناراحت. نزنید حرف من اسبقین سر پشت-

 : گفت من به رو و

 كه كیانا جز به. معمارین دانشكده هاي بچه همه اینا-

 تمي من هست، هي ساله چند. فرزاده دختر دوست

 . گیرتش نمي فرزاد این چرا دونم

 : خندید بلند كیانا

  بگیري منو كنم كار چي باید دیگه. واال بگو همونو-

   ؟ فرزاد

 :  زد ارومي لبخند فرزاد

  مسموم فكرتو ببین. كنه  خراب خیلي جمع این عزیزم-

 . كردن

 : گفت بهم و داد نشون رو باال ي طبقه آكو

 . كن عوض لباستو بریم بیا

 عادي انقدر چرا ؟ خودش جلوي ؟ كنم عوض لباسمو

   ؟ بود چي منظورش ؟ گفت

  باال ي طبقه به همراهش اروم و نیاوردم خودم روي به

. شدم دلبازي و بزرگ اتاق  وارد سرش پشت. رفتم



 نفره دو تخت یه كرد جلب رو توجهم كه چیزي اولین

  به تر بیش ؟ بودم اومده كجا من.. شد حبس نفسم. بود

  جشم به هم كتابخونه یه و كاناپه یه كردم نگاه اطراف

 ..  بود ساز اهل پس.. گیتار یك و. خورد مي

 تي یه توش از و گذاشت تخت روي رو اش  كوله آكو

 لخت باالتنه از من جلوي  راحت خیلي و دراورد شرت

 و كردم حفظ  ارامشمو. كرد عوض شرتشو تي و شد

 لخت نبود قرار كه من. كردم باز رو هام دكمه اروم

  این. بیارم در رو شالم  و مانتو خواستم مي فقط .. شم

 تخت روي رو شال و باروني. نبود اي مسئله كه

 . گذاشتم

 : گفت و كرد بهم نگاهي آكو

   ؟ ورزشكاري. هیكلي عجب-

 : زدم لبخند. بود نشده گفته بد.. نكرد معذبم حرفش

 .  بتونم كه جایي تا اره،-

 : داد نشان الیك

 .  عالي بسیار-

 بسیار گفت مي من به  كه بود ندیده رو خودش هیكل

   ؟ عالي



 .  زدم لبخند تنها

 ؟  پایین بریم-

 . بریم-

  بود، عجیب برام كه چیزي. افتادم راه كنارش دوباره

 نه. بود نگرفته رو دستم هم بار یك حتي كه بود این

 بودم كنارش االن صفتي چه با من.. حاال نه راه، توي

  ؟ بود چي بعدي ي مرحله ؟ بود زود گرفتن دست ؟

 .. دوني نمي هیچي كه راز بهت لعنت

.  نده نشون نیستي، بلد اگه حتي بیخیالي، به زدم خودمو

 اگه ترسي، مي اگه.. نده نشون معذبي، اگه حتي

..  كني مي غریبي احساس جمعشون تو اگه مضطربي،

  تو. هستي اي قوي دختر  تو. نده نشون.. راز نده نشون

 مي جمع هر توي تو.. نگذروندي سر از كه ها چه

 .. بدرخشي باید. درخشي

 : گفت آكو و نشستیم مبل روي

  ؟ چیه ناهار ي برنامه-

 : خندید كتایون

 .  املت-

 . متفاوت چقدر-



 : داد توضیح برام  بود  نشسته كنارم كه پوریا

  یكي ناهارو و صبحونه شیم مي جمع وقتي  اكثرا ما-

 این گیم مي هم بار هر. زنیم مي املت یه و كنیم مي

  مي همون باز ولي خوریم مي جدید چیز یه دیگه بار

 . شه

 تك با باید من. گرفتم مي گرم باید ولي. نداشتم حرفي

 : زدم لبخند. كردم مي پیدا خوبي ي رابطه جمع این تك

  ؟ چي شام وقت اون-

 .  مشتي كباب یه. داره فرق   اون.. آااا-

 .  باشه پلو بدون ایشاال-

  كسي پلو واسه. رسه مي كباب به فقط  هنرمون-

 .نداره حوصله

 .  شكر رو خدا خب-

 از خوبي حس. كرد نگاهم و نشست پوریا كنار پریسا

 دردسر برام كه بودم مطمئن. گرفتم نمي دختر این

 موشكافانه پریسا. زدم لبخند روش به ولي. شد خواهد

 :   گفت و كرد نگاهم

  ؟ سالته  چند. زني مي بچه خیلي-

-١٩   



 :   گفتند بلند یكصدا همه

 ؟ چي-
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 :   زد پوزخند پریسا

   ؟ اره هام  بچه با دیگه. آكو باشه مبارك-

 :  گفت بیخیال همیشه مثل آكو

 . شما قسمت ایشاال. باشي سلمت-

  دیگه بابات شه، مي هم ات بچه  جاي. نیست بدم-

 .  گه نمي چیزي

  تداركات حال در همه بعد ساعتي و شد خورده ناهار

 و بودن باربكیو مشغول  حیاط  توي پسرهاي. بودن شام

.  كردن مي اماده رو وسایل  اشپزخونه توي ها دختر

 :  رفتم ها دختر سمت

  ؟ كنم كمك منم-

 : زد لبخند مهربون كیانا



  تو ببریم رو وسایل خواییم مي. عزیزم نیست كاري-

 .  حیاط 

 : كردم تعجب

   ؟ سرما این تو-

 . كنیم مي روشن اتیش االچیق، تو شینیم مي-

. پریسا و موندم من و رفتن حیاط  سمت كتایون و كیانا

  سمتش. كردم مي تمومش باید ولي شد مي حس تنش

 : گفتم و رفتم

  ؟  دارین مشكلي من با شما.. ام-

 : كرد نگاهم خاصي احساس بدون

 . سوزه مي برات دلم تو بیش.. نه-

  ؟ سوزه مي دلت-

  هم احتماال.. اته رابطه اولین  احتماال.. اي بچه-

 خودت با. بیاد در قراره پدرت كه دوني نمي.. عاشقي

 كنار بزرگ ي آینده یه و بافتي رویا هزاران نشستي

 رابطه این دوني نمي ولي .. ساختي خودت واسه آكو

  تر بیش سنت اگه.. نكشه  طول هم ماه یه حتي شاید

 ولي. سوخت نمي دلم بودي تر تحربه با اگه بود،

 ..  حیفي



  سالمه ١٩ من ؟ كنن  مي فكر طوري این  همه چرا-

 هم رو آكو. نیستم گین مي شما كه ایني ولي درست،

  همه از ولي.. دونم نمي عاشق .. درست دارم، دوست

 هم رو اخلقش ظاهرش، حز به.  میاد خوشم چیش

  خونسردیش، كارمنداش، با رفتارش.. دارم دوست

 .. داره فرق .. طبعیش شوخ

 : كرد نگاهم نگران پریسا

 حاال تا. دوستاش واسه ولي.. خوبیه خیلي پسر آكو-

  فقط .. یكي جز نبوده، خوب هاش دختر دوست واسه

 براش آكو كه بود یكي. بود خاص براش كه بود یكي

 جونشم بود حاضر آكو كه بود یكي. كرد مي كار همه

  دختر همون سال، ٢ بعد ولي. كنه تقدیمش دستي دو

  اون  از. رفت و خوره نمي دردش به آكو زندگي فهمید

  بهش كه مونه مي یكي   با وقتي تا فقط  آكو بعد، به

 مي و ره مي سر اش حوصله زود دیگه. بگذره خوش

 .. ره مي و شه مي تموم دیگه.. كنار كشه

 .. نیست  موندني كه گفته بهم-

 فكر البد ؟ شدي بازي این وارد و دوني مي پس-

  داري، نگهش توني مي و متفاوتي و خاص كه كردي

  ؟ هوم



 : زدم غمگیني لبخند

..  خوبش نوع از نه ولي باشم، متفاوت و خاص شاید-

 من.. بمونه برام یكي تا باشم انگیز  هیجان كه اونا از نه

  وقت اون شدم نمي وارد  اگه چون شدم، بازي این وارد

  ولي كم، یه حتي شده االن اما.. باختم مي نكرده بازي

  ؟ ندارم دارم، شدن برنده شانس

 : خندید باالخره پریسا

 .. بدش نوع از نه ولي.. متفاوتي. كني مي اشتباه-

 : زدم لبخند

 .  بوده عاشق  قبل  پس-

  دور یه آكو رفت، مهتاب وقتي.. عشقي چه اووف-

 . ده مي رو مهتاب خرجاي حتي االنم.. مرد

 : رفت باال ابروهام

   ؟ واقعا-

 دوست سر پشت نمیاد خوشش  حتي كه بیني مي. اره-

 در ببین پس. بزنیم حرف اش  ماهه ٢-١ هاي دختر

 .كنه مي كار چي داشت دوستش اونقدر كه اوني قبال

 : كردم مي جمع اطلعات باید

   ؟ بود چطوري مهتاب-



 ساده بود آكو با وقتي تا.. زرنگ هم بود، ساده هم-

 بود اومده دانشگاه واسه كه ساده شمالي دختر یه. بود

  یه ولي.. چیزي نه داشت، خاصي ي قیافه نه.. تهران

  ولي.. نیومد در دیگه كه نشست آكو دل تو جوري

 خواستگاري بره خواست آكو وقتي.. شد زرنگ بعدش

..  خوره نمي دردش به خانواده این دید.. چاك به زد

 و خونه اجاره پول آكو كه كرد كاري یه كه بود زرنگ

  مي فیتانشو چیتان هاي هزینه  و مرغ و گوشت خرج

 ایم حرصي هم ما خب ولي .. واقعا نبود  بدي دختر. ده

 . روش ذاریم مي هم تا ٤.. دیگه دستش از

 : خندیدم

 . ندارم شانسي هیچ پس اووه،-
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 . باش خودت مراقب  خیلي.. راز كوچولویي خیلي-

 . بردیم حیاط  به رو وسایل باقي هم با و زدم لبخند

  به.  گفت مي چیزي هركس و بودیم نشسته اتیش دور

 : گفتم بود نشسته كنارم كه آكو



 . دارید خوبي جمع-

 : پرسید ربط  بي آكو

  ؟ هستي درینك اهل-

 .  نه.. امم-

  ؟ نه-

 براي دم مي ترجیح. نكردم  امتحانش حاال تا.. یعني-

 . جمع تو نه كنم، امتحان تنهام وقتي بار اولین

 : داد تكون رو سرش

 .  جالبیه ي نظریه. جالبه-

  جذاب.. كردم نگاهش دقیق  و كردم كج سرمو كمي

 .. اندازه از بیش. بود

 : گفت و كرد نگاه خیره هم آكو

 . عجیبه چشمات-

  ؟ عحیب-

  رو چشمي حاال تا.. سیاهه زیادي.. سیاهه عجیب-

 .  باشه سیاه انقدر كه ندیدم

  ؟ بد یا خوبه-



. فره عحیب اونم.. جذابه موهات فر ولي! عجیب-

 ظاهرت.. اي ساده فهمه نمي ببیندت كي هر.. وحشیه

 .  اندازه غلط  خیلي

 .  خندیدم و دادم ادامه ام خیره نگاه به

 : گفت رفته باال ابروي با آكو

 .  بگذرونیم خوش قراره . نكن نگام ها شیفته مثل-

  ؟ گذروند خوش شه نمي شیفتگي با-

 : خندید

  ؟ شدي شیدا ؟ االن اي شیفته-

 : خندیدم متقابل 

 .  پرسیدم فقط -

 : انداخت باال رو هاش شونه

 بینیم مي وقت اون شدي  شیدا وقت هر. دونم نمي-

 . شه مي چطور

   ؟ شه مي چي شي شیدا تو-

 شه مي تموم خوشگذروني.. شه مي بد شم شیدا من-

 ..  راز

 : گفت بلند كه كتایون صداي با



 . كم یه بخون و بزن بیا آكو-

 : گرفت من از نگاه آكو

 .  بیار بساطشو برو-

  توي  كه گیتاري با بعد كمي و رفت داخل خندان كتایون

 . اومد بودم دیده اتاق 

 : گفت و نشست صندلي روي همه روي به رو آكو

  ؟ همیشه مثل-

. نشست من كنار و شد  بلند. كرد" پوفي" بلند پریسا

 : پرسیدم ازش اروم

   ؟ چي یعني همیشه مثل-

 واسه دومي خودش، دل واسه اهنگ اولین یعني-

 .. جمع

  تر بیش من خوند، وقتي و كرد نواختن به شروع آكو

 .. :شدم مسخ قبل از

 

♩♪♬ 

 نمیرم دریا رفتنت بعد که وقته چند یه من گیرم تو پای

 بگیرم؟  باید کیو دست بیاد بارون هوا بی آخه میترسم

 خوبه کنارم میگی میبینمت تورو من رویا تو هرشب



 عشقم میذارم صورتی  گلی من باز و میخندی حالت

  همونم کنارم برگرد تنهایی از بیرون بزن شالت روی

  من  که روزگارم از نرو بیقرارم تو دیدن برای که

 پس  ندارم عادت شدن تنها  به تو مثل منم ندارم طاقت

 برای که همونم کنارم برگرد تنهایی از بیرون بزن

  ندارم طاقت من که روزگارم از نرو بیقرارم تو دیدن

  ندارم عادت شدن تنها به تو مثل منم

 

 بارون  منم پاییز شه وارونه اگه دنیا بهم بازم میرسیم ما

  دل تنهاییو باورنکن بارونشه این به پاییز زیبایی تویی

  حال که حاال نکن دوری من قلب از نده یادم کندنو

  کنارم برگرد تنهایی از بیرون بزن بده هردوتاییمون

  که روزگارم از نرو بیقرارم تو دیدن برای که همونم

 عادت شدن تنها  به تو مثل منم ندارم طاقت من

 همونم کنارم برگرد تنهایی از بیرون بزن پس  ندارم

  من  که روزگارم از نرو بیقرارم تو دیدن برای که

  ندارم عادت شدن تنها  به تو مثل منم ندارم طاقت

♩♪♬ 

 



..  شدم كشیده بیرون دنیام از.. ها دست صداي شنیدن با

  این به صدا، این به لعنت..  صدا این..  صدا این

 عمیقا من بود خوب انقدر چیز همه وقتي.. احساس

 عشق  ؟ كي براي.. دل ته از بود خونده.. بودم غمگین

  سابقش عشق  براي كه  اینجا بود اورده منو.. سابق 

 باز حساب من روي كه ؟ بود چي منظورش ؟ بخونه

   ؟ نیستم موندني من كه ؟ نكن

  كه اي امیدي نا از حجم این با ؟ كردم مي كار چي باید

  ؟ كردم مي كار چه باید بود داده دست بهم

 .. نده نشون هم رو امیدي نا.. راز نده نشون

 

 ٣١_پارت#

 

 :   گفت بلند پریسا

  بخون بعدیو حاال-

 : گفت و كرد نگاه چشمهام تو آكو

   ؟ كنید مي همراهي-

 : گفتن من جز همه

 .  بلههه-



  همه  اول ي كلمه چند  از بعد و كرد شروع آكو و

 :    كردن همراهي

 

 کنی سفر ات دیوانه این برای عشقمان برای نشد

 کنی  نظر ات ویرانه این حال به من حال به بار یه نشد

 کنی  خطر عاشقت برای  نشد عاقبت بیایی نشد

 کنی  خبر نبودنت از هم مرا رفتنت وقت به نشد

 

 آشنا ای  من دل در نشستی آرام  آرام

 نامهربان کنارم از گذشتی آرام  آرام

 پایان بی غم این  از وای ای

 تورا خنداندم و گفتم خیالت با امشب امشب

 چرا پس خیابانم  در شب هر مثل امشب امشب

 باران  بی ابر و ماندم من

 

 بمان  بیا دقایقی عاشقی تو اگر

 بدان خودت از هم مرا  ای شکسته اگر

 بمان  من جان به تورا



 را   گذشته آن تمام خاطرت ز نبر

 بیا دیدنم به فقط  شکست دلت اگر

 بیا من جان به تورا

 

 انقدر  من لحظه، این.. شد  مي تمام جا همین دنیا كاش

  و قبل هاي تلخي تمام از  خواستم مي كه بودم برده لذت

  راز و مردم مي لذت همین با كاش.. باشم دور بعد

 ..  شد مي دفن جا همین

 .. یافتم ادامه من و نشد.. نشد اما

*** 
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   ١٣٨٦ مریم

 

 . مامان كن فوت ١،٢،٣-

  كنم، فوت خواستم تا و كردم نگاه كیك روي شمع ٥ به

 : اومد بایا صداي



 . بابا كن ارزو  اول-

 : كردم ارزو بلند

  رو راز هاي زخم بتونم  تا شم دكتر شدم بزرگ وقتي-

 . كنم خوب

 شمع ٥ تمام فوت یه با كه جوري. كردم فوت قدرت پر

  حتما ارزوم كه قدرت  پر قدر اون. شن خاموش باهم

 . شه براورده

 و بود اشكي چشمهاش  مامان اوردم باال سرمو وقتي

  لبخند غمگینش همیشه نگاه با.. راز و زد مي لبخند بابا

 : گفت و زد

 . مریم باشه مبارك سالگیت ٥-

 : گفت و گذاشت تلوزیون روي رو دوربین بابا

 .  بندازیم  عكس یه بشینید همه-

 . نشست كنارم مامان

 : گفت باز بابا

   ؟ عزیزم ري نمي چرا ؟ راز-

 : زد كوچیكي لبخند راز

 .  عمو بندازین عكس اي خانواده شما-



  ؟ نباشه  عكس تو مریم دوست یعني-

 .. اخه-

 : زدم صداش بلند

 .  بشین اینورم بیا. دیگه بیا ؟ راز-

 به انقدر. ایستاد سرمون  پشت بابا و نشست كنارم راز

 و بزنم پلك شدم مجبور سر اخر تا  موندم خیره دوربین

 .  شد گرفته عكس لحظه همون

 ..شدم ساله ٥ بسته هاي چشم با من
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 خودمو انداخت، زمین روي رو جاهامون كه مامان

 : انداختم تشك روي

 . بیا راز. خنكه چه جون آخ-

 همیشه چرا ؟ پرید نمي چرا. نشست كنارم اروم راز

 شبیه چرا ؟ بود باباها مامان مثل چه ؟ بود اروم انقدر

  من از ماه سه فقط  راز ؟ نبود ساله ٥ ي بچه یه

 .. بود بزرگتر

 : گفت لبخند با مامان



 . بخوابید خوب. دخترا خیر به شبتون-

 .  رفت و بست رو در و

 به و كشیدم باال رو راز استین مامان رفتن محض به

  غمگین.. كردم نگاه بدقیاقه  و متورم سوختگي جاي

 : پرسیدم

  ؟ سوزه مي خیلي-

  پایین رو استینش و كشید بیرون رو دستش اروم راز

 : داد

 . شه مي خوب داره دیگه، نه-

   ؟ راز گي نمي كسي به چرا-

  ؟ چیو-

 چرا. زنتت مي همیشه بابات گي نمي چرا.. زخماتو-

  ؟ گیره نمي جلوشو مامانت گي نمي

  مامان. خانوادگیه راز چیزا  این چون. بگم نباید چون-

  به كه اینه ماموریتم. رازه  من اسم همین واسه گه مي

 . نگم كسي

 .. گفتي من به ولي-

 مجبور پرسیدي، هي و دیدي زخمامو خودت چون-

 . داره فرق . صمیمي دوست. دوستمي تو.. تازه. شدم



 : گفتم حسرت با و كردم نگاه صورتش به

 تو هاي بچه مثل. سیاهه چشمات حالت به خوش-

 .  شیطون گن نمي بهت. كوچه

  خاطر به. شیطون گن نمي تو به چشمات خاطر به-

 . شیطون گن مي هات شیطوني

  چشماي واي گفت خانومه اون ندیدي روز اون. نخیر-

  سیاهه.. ببین رو تو واسه ولي ؟ شیطونه مثل ببین اینو

 .  شب مثل.. سیاه

 . دارم دوسش من. مریم قشنگه چشمات-

 : پتو زیر رفتم و كردم ماچش

. كنم مي خوب رخماتو  ي همه خودم بشم دكتر وقتي-

 هاي لباس هم تابستون تو نیست الزم  دیگه وقت اون

 كه دیگه، ي محله یه  ریم مي بعد. بپوشي بلند استین

  خجالت اتون خونه تو بیداد و داد هاي  صدا از دیگه

  تونیم مي و شه مي پولدار  بابام موقع اون تا. نكشي

  مي زندگي ما با میاي هم تو. بهتر ي  خونه یه بریم

  هم پیش  تونیم مي  شب هي وقت اون دیگه. كني

  مامانت از مامانم زور به كه اینجوري نه. بخوابیم

   ؟ نه مگه. گرفته اجازه



  به انقدر. دیدم رو خوابش غرق  صورت و برگشتم

 . برد خوابم خودمم تا كردم نگاه اش چهره

  …بودم شده ساله ٥ من

*** 
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 ١٤٠٠ راز

  ي قفسه توي و كردم مرتب رو جاري ماه زونكن

 بچه از یكي سیما، لحظه همان كه گذاشتم مربوطش

 . شد اتاقم وارد حسابداري هاي

  ؟ چطوري راز، سلم-

  ؟ چطوري تو. كم یه كسلم. مرسي-

   ؟ چرا كسل-

 . دونم نمي-

  هیچ  آكو از االن، تا پیش  روز  ١٠ از.. دونستم مي ولي

 .. پیامي نه زنگي، نه.  نبود خبري

 .  ان  حوصله بي همه  امروز-



  ؟ شده چیزي ؟ چرا-

  تر بیش میاد وقتي همیشه. اومده خان كیومرث-

 .  ندن دستش آتو كه اتاقشون تو مونن مي كارمندا

  خان كیومرث  از چرا اس، دیگه یكي كاره همه اینجا-

   ؟ بترسیم

 بوده اون مال تشكیلت این. ها باباشه ؟ اي دیوونه! وا-

 .  اون به سپرده و پسرش نام به زده حاال و

 . پسرشه نام به االن حال هر به-

  جهش یه شركت یهو زد، پسرش نام به كه وقتي از-

  بود، باال خیلي شهرتش و سود قبلشم تا. كرد بزرگ

 . شد برابر چند چي همه شد جانشین پسر وقتي از ولي

 .  درسته كارش پس-

 .  خونده معماري هم خودش. تدبیره با خیلي-

 : دادم تكون سرمو

 از ؟ تیمتون تو شناسي مي زاده حقیقي كامران  راستي-

 .  حسابداریه هاي بچه

 : گفت حسرت با سیمار

 ..  اره واي-

 : خندیدم



  ؟ شد چي-

. ازشن چشمي گوشه یه  منتظر خیلیا. خوبه خیلي اخه-

  ؟ حاال تا ندیدیش

 .  الهام پیش یا اینجام یا همش كه من نه،-

 : كرد جمع رو اش چهره

  اقاي. بیني مي تلخ گوشت الهام این تو چه دونم نمي-

 . داشته برش دور داده،  رو بهش زیادي هم شناس زر

 .  خوبیه دختر-

. افتاده  فیل دماغ از كرده فكر ؟ خوبیه دختر كجاش-

  كي هیچ انگار گیره مي اي قیافه یه كنه مي نگاه وقتي

 .  نیست شانش در

 : زدم لبخند

 . شه نمي  صمیمي كسي هر با خب-

 مرخصي. كه باشه مهربون تونه مي ولي. نشه-

  اون بدیختیه اوج واي! بزنیم ایمیل این به باید بخواییم

  مستقیم. بده مرخصي روز یه تا میاره در پیرتو. موقع

  گیري سخت اینجوري بگیم شناس زر اقاي خود به

 .  كنه نمي

 .ده مي انجام كارشو خب-
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 شب كنم فكر. داره حضور هم همیشه. كرده بیخود-

 شوهر سرش خیر. خوابه مي میندازه جا همین جاشم

 . داره

 . زیاده كارش-

  انقدر ؟ داره هواشو جوري چه شناس زر اقاي دیدي-

  دست از داره شوهرشو كه چسبید شناس زر اقاي از

 . ده مي

 : كردم اخم

  ؟ چطور-

 . حساسه خیلي زرشناس اقاي رو شوهرش-

   ؟ دوني مي كجا از-

 : اورد پایین كمي صداشو

 .گفته ها بچه از یكي به-

   ؟ الهام خود-

 .  شوهرش مسعود بابا، نه-



 : چسبید سرم به ابروهام

   ؟ كسیو شناسه مي مگه ؟ گفته كي به ؟ شوهرش-

  الهام. دیگه شه مي داره چي كه بفهم خودت دیگه-

 وجدان فاز و چسبیده شناسو زر اقاي دستي دو دیوونه

 داره عاشقشه كه شوهرشو وقت اون برداشته، كاري

 ها، داره دوسش مسعودم. ده مي دست از ریز ریز

 اونم بره مي داره دیگه. گرفته حرصش خب ولي

  بچه هنوز كرده ازدواج  ساله ٧  زنه كن فكر: ازش

 . نداره

  ؟ داره ربطي چه-

 . ها نگي بهش. من دونم نمي-

 از ؟ خب ؟ كنم ناراحتش ام دیوونه مگه بابا، نه-

 .  گفتي مي زاده حقیقي

 سال چند. منه كنار میزش. جنتلمنه خیلي. اره ها،-

 این. اومد خوشش مهندسي هاي بچه از یكي از پیش

. شركتن صاحب كنن مي فكر كه هم مهندسي هاي بچه

 من حد در تو كه جوري یه. كردا ردش همچین دختره

 چند و  زد اقا. برخورد بهش خیلي اینم. اینا و نیستي

 بهش ارث كنم فكر. شد توپ این وضع بعدش وقت



  از تو. شه اویزونش خواد مي دختره همون حاال. رسید

   ؟ شناسیش مي كجا

 .  بینم مي زیاد مالي هاي سند زیر اسمشو-

  ؟ بخوریم چاي یه بیرون نمیاي. هان-

 . هنوز دارم كار نه،-

 . وم مي من پس باشه،-

 ولي. خواست مي چاي دلم كردم، خدافظي و زدم لبخند

 ..  سیما با نه

  حال در اخم با. رفتم الهام  سمت و زدم بیرون در از

  تو چرا اخمات:  پرسیدم اروم و رفتم سمتش. بود كار

  ؟ دختر همه

 : كرد نگاهم و اورد باال رو سرش

   ؟ خوبي سلم،-

 .  نیستي خوب تو كنم فكر ولي. خوبم-

  داره چیزي هر سر رسیده وقتي از  خان كیومرث این-

  ببینه نداره چشم. كنه مي بیداد و داد و زنه مي غر

 . كنه مي تا خوب باهام شناس زر اقاي

. نیست اینجا كه همیشه. كن ولش. الهام نده اهمیت-

  ؟ ریختي هم به انقدر چرا



 .  نیست خوش حالم خیلي روزا این كل -

 : پرسیدم نگراني با

  ؟ شده بحث باز همسرت با ؟ چرا-

 : كرد بغض الهام

 .  كنیم تمومش بهتره كنم فكر گفت بهم پیش شب چند-

 : پرسیدم شده گرد هاي چشم با

  ؟ كارت خاطر به ؟ چي-

 . دونم نمي.. بچه.. كار-

   ؟ گفتي چي تو-

 به و كنه قبول كارمو تونه نمي كه كسي. درك به گفتم-

 به بره كه بهتر همون بذاره احترام بچه واسه تصمیمم

 ! جهنم

   ؟ الهام اي دیوونه-

 . راز دارم دوست كارمو ؟ كنم كار چي پس-

  انتخاب یكیو زندگیت و كار بین بهتره وقتا بعضي-

 . كني

. كنم ول رو شناس زر اقاي و اینجا تونم نمي من-

 .سوزونه نمي دل من ي اندازه كسي
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  كاریتو ساعت كني صحبت شناس زر اقاي با كاش-

  از همسرتو داري كارت خاطر به الهام. كنه كمتر

   ؟ متوجهي. دي مي دست

 : چكید الهام اشك ي قطره

 نذاشتم كم من. بكنه خواد مي غلطي هر بره. درك به-

.  بود برقرار چي همه ولي خونه رسیدم مي دیر. راز

 .  اشپزي و غذا به هم رسیدم مي خونه به هم

  ؟ كافیه نباشي خودت ولي باشه غذا-

.  كرد شه نمي كاریش. شد تموم حال هر به دیگه-

  من. كار سر میام اعصاب جنگ بدون كه اینه حداقلش

 .  بشورم صورتمو برم

 .  اینجا هستم من. برو عزیزم، باشه-

 دادم، كمرم به قوسي شدم، بلند كمي الهام رفتن با

.  نشستم باز دقیقه چند بعد و انداختم اطراف به نگاهي

  چا از خان كیومرث بلند  صداي كه بودم نشسته تازه

 : پروندم



   ؟ رفت كجا صمدي این باز-

 : دادم جواب شده هول

 . دسشویي رفتن-

 . دراورده شورشو. بهونه یه دیقه هر-

 رفتن دسشویي سر. بود قرمز عجیب. كردم نگاهش

  ؟ كرد مي داغ انقدر باید چي واسه یكي

 كه ندادم اهمیتي. خورد زنگ الهام میز روي تلفن

 : گفت خان كیومرث

 .دیگه بده جواب-

   ؟ من-

  جواب توني نمي تلفن. اینجایي  همش كه تو ؟ كي پس-

   ؟ بدي

 : گفت آكو زدنم حرف قبل و دادم جواب رو تلفن

   ؟ دي مي بابا به گیاهي چاي یه لطفا جان الهام-

 : زدم حرف ؟ گیاهي چاي

 . سلم-

 : گفت آكو بعد و شد سكوت اي ثانیه چند

   ؟ تویي راز-



 . دسشویي رفت الهام. بله-

 بدي چیزي یه توني مي. رفت هم موقعي چه پفف-

  ؟ چطوره حالش ؟ خان كیومرث دست

  الهام دیدن. خدا به نشد  هم چیزي.. شدن قرمز كم یه-

 ..  نیست

. معمول طبق   شده بحثش من با نداره، الهام به ربطي-

 . من گردن میفته خونش. نكنه سكته بده بهش چیزي یه

  ؟ بدم چي-

 . كنه ارومش كه چیزي یه گیاهي، چاي ؟ بدونم چه-

 . باشه-

 . كردم قطع و

 از هیچ. بود شده هم تر قرمز.. كردم نگاه كیومرث به

  به. نبود اي چاره ولي نمیومد، خوشم مرد این

  سرایدار از رو ها دمنوش ادرس و رفتم اشپزخونه

  كه كردم دعا دعا و كرذم قاطي رو چیز تا چند. گرفتم

  توي رو لیوان. كارا  این به چه منو. باشه بخش اثر

 : بردم خان كیومرث سمت و گذاشتم دستي پیش

 .. حالتون بخورید، این از كم یه زرشناس، جناب-



  و زد دستي پیش زیر كیومرث كه بود نشده تموم حرفم

 .  شدن خورد و شدن  پرت هم با دستي پیش و لیوان

 : اومد بیرون اتاق  از آكو ها ظرف شكستن صداي با

  ؟ شد چي-

 : داد ادامه و كرد  نگاه ها شیشه خورده به و

 ؟  كنید مي كار چي شناس زر جناب-
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 : توپید عصباني كیومرث

 . شم  مي بدتر بینمت مي. آكو برو-

 : گفت خونسرد آكو

 .  ها داره دیدن پسر تك خان، كیومرث بابا اي-

 از و رفتم سمتش كه شه بلند خواست خان كیومرث

  كردم اشاره آكو به و دارم فشارش صندلي روي شونه

 . بره كه

 : نالید و داد تكیه صندلي به رو سرش پیرمرد

 !  تركه مي داره سرم-



  شقیقه روي انگشتام با و  اوردم باال رو دستام ناخوداگاه

 .  دادم مانور ها

 : زد پوزخند خان  كیومرث دادم كه ادامه

  برام كاري همچین حاال تا یكیشون دارم، دختر تا سه-

 . نكرده

  دهن به زیون اما. زهرماري كه انقدر بگم خواستم مي

 كیومرث و گذشت كه كمي. دادم ادامه كارم به و گرفتم

 .  كشیدم كنار میومد، تر اروم نظر به

 : گفت تلخي لحن با كیومرث

 ولي بلده بیداد و داد فقط  كیومرث بگید ها شما حاال-

 صمدي این كه كشه  مي طول انقدر رفتن دسشویي

   ؟ نیست پیداش هنوز

  كنم توجیه كردم سعي ؟ بود زده غیبش كجا الهام واقعا

: 

 .داشتن مشكل خونه تو. نبود خوب حالشون كم یه-

  وگرنه. كنه جدا شخصیش مسائل از كارو بتونه باید-

 .  نمیرزه مفت

 خان، كیومرث دیدن با و رسید الهام. كردم نگاهش فقط 

 : زد طعنه كیومرث رسید وقتي. شد ناالن اش چهره



 .  نیست مهم اینجا كارهاي. صمدي خانوم حاال بودي-

 : داد جواب پته تته با الهام

 . نبود  خوب خیلي حالم. ببخشید-

  ؟ هوم كنه، مي صبر كار. نداره اشكال-

 : گفت حرص با كمي الهام

 . وقت هیچ نزدم كاریم هیچ از  من-

 نشانه با سرش دادن تكون با فقط  و نداد جواب كیومرث

 . شد دور تاسف ي

 : گفتم الهام به اروم

   ؟ كشید طول انقدر چرا ؟ بودي كجا-

 . شدم پریود-

   ؟ االن خوبي. بابا اي-

  كه بودم فشار تحت مدته این انقدر. نبود وقتش اصل -

 .  دیگه بیرون زد جا یه از

 . برم دیگه منم. بشین بیا. نداره اشكال-

  فكرمو بود روز دو كه اي برگه به و رفتم اتاقم به

 .  شدم خیره بود كرده درگیر



  با چاي فكر دیدم گذشت، كه كمي و شدم كارم مشغول

  میزش پشت و رفتم اتاقش سمت. نبود بد هم خیلي سیما

  و كردم اي اشاره. بود خالي بغلي میز. كردم پیداش

 : گفتم

  ؟ كجاست جنتلمنت همكار-

 : خندید سیما

 .  میاد وقت نیمه شده پولدار وقتي از. رفت زود-

 .  هوم-

  ؟ اي خسته ؟ خبر چه-

 اونجا خانم كیومرث الهام، پیش رفتم سر یه. كم یه-

 . شنیدم هوار و داد كم یه بود،

 : خندید سیما

  الهام بازم بیاره در الهامو پدر هرچقدرم خان كیومرث-

 . گرمه شناس زر اقاي به  پشتش

  ؟ بره در خستگیمون  دي نمي چاي یه. چاي گفتي-

  ؟ اینجا-

 بریز چاي تا دو زود  برو. خسته منم تنهایي، كه تو-

 . بیار

 . بیام تا بشین. باشه. هستي تنبلي عجب-



 .  نشستم چاي منتظر من و رفت سیما

 

  دستم رو عجیب ي برگه كه بود كاري ساعت اخر

 میزش پشت الهام. رفتم زرشناس اتاق  سمت و گرفتم

 : زدم لبخند. بود

  ؟ بهتره حالت-

  ؟ داري مسكن. میرم مي دارم نه،-

 . بخور  نبات چاي یه برو. نه-

  ؟ داري كارم تو. نیست اي چاره اره،-

  كار شناس زر اقاي با  فاكتور تا چند ي درباره نه،-

   ؟ اتاقش برم تونم مي. داشتم

 .بدم خبر وایسا-
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 : داد اطلع و گرفت تماس الهام. ایستادم منتظر

 . بریزم چاي برم منم. عزیزم برو-



 زر اتاق  سمت بعد كمي  و كردم نگاه الهام رفتن به

 .  رفتم شناس

  و كردم باز. شنیدم" بفرما" معمول طبق  و زدم در

 : شدم وارد

 . سلم-

 .  راز خانوم سلم علیك-

 . نباشید خسته-

 :   رفت باال آكو ابروهاي

  ؟ كرد تغییر فعلت صرف چطور-

 . شركتیم تو اخه،.. خب-

 :   خندید

  ؟ داره ربطي چه-

 .. و شخصي روابط  خب-

 مي رفتار بخواد دلم جوري هر جا همه من ؟ چي كه-

 . كنم

 : زدم لبخند

 . باشه-

  ؟ چطوره خان كیومرث-



 . ندیدمشون-

 . ساخته بهش ماساژه احتماال-

 :  كردم تعجب

   ؟ ماساژ-

 . راز بینم مي چیو همه من. شقیقه ماساژ اره،-

 .. بود بد حالشون-

  ؟ خب. دونم مي نیست، نیاز توضیح-

  ؟ خب چي-

 :  زد كجي لبخند

   ؟ من با نداري كاري-

 . كردم پیدا چیزي یه من امم،. چرا.. ها-

  ؟ چي-

 : گذاشتم میزش روي رو برگه

  آسمان شركت براي  كه ایه پروژه مال فاكتور این-

   ٩٨ سال. دادین انجام

    ؟ داره مشكلي ؟ خب-

 . كنید نگاه رقم به-

 : كرد نگاه دقیق 



   ؟ گرفتن كم سود-

 انقدر باید چرا. ها پروژه ي بقیه از تر كم خیلي. بله-

  یزرگي اون به شركت اون  حال به دلشون ؟ بگیرن كم

  ؟ سوخته

 : كرد مي نگاهم دقیق 

  ؟ كردي پیدا چي-

  و كپیه دستتونه كه فاكتوري این. نكردم پیدا چیزي-

 تر رنگ پر خیلي رقم كنید دقت اگه و. نیست اصلش

 . شده چاپ كلمات ي بقیه از

 اون تو گرفتن، كپي  اصلي فاكتور از. جعلیه یعني-

  اون رو از و نوشتن  مجدد و كردن پاك رقمو كپي،

 . كردن كپي

 . دقیقا-

  ؟ بوده كي مالیش مسئول-

 پولدار یهو كه پیچیده اش اوازه اتفاقا. زاده حقیقي اقاي-

 . شده

 : اومد كش لبش

  ؟  دراوردي هم زنكي خاله امار-

 . شم مطمئن خواستم مي-



 . بگردن دستكشو دفتر گم مي. كنیم پیدا اصلشو باید-

. داره نگه خودش پیش كه  نیست احمق  اونقدر  احتماال-

 هیچ به شما كه شریكي یه. داره شریك كه اینه من نظر

  یه همیشه حسابداري هاي بچه. نكني شك بهش عنوان

  باشه زرنگ اگه همین واسه هست، روشون شك مقدار

 .  نیستي حساس روش  كه شه مي شریك یكي با

  ؟ كردي پیدا مجرمم. ها چیدي جرمو ي صحنه كامل-

 : ردم لبخند اش شوخي به

 . هنوز نه-

 .  زاده حقیقي  میز سر بیرون بریم بیا-

 . باشه-

 یك  با دیدم میزش سر  رو الهام. رفتم بیرون كنارش

 : رفتم سمتش. میزش روي نبات چاي لیوان

  ؟ بهتره حالت-

 .  بگیرم مرخصي رو روز باقي باید كنم فكر. واال نه-

 : شد جلب هم آكو توجه

   ؟ الهام شده چي-

 : زد لبخند  الهام



 .  نیست خوب حالم كم یه نیست، چیزي-

   ؟ گفته چیزي خان كیومرث ؟ شده طوري-

 .  نیست مشكلي نه،-

  ؟ باشم كرده تونم مي كارش چي من-

  آكو. برگشت خان كیومرث سمت به مون سه هر سر

 : زد پوزخند

 كیومرث خنجریه هر از  تر بد زبون داده نشون تجربه-

 .  خان

 .  پستش سر میسته واي ترسه، مي خنجر از كه كسي-

  بهش رو چایش خواستم. بود پریده رنگ الهام ي قیافه

  از و میز كل روي ریخت چاي و خورد دستم كه بدم

 : گفتم هول. كرد شره ها لبه

 . كنم مي تمیز االن. ببخشید واي، اي-

  و برداشتم میز روي از كاغذي دستمال چند زود

 . شدم میز كردن تمیز مشغول

 : گفت حال بي الهام

 .  راز كن ول-

 .رفت كشوهاتم تو واي. كنم مي تمیز االن نه،-
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  نگاهم كه كردم باز كردن تمیز براي رو كشو زود

 كنارم آكو كه مونده خیره انقدر.. شد اي برگه خشك

 : اومد

  ؟ شد چي-

  نگاه رو كشو توي آكو. كردم  نگاهش عجیب و متعجب

  رو برگه.. رفت ممكن حد باالترین تا ایروهاش و كرد

 : گفت الهام به رو  و اورد بیرون كشو توي از

   ؟ الهام چیه این-

 : گفت حال بي الهام

 . دیگه كاره به مربوط  هاي سند البد دونم، نمي-

 :  اومد جلو هم خان كیومرث

  ؟ شده چي-

  مي نگاه الهام به ناباور من. بود برگه ي خیره آكو

 : اومد  حرف به الهام. كردم

  ؟ شده چي-



 : اومدم حرف به

. بود شده غیب اصلش كه شدیم جعلي فاكتور یه متوجه-

  چي تو دست.. بود مي گناهكار دست باید قاعدتا اصلش

   ؟ الهام كنه مي كار

 .  پاپوشه. نیست من  مال.. نه.. نه ؟ جعلي فاكتور-

 : كردم نگاهش غمگین

  رو ها فیلم. گذاشته یكي  نبودي  میزت پشت وقتي شاید-

 .  ببینیم

 : نالید الهام

 . نداره دوربین البي سالن این-

   ؟  چراا-

  كردم، چك رو كشو دیروز من. شده خراب وقته چند-

 . گذاشتن امروز همین. نبود چیزي

 : گفت ارومي  لحن با آكو

  ؟ كردي ترك رو میزت بار چند امروز-

 : گفت خان  كیومرث الهام قبل

  خانوم این كه بار هر. بودم اینجا تماما امروز من-

  سراغ كسي هیچ. بودم اینجا من نبود،  میزش پشت

 .  نرفت میزش



 : بود شده مشكوك كمي آكو

 .  برن حرف  الهام-

 : كرد بغض الهام

 .. دونم نمي من زرشناس اقاي-

 اعتماد با الهام. بده توضیحي یه ؟ دوني نمي چي یعني-

 .  نكن كارو این من

 ..  كنید باور شناس زر اقاي. نیستم خائن من-

 .  منو كن قانع. الهام شه باورم تا بده توضیحي یه-

 : توپید كیومرث

 ازاخلق . گذاشته كله سرتو ؟ كردن قانع كدوم-

 نمك دختره بره كن ردش . كرده استفاده سو خوشت

 .  رو نشناس

 : گفت آكو به رو ملتمسانه الهام

 .  شناس زر آقاي-

 : بود غمگین آكو

 محترمانه دوستان. الهام  كن جمع رو وسایلت-

 .  كن تسویه حسابداري، برو بعدا. كنن مي راهنماییت

 : گریه زیر زد الهام



 . كنم مي خواهش شناس زر اقاي-

. داشت لب به پوزخند كیومرث. كردم مي نگاه غمگین

  عصباني. بود سخت فهمیدنش.. آكو  و بود گریان الهام

 . زد مي ناراحت كمي اما نبود

 و رفت اتاقش سمت  و داد تكون رو سرش تنها آكو

 : گفت اخر ي لحظه

 . اتاقم بیا شد تموم كارت راز،-

 مي گریه و بود گرفته هاش دست بین رو سرش الهام

 : گرفتم رو دستش. كرد

 . شد درست شاید اصل . نكن گریه عزیزم-

 .گم مي پرت و  چرت دارم دونستم مي خودمم

.  كرد وسایلش كردن جمع به شروع حال همون  با الهام

 به رو و شد بلند و كیفش تو كرد پرت رو چیز همه

 : گفت كیومرث

 . رم مي دیگه. رسیدین اتون خواسته به-

 اخر، ي لحظه و دویدم  پشتش. رفت اسانسور سمت و

 :  كردم بغلش پشت از اسانسور، دم

   ؟ الهام كنم كار چي تو بدون-

 :  كشید باال رو اش بیني الهام



 .  راز  نكن اعتماد كس هیچ به-

 :   كردم نگاهش غمگین

  ؟ خب نخور، غصه-

 :  زد تلخي لبخند

  داشتم كارم و شركت این خاطر به من. شم مي خوب-

 .  كردن كار چي اینا و گذشتم مي مسعود از

. دادي استعفا بگو. شدي اخراج نگو همسرت به-

 .شه مي گرم دلش اینجوري

 .. رفت  و كرد نگاهم غمگین تنها الهام

 . شدم زرشناس  اتاق  وارد اویزون اي قیافه با
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  محض به. شدم زرشناس  اتاق  وارد اویزون اي قیافه با

 : گفتم ةورود

 ..نیست الهام  كار كن باور-

 .دونم مي راز، دونم مي-

 چرا پس-



  و چشم از  بگم هوا رو  تونم نمي. شه ثابت باید چون-

 علیهشه، مدارك وقتي! كه بمون و میاد خوشم ابروت

 .  شینم نمي بیكار ولي. كنم رفتار علیهش باید

   ؟ چي زاده حقیقي-

 . كنه رحمتش خدا كه اونو-

 : گفتم هراسان

  ؟ بیاري   سرش بلیي خواي مي-

 : خندید

 . بلست بدترین بگیرم كارشو كه همین ؟ بلیي چه-

 : گفت و كرد نگاهم  دقیق  آكو. نگفتم چیزي

 . اینجا بیا-

 . كرد اشاره روش به رو صندلي به و

 : گفتم من و من با و نشستم

 ..  حدس حد در فقط  ندارما، خاصي منظور.. من.. ام-

  ؟ خب-

. نداشتن خوبي ي میونه الهام با خیلي خان كیومرث-

 .. ایشون كار ممكنه

 . بره ور چیزا این با نیست بیكار اونقدر. نیست-



 . باشه-

  ؟  اي گرفته انقدر  چرا تو حاال-

  فقط  انتراكت تایماي. بود شركت تو دوستم تنها الهام-

 ..حاال دیدم، مي اونو

 . ببین منو-

 : بعد و كردم نگاهش فقط  ثانیه چند. كردم نگاهش

  ؟  بخوریم  چاي باهم بریم مثل -

 : خندید

  خوش قراره. اینجا بیارن بگیم تونیم مي رو چاي حاال-

  بدي چیز خوردن چاي پس ؟ هوم دیگه، بگذرونیم

   ؟ هست نیست،

 : زدم لبخند

 .  نیست-

   ؟ كنم پیدا یكیو تا الهام جاي بشیني وقت چند توني مي-

 : گفتم متعجب

   ؟ من-

 كسي به هم فعل . كنم پیدا یكیو تا كشه مي طول.. اره-

 .  ندارم اعتماد



 : رفت باال ایروم یك

  ؟ داري اعتماد من به-

 : گفت رفته باال ابروي تك با  منقابل 

   ؟ شده نشده، رو  ازت دروغي هنوز-

 . نشده-

 . داري وقت فعل  پش-

 . نیستم بلد كارشو من-

  ؟ بودي بلد رو بایگاني-

 ..ولي نه،-
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 باقیش باشي، بلد رو چیزا این  و كردن كلندر و آفیس-

  مي زیادي احتیاط  و دقت فقط . گیري مي یاد راحت رو

..  حریف فن همه و بود دستیارم سال ٦ الهام. خواد

  برابر چند باید دقتت پس! كردن كار چي باهاش ببین

 ..  راز مهمه خیلي. باشه برابر  چند باید احتیاطت. باشه

 .. تونم مي كه دونم نمي من-



 : برید حرفمو

 كم یه تا. راز بشنوم" باشه" دارم احتیاج فقط  االن-

 دیگه مشكلت رو بتونم و شه راحت این از خیالم

   ؟ خب كنم، تمركز

 . باشه-

 : زد لبخند

 . خوبه-

  ؟ شه مي چي بایگاني كار-

 اولین. كنیم پیدا یكیو تا بده انجام باز منوچهري گم مي-

 . بایگاني واسه بده استخدام آگهي. همینه كارت

  درندشت، شركت این تو..  شدم مي آكو شخصي دستیار

 .. شخصي دستیار شدم مي

 . شد باز لبخند به هام لب خوداگاه نا

 : كرد عوض رو حرف آكو

  ؟ اومد دوستت-

  ؟ كي-

 . میاد دیگه ماه چند گفتي. دوستت-

 . فعل  نیومده نه،. هان-



   ؟ بیاد خواد مي سفر از-

 . ها مایه همون تو چیزي یه-

 : خندید

 خوام نمي بگو خب ؟  پیچوندنه طرز چه دیگه این-

 . بدم جواب

 .  حرفاس این از تر پیچیده اوضاع كم یه.. فقط .. نه-

  ؟ میاد همیشه واسه-

 .  اره-

 : كرد پوف و داد لم صندلیش روي آكو

 .  امروز بود گندي روز چه-

  ؟ بخوري هوا كم یه بري خواي مي-

 . بریم اره،-

  ؟ بریم-

 .  زود. پاشو اره،-

 : شدم بلند سریع

 . اتاقمه تو وسایلم-

 . پاركینگ بیا بردار، برو-

 . باشه-



.  رفتم پاركینگ به و برداشتم رو وسایلم رفتم، اتاقم به

  رو پشتش تونستم بار این و كردم پیدا رو ماشینش

 : بخونم

Volvo 

 در. رسید آكو بعد دقیقه  چند و ایستادم ماشین كنار

 .  شدیم سوار و زد رو ماشین

 شده همراه فكر بي دوباره باز. نداشتم مقصد از خبر

  ؟ چي برد مي غریبي عجیب جاي منو اگه. بودم

  كسي. راز باش اروم. كردم لمس گردنمو دور زنجیر

 .  نگیر كم دست خودتو. كنه كاري تو  با تونه نمي

 روي چپ دست. كرد مي رانندگي خونسرد و ارام آكو

 ..  ول راست دست و فرمون

 : گفت گذشت، كه كمي

  ؟ فهمیدن كیا الهامو جریان  امروز-

 اي دیگه كس پدرت و خودت و من جز نكنم فكر-

 . باشه فهمیده

  الهام از  كي هر ولي كنم، مي بیرون رو زاده حقیقي-

 . شد جدا كار از خودش بگو فقط  پرسید،

 .باشه-



 نمي حتي واقع در. بپیچه بد الهام اسم خوام نمي فقط -

 . باشه بدم كه این به برسه چه. بپیچه اسمش خوام

  ؟ بده مگه پیچه مي شما اسم-

 .  بپیچه كجا داره بستگي-

 ..   و روزنامه تو-

 :  زد لبخند

  ها روزنامه تو. راز خوبه كه بپیچه روزنامه تو-

  شبكه از باید. خواییم مي ما كه نویسن مي رو چیزایي

 . ترسید اجتماعي هاي

   ؟ چرا-

  فیلتر هزارتا از شه چاپ روزنامه تو بخواد كه خبري-

 هاي شبكه ولي. باباست خود یكیش كه شه رد باید

  تا. كنه پخش چیزي یه تونه مي هركسي.. اجتماعي

 كنه، حذف رو خبر و  كنه پیدا رو منبع و بیاد پلیس

 .  كردن پخشش هم دیگه نفر هزار

 .  بزرگید خییییلي پس-

 : خندید



 سادگیتو. راز دوني نمي ازمون چیزي كه میاد خوشم-

 نشون. خودته كار تو سرت كه ده نشوني. ده مي نشون

 . نیستي حواشي دنبال كه ده مي

 : زدن لبخند

  اس گنده كله رئیسم دونستم مي اول  از اگه شاید-

 . دونستم نمي خب ولي خوندم، مي اتون درباره

 : خندید

 مي دیده بیرون از كه چیزي با زندگي هاي واقعیت-

 .  متفاوته خیلي شه

 .  همینطوره-

  ؟ بریم كجا ؟ خب-

 :   دادم باال هامو شونه

 . شناسم نمي جاییو خیلي من دونم، نمي-
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  ؟ من ي خونه بریم بگم شي نمي ناراحت-

 : گفت ام قیافه دیدن با. شدم متعحب



  یه خواستم مي فقط . هیچي كني هول قراره اگه اوكي،-

 .  بدم لم راحت جا

 حمله بهم اگه ؟ شد مي چي اش خونه تو ؟ اش خونه

  شاید ؟ كنه مقابله كه بود قوي اونقدر بدنم كرد مي

..  دوستانه اروم، ساده،. بزنیم حرف خواد مي فقط  واقعا

  ٥ ؟ ریسك. شم مي تر نزدیك بهش پله یه وقت اون

 رو دهانم اب بستم، اي لحظه رو هام چشم.. ثانیه

 : گفتم كلمه  یك و دادم قورت

 . بریم-

   ؟ كردي اعتماد ثانیه چند تو-

 . نشده رو  ازت دروغي هنوز-

 : خندید

 . نداره نشدن رو و شدن رو جماعت پسر-

   ؟ بیاره پسر سر  بلیي  تونه نمي جماعت دختر یعني-

 . نكردم اش تحربه حاال تا-

 : گفت كه زدم لبخند

   ؟ گردنته تو چي-

 : شد گرد چشمام

  ؟ چي-



  ؟ چیه. كشي مي دست گردنت به همش-

  ؟ نبودم متوجه چرا ؟ كردم مي رو كار این همش واقعا

 ..  پسر این بود دقیق  چقدر

 . داري دقتي چه. گردنبندمه زنجیر. شاید عادته-

 : خندید

 . كن كشف گفتي خودت-

 : گفتم خوداگاه نا

 .  قشنگه خیلي صدات-

 : رفت باال ابروش یك

 . نبودا كردني كشف خیلي این-

 . زدم لبخند

  داد تكان نگهبان براي سري. شد برجي پاركینگ وارد

 از یكي سمت و شد پیاده. كرد پارك رو ماشین و

 ٢٤ ي طبقه روي. شدیم  وارد هم با. رفت ها اسانسور

 .رفت  باال اسانسور و زد ضربه

  در كه این. كردم اماده ها چیز خیلي براي رو خودم

  رو به رو پیكر غول مرد چندین با و كنه باز رو خونه

  زنداني اتاق  یه تو منو و بگیره رو دستم كه این. شم

 ..  كه این. كنه  ازم استفاده سو هزاران و كنه



 كه هیكلي و قد به توجه با. شد تر نزدیك بهم كمي آكو

  با كمي. بود بسته برام رو فراري راه هر كامل  داشت،

 مرموزي لبخند باال ابروي با كه كردم نگاهش  استرس

.  رسید ٢٤ ي طبقه به اسانسور. كشیدم عمیقي نفس. زد

 كردم سعي. شد تر  بیش استرس. گرفت رو بازوم

 : بگم خونسرد

  ؟ كني مي كار چي-

 : داد جواب

 .  ري نمي در شم مطمئن باید-

 : كردم  نگاهش شده گرد هاي چشم با

  ؟ چي-

 .راز تو بریم-
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  ؟ شده چي وایسا،-

 : گفت و دراورد جیبش از رو واحد كارت

   ؟ اي اماده-



  كارت. بود دستش بند بازوم. دادم قورت رو دهانم اب

  هول كمي واحد داخل رو من. شد باز در الي زد، رو

 : زد داد و داد

 !  بوووووووووم-

 : خندید بلند آكو  كه زدم ارومي جیغ خوداگاه نا

  ؟ دختر شد چه-

 : نالیدم

  ؟ كني مي كار چي-

 .  دیوونه كردم شوخي ؟ اي استرسي انقدر چرا تو-

  قدم و كشیدم اي اسوده نفس ولي زد، مي تند هنوز قلبم

.  شدم متحیر خونه زیبایي از. گذاشتم خونه راهروي به

 خیلي ي خونه ها، زرشناس  بزرگ اسم خلف بر

 رو اطراف شوق  با. بود  قشنگ خیلي ولي نبود بزرگي

 . كردم نگاه

 : گفت خنده با آكو

  قایم چیزي قاتلي، دوربیني، جایي ببین كن چك خوب-

 .  باشم نكرده

 : زدم لبخند



 ي خونه حاال تا من. كردي رفتار مشكوك خودت خب-

 .  نرفتم پسري هیچ

 . نداشتم  اي تجربه چنین حاال تا-

  ؟ اي تجربه چه-

 : گفت و رفت اشپزخونه سمت

 اولین. باشم اولینش كه دختري با بودن ي تجربه-

 كه پسري اولین. شه مي رابطه وارد باهاش كه پسري

 خونه ره مي كه پسري اولین. كردان ره مي باهاش

 .. اش

 . سنه اقتضاي-

 : ریخت دستگاه توي رو قهوه پودر

  مي كارا این استاد شه سالت سي بگي خواي مي یعني-

  ؟ شي

 : خندیدم

  ؟ نه یا كنم شروع جایي یه از باید باالخره-

 :   كرد روشن رو ساز قهوه

  ؟  ام تجربه كسب ابزار من پس-

 :  زدم لبخند



 .  میاد پیش چي ببینیم تا-

 :   كشید لپمو و شد نزدیك  خندید،

 مي حرف سادگیت از  االن همین. ها شدي شیطون-

   ؟ نداري جنبه. زدم

 :   زدم كوچیكي لبخند

  ؟ بیارم در رو مانتوم تونم مي كجا من-

. دیگه بیار در خواي مي جا  هر ؟ خواد مي جا-

 .  نداریم مانتو تعویض مخصوص اتاق  شرمنده

 :   خندیدم

 من ي خونه تو وگرنه. میاد بر هرچیزي ها  شما از-

 . مبله رو مانتو جاي كه

 :   كرد نگاه موشكافانه كمي خنده، جاي به

  ؟ تو ي خونه-

 .  دیگه اره-

   ؟ كني مي زندگي تنها-

 : شد جمع كمي لبخندم

 .  اره-

   ؟ سن این تو-



  ؟ شه نمي مگه-

 اي ساده و كوچیك خیلي تو.. ولي شه، مي شدنش-

  جدا خانواده از سن این تو. كردن زندگي تنها واسه

 . عجیبه كم یه شدنت

 : زدم تلخي لبخند

  كنم مي سعي و كنم مي كار دارم سن همین تو ولي-

 .  بگذرونم زندگیمو

  كرد، ازدواج بار سه من خواهر. هستي كي دیگه تو-

  ي خونه موند دوباره اورد تشریفشو بعدش بار هر

 . پدري

 : خندیدم اش بامزه لحن به

   ؟ نویسن مي ها روزنامه تو اطلعاتم این-

 .  زرد هاي مجله سراغ بري باید اینا واسه نچ،-

 : خندیدم

  ؟ كیه تولدت-

   ؟ بیني طالع دنبال  بري خواي مي ؟ چطور-

 هست زرد ي مجله هرچي كنم جمع پوالمو گفتم نه،-

 . بخرم برات



 مي چیزایي یه بعضیاشون  تو نیست، هم فكري بد-

 .  دونیم نمي خودمونم نویسن

 هیچ به.. نداري رویا نیستي، پردازي خیال ادم گفتي-

  شغل مثل  دونم مي چه ؟ نداري علقه هم چیزي

 .. خاصي ماشین خاصي،

 بعد و كرد نگاهم فقط  دقیقه یك شاید. كرد نگاهم خیره

 : گفت

 .بیا-
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  تابلوهاي پر اتاق . پیوستم بهش. رفت اتاقي سمت و

. بود مختلف هاي كشور  از خاص هاي  مكان و ها برج

 ..  ها نقشه انواع معماري، هاي ماكت

 دوست خیلي كارتو معلومه. گیرم مي پس حرفمو خب-

 . داري

 ارزوم. بود دنیام بچگي از. اشم دیوونه ندارم، دوست-

  مطمئن. شم مي دونستم مي چون شم، معمار كه نبود

 .  سازم مي ها برج  و ها ساختمون هم من كه بودم



 : گفت لحظه چند بعد. كردم نگاهش تنها

 . دارم علقه بهش خیلي كه هست چیزي یه ولي-

  ؟ چي-

  ؟ گیري نمي استرس ؟ كني نمي هول ؟ داري جنبه-

   ؟ گردنت زنجیر از چسبه نمي دستت

  ؟ ترسناكیه چیز اوه، اوه-

 .  نیستي نرمال هم تو ولي نه،-

 : خندیدم

 . شدم كنجكاو-

  من و گذاشت هام شونه روي رو دستاش ایستاد، پشتم

 فكر تونستم نمي. كرد هدایت اي دیگه اتاق  سمت به رو

 مي بازي فكرم با پوستم  روي دستاش گرماي. كنم

  بدونم خواستم و كردم فراموش چیو همه لحظه یك. كرد

   ؟ حسیه چه اش بوسه ؟ حسیه چه بودن مرد این بغل

   …بودم تجربه بي خیلي من

 دیواري روي به رو. شد اي  خالي حدودا اتاق  وارد

  باال انتها تا رو ابروهام دیوار روي تابلوي. ایستادیم

 .. بود تابلو توي اسلحه یه. برد

 : برگشتم سمتش



   ؟ چیه این-

 تابلو سمت دوباره و گذاشت ام چونه زیر رو دستش

 : گفت و برگردوند

  m 1911 ُكلت-

  ؟ داري اسلحه-

 قابش االن كه پیش، سال صد مال  خالي ي اسلحه یه-

  نه  خطرناكه، خیلي. ضخیم خیلي ي  شیشه یه با گرفتم،

  ؟

 : زدم كوچیكي لبخند

  ؟ داري دوستش چرا-

  جهاني جنگ توي كلت این .  گن مي هم ٤٥ كلت بهش-

  خیلي پس.  شده استفاده ویتنام و كره جنگ و دوم و اول

 خیلي گرم سلح این سردي حس. گذاشته جا به جسد

 به ها زندگي و ها مرگ  چقدر كه این حس. راز عجیبه

 و مرگ چقدر كه این حس. داشته بستگي سلح این

 .  باشه m1911 به بسته تونه مي زندگي

  ؟ زندگي و مرگ

 : داد ادامه

 .. باالست خیلي سلح این قدرت حس-



.  بود خودش توي خیلي. بود  شده عجیب كمي اش چهره

 : كردم عوض رو بحث

 تونم نمي وقت هیچ ولي كنم، جمع پوالمم  بتونم حتي-

  برم سر یه كه این مگه. كه بخرم برات چیزي همچین

 . دزدي پلیس، ي اداره

 :خندید

 .  االن تا شده اماده قهوه. بیا. بگردیم وكیل دنبال پس-

 خودش و گذاشت میز روي و ریخت قهوه فنجون دو

 . شد ولو كنارم مبل، روي

 : گفت و  كرد نگاه. خورد زنگ تلفنش

 . كتایونه-

 : گذاشت اسپیكر روي و داد جواب

   ؟ خانوم كتي جانم-

   ؟ خان آكو چطوري-

  ؟ خوبي تو. خوب-

  ؟ ایم كاره چي هفته اخر هوم،-

 : خندید آكو

  ؟ چطور-



 . آكو كن جور جا یه رفته،  سر ام حوصله-
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 . كتي دارم زیاد درگیري-

 : نالیید كتي

 . پلییییز آكوووووو،-

 . بریز برنامه ماهو اخر. درگیرم تو جان-

 .  تنبیهت ریزما، مي برنامه خودت ي خونه-

 : خندید آكو

 .  حله-

  ؟ هست هم ات بِیبي دختر دوست-

 : كرد نگاه بهم

 .  هست اره-

   ؟ همید با هنوز عجبااا،-

 : خندید آكو

 . بگیرمت تصویري وایسا-



  شونه دور رو دستش یهو. كرد كال ویدیو و كرد قطع

  به قلب تپش با. چسبوند خودش به منو و انداخت ام

 ..  بودم خیره گوشي توي خودمون تصویر

 : گفت دیدنمون محض به و داد جواب كنابون

  ؟ بودم اسپیكر رو بهت لعنت-

.  بودم خیره نصویرمون به همچنان من و خندید بلند آكو

.  بودم بغلش تو جورایي یه. بود ام شونه دور دستش

  داشت بلیي چه تجربگي بي ؟ بود حسي چه این خدایا

 ؟ میاورد سرم

 :   گفت لبخند با كتي

 . شعوره بي خیلي آكو این. دختر ببخشید-

  كندم تاییمون دو تصویر از دل گرفتنم قرار مخاطب با

 :   دادم كتایون به نگاهمو و

 .  نیست مشكلي عزیزم، نه-

 خرج به  بپاش، و بریز  آكو، ي خونه ماه، همین اخر-

   ؟ هستي. خودش

 :   گفتم رو بودم شنیده تر قبل كه اي جمله و زدم لبخند

 .  باشه فرصتي اگه-



 كشید طول انقدر. كرد  نگاهم و چرخوند گردنشو آكو

 :  گفت كتابون كه

 .  خداااافظ . رم مي من . دارین فاز خیلي شما اوه،-

 :  گفت و اورد پایین رو گوشي. كرد قطع و

  ؟ بریم-

   ؟ كجا-

 . برسونمت-

  چیز ؟ بردم سر اشو حوصله ؟ یهو شد چي.. شدم شوك

  بپرسم خواستم ؟ بود شده تموم فرصت ؟ گفتم بدي

 :   گفتم تنها. كرد مي بدتر چیو همه پرسیدنش ولي چرا،

 .. بریم-

 و بیرون به كردن نگاه از.. بود  زیاد مسیر توي سكوت

..  بشه تموم خواست نمي دلم. بودم شده خسته دستهام

 . شد مي اینجوري نباید. شد نمي جوري این

 نه ولي ایستاد در جلوي.. شد تنگ ي كوچه وارد

 . كرد باز رو در قفل نه  گفت، چیزي

 سكوت توي كدوم هر. بودم نشسته سرجام حركت بي

  نیاوردم، طاقت سر اخر. كردیم مي نگاه رو به رو به

 ماشین. شدم پیاده و كردم باز رو در زدم، رو در قفل



 و ایستادم. زد صدام كه  رفتم در سمت و زدم دور رو

 كرد نگاهم ثانیه چند. نرفتم نزدیك اما چرخیدم، سمتش

 : گفت بعد و

  ؟ میاي ماه اخر-

 .. من-

  ؟ میاي-

 . میام-

 . خوبه-

 .  شد دور و گرفت عقب دنده  اي، دیگه حرف هیچ بي و

   ؟ كنم چه مرد این با من

*** 
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  با نمونه، بیكار زانو..  تر قوي.. راز چكشي مشت-

  افرین.. خوبه. تر سریع تر، قوي. بزن ضربه زانو

 .دختر باریكل . دختر افرین دختر،



  بدنم جاي جاي از عرق  قطرات. زدم مي نفس نفس

 باهم همیشه عادت به اخر، در وقتي. كرد مي شره

  ولو میل روي خستگي از خواستم دادیم، دست دوستانه

 : گفت كه شم

 . نشست دراز و شنا زود. راز نداریم نشستن-

 : نالیدم. نداشتم كشش. شد بلند فعانم از اه

 .  تونم.. نمي-

 : كرد اخم

  بهت حمله موقع كردي فكر. شو  بلند. نداریم تونم نمي-

 اینجوري ؟ بگیري نفس تا میستن واي ؟ كنن مي رحم

 . شوووو بلند ؟  كني دفاع خودت از خواي مي

  امي  ٣٠. كردم رفتن شنا به شروع و شدم بلند جام از

 .. شدم ولو زمین روي زدم، كه رو

 : زد لبخند و ایستاد سرم باال شكرابي

 . دختر اي معركه تو-

 رو دستش. شم بلند كنه كمكم تا كرد دراز رو دستش

  باز من و كرد ول  شدنم بلند محض به ولي گرفتم

 : گفت كه كردم نگاهش ناالن. افتادم



  بتوني باید. راز كنه نمي بلندت مبارزه بعد كسي-

 . وایسي پاهات روي دوباره

 نگاهم. شدم بلند زور به لرزانم هاي زانو و پاها روي

 : گفت و كرد

 هم دیگه یكي به رو قدرتت باشه الزم  االن  همین اگه-

   ؟ كني مي كار چي بدي نشون

 : زدم لبخند

 .  میرم مي دارم ؟ قدرت كدوم-

 : زد وري یك لبخند

  نفس اخرین تا. كشي مي نفس هنوز تو.. راز نه-

  مي نفس هنوز.. تو و داره وجود مبارزه براي قدرت

 .  راز كشي

 : گفت و كرد نگاهي ساعتش  به. كردم نگاهش خیره

  برگشت مسیر كنم مي پیشنهاد. شد تموم ساعتت دو-

 .  بري پیاده رو

   ؟ پیاده-

  كه كافیه برات اگه حریفي،  رو نفر چند االنشم تو-

 .. هیچي



 رو شالم و باروني. بود گذاشته  ضعفم نقطه روي دست

  گفتم و پوشیدم رو هام كفش كردم، باز رو در. پوشیدم

: 

 . استاد نیست كافي-

 : زد اي مندانه پیروز لبخند

 .  همینه درستشم-

  به الش و آش نیمه، و ساعت یك روي پیاده از بعد

  بعد و بردم دوش زیر رو خودم زور به و رسیدم خونه

 صبح تاخود و رفتم تخت به راست یك حوله همون با

 .خوابیدم
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 خیس و نكردن خشك خاطر به كه موهایي دیدن با

 زماني. شد بلند ام ناله بود، شده وز شدیدا خوابیدن

 مو جلوهاي سریع. نداشتم دادن حالت و سشوار براي

.  كردم رها خودش حال به  رو باقي و زده ژل كمي رو

 به زود خیلي لباس، پوشیدن با و كردم سریعي ارایش

 .  رفتم اتوبوس ایستگاه سمت



 

  دستم كم كم كار و گذشت مي بودنم دستیار از هفته سه

 رفته بیرون آكو با باري  چند هفته سه این توي. میومد

  این اخر و بودیم گذرونده خوش خودش قول به و بودم

 دیده تدارك كتابون كه بود اي دورهمي موعد هفته،

 . بود

  چك رو ملقات هاي  قرار زدم، رو الزم هاي ایمیل

  و ها  فاكتور از. كردم  كلندر دقت با رو همه و كردم

 .  گذاشتم مرتبط  هاي پوشه داخل و گرفتم، كپي ها سند

  بدن كمي قبل، روز سنگین ورزش. خاطر به هنوز

 . بود  كننده اذیت سیستم پشت نشستن و داشتم درد

  به رو خودم و كشیدم هام شونه و گردن به رو دستم

 . دادم تكیه صندلي

 : گفت لبخند با و شد مي نزدیكم كه دیدم رو سیما

 عبوس ي قیافه اون جاي و میام كه بار هر دوني نمي-

 . شم مي خوشحال چقدر بینم مي رو تو الهام

 : زدم كوچیكي لبخند

 . دیوونه-

 .  كرد خوشحال رو  جماعتي رفتنش  با واقعا. واال-



 . داشت دوست كارشو. اینجوري نگو-

  كم یه! بهتر. رفت خودش خب ؟ بره گفتم من مگه وا،-

 . بود هوا رو چیش همه كارش جز. برسه  زندگیش به

 : كشیدم عمیقي نقس

 .. بگم چي-

 و شد پیاده طبقه اسانسور از خان كیومرث لحظه همان

 : گفت من دیدن با

  پشت منشي و گذاشتیم شركت این به پا عجب چه-

 .  بود میزش

 :   زدم اي الكي لبخند

 .  اومدین خوش-

   ؟ اتاقشه آكو-

 .  بله-

 .  كن هماهنگ-

 . گرقتم رو داخلي و برداشتم رو تلفن

   ؟ راز جانم-

 .  اومدن خان كیومرث-

 . بیاد. باشه.. اوففف-



 :  گفتم كیومرث به رو و كردم قطع

 .  بفرمایید-

 گفت سیما به رو رفتن حین در و كرد حركت كیومرث

: 

  برو پس ؟ صمدي مثل بشه  عاقبتت خواي نمي كه تو-

 . كارت سر

 . رفت  زود و گفت چشم ترسیده سیما

  نگاه رو كیومرث رفتن و گرفت ام خنده ترسش از

 . كردم

 كردم مي رسیدگي كارهام باقي به رفت، كه كیومرث

 اتاق   داخل خان كیومرث صداي كردم حس كم كم كه

 .  شدم  متعجب. شده بلند كمي

 پیام به نگاهي. اومد گوشیم  براي پیامي لحظه همان

 اتاق  از پر توپ با خان  كیومرث لحظه همان و كردم

  از گوشي كه كوبید من میز روي رو كیفش شد، خارج

 سمت به من به توجه بي و افتاد رمین روي دستم

 . رفت اشپزخانه

 خشك كیف روي نگاهم و  بودم  نشسته گرد هاي چشم با

 .  بود شده



 

 به  برگشت منتظر لذت  با. بود كاري ساعت هاي اخر

 : خورد زنگ تلفنم كه بودم خونه

   ؟ بله-

 . شركتیم ٩- ٨ تا امشب..  راز-

 : كردم لعنت رو گندم شانس

 . باشه-

 . اینجا بیا-

 گفت زود شدم كه وارد.  رفتم آكو دفتر به و كردم قطع

: 

   ؟ راز  مونده چیا مونده عقب كاراي-

  دراوردم جیبم از رو بود همراهم همیشه كه اي دفترچه

 : كردم خوندن به شروع و

 .  نیست اماده هنوز گوي ي پروژه ماكت-

  ؟ گذشته وقتش از چقدر-

 .  هفته دو تقریبا-

 . كن كم بخشش مسئوالن حقوق  از  درصد ١٥-

   ؟ جدا-



 حق . كردن مي غلطي  چه االن تا نیست معلوم. بله-

  همین  اخر تا اگه بگو بهشون . كنن قول بد منو ندارن

 .  درصد ٢٠ شه مي درصد ١٥ نشه، اماده هفته

 . باشه-

  ؟ بعدي-

 . نشده واریز مصالح قسط -

  ؟ افتاده عقب روز چند-

 .  روز ٣-

 . كن كم حسابداري هاي بچه از درصد ده-

 : خندیدم ریز

 .  نداریا اعضاب-

  ؟ بعدي. شه انجام درست باید كار-

 . البي دوربین-

 مي یكیو هفته ٢-١ این  تو شركتش، به زدم زنگ-

 . فرستن

 . اوكي-

  ؟ بعدي-

 .  تمام. همین-



   ؟ جدي واااو-

  ؟ باشه قراره چقدر مگه-

 خیلي افتاده عقب كاراي وسعت این به شركت یه تو-

 حتي االن  ما جورایي یه. باشه باید حرفا این از تر بیش

  ؟ گفتم كه درصدا اون. راضیم خوبه،. جلوییم

 ؟  نكنم كم ؟ خب-
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 .  كن كم كمتر درصد ٥-

 : خندیدم

 . باشه-

  ؟ خبر چه-

 . بودن عصبي خان كیومرث. هیچي-

 .  نیست جدیدي چیز. عصبیه همیشه اون-

 .  توپید هم سیما به-

  ؟ كیه سیما-

 . حسابداري هاي بچه از زاده، تقي-



   ؟ فضوله دختر اون-

 : خندیدم

  ؟ چطور-

  هر. شركت تو معروفه. كردنه پاك سبزي ثابت پایه-

 . اونه پیش بخواي اولي دسته خبر

 .  ها داري آمار خوب-

 .  جمعه حواسم-

 : گفت بعد زد چشمكي . كردم نگاهش لبخند با

  ؟ داري دوست چي غذا تو راستي-

   ؟ چي یعني-

 : خندید

   ؟ چي یعني دوني نمي-

 .  چطور كه اینه منظورم-

.  بگیریم دریایي داده گیر كتایون. هفته  اخر واسه-

  ؟ هستي اهلش

  فكرش. بودم نخورده اي دیگه چیز ماهي جز.. دریایي

 و میگو باید پرورشگاه توي مثل . بود دار خنده هم

 : دادم جواب تنها ؟ خوردم مي سوشي



 .  ام اوكي ماهي با-

 . خوبه-

 و داد دستم قطوري ي  پوشه و كرد باز رو كشوش

 : گفت

   ؟ كشي مي زحمتشو. شن ایمیل و تایپ باید اینا-

 . حتما-

 . رسونمت مي خودم وایسا شد تموم كارت-

 : زدم لبخند

 . باشه-

 . فعل -

  و كردم كار ٩ ساعت تا  سره یك. اومدم بیرون اتاق  از

 ..  كردم مي درك رو شوهرش مخالفت و الهام حاال تازه

 خوندن لب زیر و ماشین موزیك با  برگشت مسیر توي

  چشم داشتم دوست كه انقدري. بودم لذت غرق  آكو هاي

  ولي. بشنوم رو صدا اون صبح خود تا و ببندم رو هام

 از زودتر و نبود ترافیكي ساعت اون.. نپایید دیري

 : گفتم و كردم  تشكر. رسیدیم خونه به همیشه

  ؟ بگیرم مرخصي رو فردا تونم مي من-

 : كرد نگاهم دقیق 



   ؟ شده طوري-

  به نیستماا تنبل. دارم نیاز استراحت به كم یه.. فقط  نه،-

 . مدت این تو نرفتم مرخصي هم حاال تا. خدا

 : زد لبخند

 . بینمت مي فردا پس. نیا فردا باشه،-

  شام رفتم، خونه به. شدم پیاده و دادم دست لبخند با

 .  خوابیدم زود خیلي و خوردم سبكي

*** 
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 .  شادي عجیب حس. داشتم خاصي حس من و بود جمعه

.  رفتم مي آكو دورهمي به  و بود هفته اخر شب امشب،

. كردم مي شركت كه بود اي مهموني اولین جورایي یه

 مال امشب دنیا خوب  هاي حس تمام كردم مي حس

 . منه

  و گشاد پشمي شلوار و بافت  ي تنه نیم به خوشحالي با

  خط . كردم نگاه بودم خریده  كه روزي مد و بلند فاق 

  لباس این با بود شكمم روي كه ورزشي از حاصل هاي



  این براي من. داد مي  بهم خوبي حس و شد مي دیده

  داشتم، كه نیرویي این براي بدن، این براي ها، خط 

  دو حاال چه و انفرادي، چه. بودم كرده تلش ها سال

  بود تر بیش همیشه از  كه ارایشي به. شكرابي با نفره

  لبخند. داشتم دوست رو  رنگم خاكي رژ. كردم نگاه

 پایین به اسنپ، ماشین رسیدن با و زدم نمایي دندان

 . رفتم

 : گفت لبخند با و كرد باز برام رو در آكو

 . اومدي خوش-

 .  ممنون-

 . كردم سلم شان همیشگي ي نفره ٦ جمع یه شدم وارد

 با. شدم اتاق  وارد لباس تعویض براي آكو، همراه

 : گفت حیرت  با آكو باروني دراوردن

   ؟ حد این در ولي خوبه، هیكلت دونستم مي. وااااو-

 .  زدم لبخند تنها

  ؟ كني مي ورزش وقته خیلي-

 .  بله-

  چه ببینم. ورزش بریم باهم كنم مي جور باشگاه یه-

 .  كني مي بلند دمبلي



 : خندیدم

 .  بریم باشه،-

 : گفت اروم و شد نزدیكم كمي

 .  شدي خوشگل-

 : زدم بزرگي لبخند

 .  ممنون-

  ایستاده كانتر پشت كتایون. شدم نشیمن وارد همراهش

 : گفت و كرد اشاره جلوش  خالي هاي لیوان به. بود

   ؟ بریزم همه واسه-

 : گفت زود آكو

 .  خوره نمي راز-

 : گفت بهم تر اروم كه كردم نگاهش

 ام حافظه. كني امتحان خواي مي تنهایي وقتي گفتي-

 . خوبه

 : گفتم نگاهش توي

   ؟ بگذرونیم خوش. بشكونم قانونمو خوام مي امشب-

 : رفت باال ابروش یك

 . بگذرونیم خوش-



 : گفت تر بلند و

 .  بریز همه واسه.. كتي-

  باال بود كم بار چند  مار زهر طعم اون خوردن با

  امشب. دادم مي قورت بود نحوي هر به ولي بیارم،

 : گفت و كرد بهم نگاهي پریسا.. بود شادي شب

  ؟ خوبي-

 .  خوبم.. اره اره-

 : گفت و خندید بار این

 مي ادمیزاد گوشت داري انگار. ببیني باید اتو قیافه-

 . خوري

 : نالیدم

 . اس مزه بد خیلي-

 .  دیوونه نخور خب-

 .  ببینم حالشو بعدش تا كنم مي تحمل نه،-

 . زد لبخند تنها  مهربوني با پریسا

 

  تحمل نتونستم پیك سه از  تر بیش اما زدم زورمو تمام

.  پرداختم ها خوراكي  خوردن به و كشیدم كنار. كنم



 مي حس رو عجیب حال . كردم مي حس رو گرمي

 چند خوشحالي. كردم مي حس رو شدنم عوض. كردم

  یك تا ؟ داشت دوام كي تا خوشحال این. بود شده برایر

  فردا تا ؟ فردا تا ؟ چطور هفته یه ؟ داشت دوام ماه

 .داشت دوام حتما دیگه

 : گفت گوشم توي و انداخت گردنم دور رو دستش آكو

  ؟ خوبي-

 .  عاالي هوم،-

 : خندید

   ؟ نه كني، مي كیف داري-

 .  بسیاااار-

 : خندید تر بلند

  نیم ؟ بیني مي جماعتو این. كشیدي كنار موقع به پس-

 تكون ناي دیگه مبل، رو میفتن لش و فس دیگه ساعت

 .  ندارن هم خوردن

 پایین باال خواد، مي رقص  دلم. انرژیم  پر من ولي-

 .  خواد مي وورجه ورجه خواد، مي پریدن

 : داد باال رو هاش شونه

 . برقص خب-



 .شه نمي روم . رقصه نمي كي هیچ اخه-
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 .  راز خودین همه-

 بیني  پیش طبق  بعد ساعتي. نرقصیدم ولي زدم، لبخند

  خوردن از من و بودن شده ولو مبل روي همه آكو

 مي بهتر لحظه هر حالم. شدم نمي سیر ها خوراكي

  به. بود بخش لذت ولي رفت مي گیج كمي سرم. شد

 :  زدم لبخند كرد مي نگاهم خیره كه آكو

  ؟ عجیبم-

 . قشنگي-

 :  گفتم پررو

  ؟ چقدر-

 :   خندید

 . دونم نمي-

 . خیییلي بگي باید نچ،-

 :   خندید مي چنان هم



 .  خیییلي باشه،-

 تر  بیش كردم مي نگاهش تر بیش چه هر. زدم لبخند

  پشت و گرفتم رو دستش  ناخوداگاه. شد مي عوض حالم

  و بستم رو در شدیم كه وارد. بردمش اتاق  به سرم

 . كردم نگاهش

 : گفت متعحب

  ؟ كني مي كار چي-

 : خندیدم

 . باشیم تنها خواستم دونم، نمي-

  ؟ خوبي مطمئني-

 . بخون چیزي یه-

 : رفت باال ابروش یك

  ؟ بخونم-

 .  بخون اره،-

  ؟ اینجا-

 حاال. بخون یكي. نداریم اهنگم  تا دو قانون. اره-

 . خوني مي كي واسه خودت با انتخاب



 تكه اروم بعد و كرد نگاه دقیقه چند. كرد نگاهم خیره

 : كرد رمزمه رو اهنگي از اي

 بد آدماي این بدن تغییرت نیار بمون، جوري همین-

  زنن مي چشم آدما حسودا این اصل، مباش چشم تو

 فقط

 

  من واسه. گرفت رو هام  چشم آب، جاش و رفت لبخندم

  نه مهتاب، نه. بود خونده من واسه خدا به. بود خونده

 .  بود خونده من واسه. اي دیگه كس هیچ

  لبهاش رو رو لبهام و رفتم جلو وقتي نبود خودم دست

 دیگه حركت كدوم هیچ. داشتم نگه ثانیه چند. گذاشتم

 : كشید كنار آكو گذشت، كه كمي.. نكردیم اي

 . دختر مستي ؟ راز كني مي كار چي-

 . كنم مي كار چي دارم حالیمه ولي مستم،-

 .  نیست حالیت-

 : گفتم بلند

 .  حالیمه-

 . دختر نكن-

 . شمرم مي ٥ تا.. آكو  اخر فرصت-



 : كردم شمردن به شروع. كرد مي نگاهم

-١،٢،٣ ، 

  بوسیده..  من و اورد هجوم آكو كه بود نشده تمام ٣

 تا حس این و شدم بوسیده.. بار اولین براي. شدم

  كه كرد پیدا ادامه انقدر. شد نمي فراموش نفسم اخرین

  بوسه این. بكشم كنار نبودم حاضر ولي موندم نفس بي

  امروز.. بود من مال حال، این حس، این بود، حقم

 . بود هم بهتر حتما فردا. خوب خیلي بود، خوبي روز

 خمار، هاي چشم با. زد مي نفس نفس كشید كنار آكو

 : گفت و كرد نگاه خمارم هاي چشم به

 ..  من.. كافیه بسه،-

 .. بعدي ي بوسه و اومد جلو باز ولي

 : كشید كنار باز

 .  راز وقته دیر. برسونمت دیگه.. بپوش-

 .. آكو-
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  تونم نمي. راز باشم منصف تونم نمي بموني تر بیش-

 كنم، فكر ات تجربه اولین به كنم، فكر سالت و سن به

 .  بریم  بپوش.  تونم نمي

 اش گونه روي اي بوسه و شدم بلند هام پنجه روي

 : كاشتم

 . پوشم مي-

  ولي بود رسیده اوج به   مستي رسیدم، خونه به وقتي

 و ارایش با.. باشه  شراب از مستي این داشتم شك

  همون و شدم ولو كهنه ي كاناپه روي ها، لباس همون

 . خوابیدم جا

 

  اون  و مهموني اون از بعد كه بود این كار ترین سخت

  سختي به. برم كار سر به  و شم بیدار شنبه صبح حال،

 حال بي و خسته. دادم گوشي آالرم به فحشي و پاشدم

 . بودم شاد هم باز ولي بودم

  به و پوشیدم مناسبي لباس كردم، ارایش خوشي با

 . رفتم شركت

 روشن رو سیستمم. بودم  تر انرژي پر رسیدم وقتي

 هم آكو بعد ساعتي.  كردم شروع  كارهامو و كردم

 : ایستاد میزم سر  دیدنم با و رسید



  ؟ خوبي-

 : زدم لبخند

 .  بله-

 ..دیشب-

 .  آكو یادمه-

 : رفت باال ابروش

  ؟ یادته كه-

 . حالیمه كه گفتم-

 : خندید

   ؟ وري یه بریم شب. خوبه-

 : خندیدم

 . بریم-

 . رفت اتاقش به و زد چشمكي

 و كردم كار وقفه بي ساعت چند. شد برابر چند انرژیم

 : كرد متعجب خان كیومرث صداي

   ؟ دختر چطوري-

   ؟ كرد مي كار چي اینجا این

 : بزنم لبخند كردم سعي



 . ممنون خوبم،-

 .  بیارن من واسه چاي یه بگو-

 . كردم چاي درخواست و گرفتم رو سرایدار تلفن

  معذبم. بود نشسته من میز روي به رو چرا دونم نمي

 مانیتورم به نگاهمو. نكنم توجه كردم سعي. بود كرده

 .. كه دوختم

  و اوردم باال رو سرم.  شنیدم رو نفر چند پاي صداي

.  دیدم رو پلیس مخصوص هاي لباس با مرد چند

 : گفت و اومد سمتم یكیشون

  ؟ اینجان زرشناس كیومرث اقاي-

 كه كردم نگاه كیومرث به بگم چیزي كه این بدون

 : گفت و كرد نگاهشان

   ؟ شده طوري منم،-

 به زود و دراورد دستبندي شد، نزدیك اي دیگه پلیس

 : بست كیومرث هاي دست

 .  بیاي ما با باید-

 : كرد بلند رو صداش كیومرث

  ؟  شده چي ؟ كني مي كار چي-

 : اومد بیرون اتاق  از  آكو بلندش صداي از



  ؟ شده چي-

 . شد خشك دستبند و كیومرث و پلیس دیدن با و

 : گفت ها مرد از یكي

 .  كن حركت. بریمت مي زور به نیاي خودت-

 مي تماشا و بودن اومده بیرون هایشان اتاق  از نفر چند

  مي فیلم كه رفت ها كارمند از یكي به حواسم. كردن

 هاي شبكه.. خبر.. افتادم آكو حرف یاد. گرفت

 . شد  مي تر بیش جمعیت.. مجازي

 .  بود عصباني پلیس و كرد مي مقاومت كیومرث

 : اومد خودش به آكو

  ؟ جرمي چه به-

 : زد عجیبي لبخند ها مرد از یكي

 .  اسلحه قاچاق -

  یود ایستاده كرده اخم آكو. شد شروع ها كارمند پچ پچ

 برگشت سر اخر كیومرث. كنه كار چه دونست نمي و

 : گفت بلند آكو به رو و

 !  وكیل برن زنگ-

 .  رفتن و شدن محو ثانیه از كسري در و



.. ذلت با.. زده دستبند. برد خودش با رو كیومرث پلیس

 .. اسلحه قاچاق  جرم به.. حقارت پر

*** 
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 ١٣٨٦ مریم

 

 مامان. كوبیدم رو در و شدم خونه وارد گریه با

 صورت دیدن با و اومد بیرون اشپزخونه از  هراسون

 : گفت اشكیم

  ؟ شده چي سرم، بر خاك-

 : كشیدم باال رو بینیم. بود  شده تیكه تیكه گریه از نفسم

  ؟ شیطانم من.. من-

 .  كرد اخم مامان

  ؟ چي-

 .  شیطاني تو گن مي بهم همه-

  ؟ زده حرفي همچین كي-



 گذاشتي چرا ؟ مامان رنگیه این  چشمام چرا من-

 انتخاب دیگه رنگ یه چرا ؟ باشه رنگي این چشمام

 . رنگ همه این.. سبز آبي، سیاه، ؟ نمردي

 : كرد بغلم مامان

 . كرده انتخاب خدا چشماتو رنگ عزیزم-

  مي ؟ گناهكاریم ادم من ؟ شیطان گن مي بهم چرا پس-

  ؟ مامان جهنم رم

 : كرد بغلم تر سفت مامان

  تو. نه كه معلومه ؟ عزیزم زده بهت حرفارو این كي-

 . اي فرشته. معصومي پاكي،

. كنه بازي من با ذاره نمي آسمان مامانِ . گن مي همه-

  باهاش اگه گفت شنیدم خودم. شیطانیه مریم گه مي

 . جهنم  ري مي هم تو كني بازي

 ! كرد بیخود-

  كنه مي نگام هركي. گن مي همه. كه نیست اون فقط -

 ..  للا  بسم گه مي

 . دخترم قشنگن خیلیم چشمات بره قربونت مامان-

 : زدم داد

  ؟ قرمزه چشماش كي! سرخن. نیستن قشنگ-



 .  مامان ایه قهوه چشمات-

 منو واسه. ایه قهوه بابا چشماي. ایه قهوه تو چشماي-

 . گن مي هم همه. قرمزه ؟ ببین

 . تر متفاوت فقط  ایه، قهوه عزیزم-

 . نگوووو دروغ-

 چشماش كي هر ؟ چیه مگه خب. باشه قرمز اصل -

   ؟ جهنم رن مي قرمزا ولي بهشت ره مي باشه ابي

 .  اوهوم-

 دختر اگه. برم قربونت نیست مهم كه چشم رنگ-

  رو بابا و مامان حرف. بهشت  ري مي باشي خوبي

  زشت كاراي باشي، داشته دوست رو خدا كني، گوش

 .  نكني

   ؟ شیطان گن مي بهم پس چرا. خوبیم دختر كه من-

 : گفت حرصي مامان

  در رو  آسمان مامان پدر  رم مي هم  فردا. نادونن چون-

  من ي بچه گوش تو رو حرفا این كرده بیخود. میارم

 .  دلم عزیز  مني ي فرشته تو. خونده

 : گفتم دیقه چند از بعد. بود شده تر كم اشكام

   ؟ مامان-



  ؟ جانم-

  در و زنم مي رو ها همسایه زنگاي وقتا بعضي.. من-

   ؟ بدیم دختر یعني. رم مي

 : خندید مامان

 . عزیزم نیست خوبي كار-

 : شد روان باز اشك

   ؟ جهنم رم مي یعني-

 . ري نمي عزیزم، نه-

 .  نیست خوبي كار گفتي خودت دیگه، رم مي-

 : شد كلفه مامان

 خوب كن سعي فقط . مریم كن ول رو جهنم و بهشت-

 .  كني زندگي

 ؟ كرد  زندگي خوب باید جوري چه-
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 و.. باش راستگو باش، مهربون باش، خوبي دختر-

 كسي نذار. مریم بگیرن حقتو نذار وقت هیچ. وقت هیچ

 .  باش قوي. كنه اذیتت

   ؟ نیست قوي راز یعني-

  ؟ چطور-

 . گه نمي هیچي و كنن مي اذیتش چون-

 : گفت غمگین مامان

 بر دستش از كاري. عزیزم  داره فرق  راز شرایط -

 .  نمیاد

 .  ببریم اونم و بریم خونه این از تونیم مي ما. میاد بر-

 . باشن باباهاشون مامان  پیش باید ها بچه ي همه-

 . زنن مي رازو. بدن اونا ولي-

  گفته راز. كردم لعنت خودمو درجا حرف این گفتن با

  راز من ولي.. بدونه نباید كسي بود گفته.. رازه كه بود

  شاید.. نگم كسي به تونستم نمي وقت هیچ. نبودم بلد

 ..  نبود راز من اسم همین واسه

  دادم، مي لو رو ها راز وقتي. نبودم خوبي دختر من

  قرمز چشمام همین واسه  شاید. نبودم خوبي دختر یعني

 ! ؟ جهنم رفتم مي من.. بود



 : گفت و زد كوچیكي لبخند مامان

 .  پختم كیك. اینجا بیایید كن، صدا رو  راز برو-

 : زد برق  چشمام

   ؟ شكلتي-

 .  شكلتي بله،-

 . باشه-

 

 بغلي ساختمون زنگ و رفتم بیرون خونه از بدو بدو

  اومد راز باباي مزخرف  صداي. دادم فشار طوالني رو

: 

   ؟ مگه اوردي سر ؟ كیههه-

 ي  بده آدم. ترسیدم مي همیشه  مرد این از من. ترسیدم

 همیشه كه آدمي یه.. بود راز باباي همیشه من دنیاي

  تر بد و رفت مي پیژامه با جا همه داد، مي دود بوي

 .. كرد مي زخمي رو راز همه، از

 : گفتم لرز و ترس با

 . مریمم. سلم-

 . دیگه بزن زنگ درست-



 : گفت راز  مامان به كه اومد صداش و

 .  منتظرشه پایین دختره اون بگو بچه این به. فریده-

 . شد گذاشته آیفون بعد و

 زدم لبخند. اومد بیرون راز  و شد باز  در بعد دقیقه چند

 : كردم تعجب  دیدنش با و

  ؟ گذاشتي كله چرا-

 . خوردم سرما كنم فكر. بود سردم-

   ؟ گرما این تو-

 . شدم مریض حتما اره،-

  زدن حرف موقع همیشه كه خورد دستش به چشمم

 .. تازه زخم یه.. بود زخم  دستش كف. داد مي تكونشون

 و سریع خیلي بعد و  كردم نگاهش اخم با دقیقه چند

 .  كشیدم سرش روي از رو كله ناخوداگاه

 : درومد صداش

  ؟ مریم كني مي كار چي-

  باالي زخم اون روي چشمم.. ندادم جواب من ولي

 روي دستي راز كه كردم نگاه انقدر. بود پیشونیش

 : گفت و كرد سر  دوباره كلهشو كشید، زخمش



 . نیومد هم خون اصل . مریم نیست هیچي-

 .  بریم باشه،-

   ؟ كجا-

 . كنم صدات گفت مامانم. ما ي خونه-

 .بگم مامانم به بذار-

  غمگین ؟ بود مهم  براشون مگه ؟ بگه مامانش به

  حتي راز، هاي زخم دیدن.. بودم غمگین خیلي.. بودم

 .بود تر انگیز  غم برام هام چشم رنگ از

  كله با رو راز وقتي مامان. رفتیم خونه به راز همراه

 داشت، بغض.. قراره چه  از قضیه فهمید كه انگار دید،

 و شد خم اینحال با. بود  معلوم داشت، گریه. بود معلوم

 : كرد بغل رو راز

 .  عزیزم اومدي خوش-

  ي نفره ٤ میز روي دو هر و گفت" مرسي" راز

.  گذاشت شیر و كیك برامون مامان. نشستیم كوچیكمون

 : نالیدم

 . خورم نمي شیر من-

 : زد لبخند مامان

 . بخوره شیر باید شه دكتر بخواد كي هر-
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 . شم مي دكتر-

 . عزیزم شي مي حتما-

 : كردم راز به رو

   ؟ شي كاره چي خواي مي شي بزرگ تو ؟ راز-

 : داد باال رو هاش شونه اروم راز

 . دونم نمي-

  ؟ ندوني شه مي مگه-

 . مریم برم مدرسه ذاره نمي بابام من-

 : غریدم كفري

 ! مدرسه ریم مي باهم. تونه نمي-

 : نبود گانه یچه هم لبخنداش حتي. زد لبخند راز

  بخون، درس تو. گیرم مي یاد تو از میام من برو، تو-

 .  دكتره دوستم گم مي جا همه منم شو، دكتر

  رفتار ها  ساله ٥٠ مثل ساله، ٥ ي بچه یه ؟ بود ممكن

  ولي بود سالش ٥ راز. بودم  دیده چشم به من ؟ كنه



  از و پیر روح یه. بود  ساله ٥٠٠ نه، كه ٥٠ روحش

. زد نمي حرف اینده از وقت هیچ راز.. بریده جا همه

  راز كه فهمیدم بعد ها سال من و. نداشت امید وقت هیچ

 .. دید نمي  خودش براي اي اینده هیچ

 یك نقش روز هر. بودم پرتسسي هاي قصه عاشق  من

 بعد روز و شدم مي سیندرال روز یه. داشتم كدومو

. كرد نمي هم خیال حتي راز.. راز ولي.. برفي سفید

 هیچ. رفت نمي ضعف پفي پف هاي پیراهن براي دلش

. زد مي لبخند فقط  راز..  زد نمي لب رژ قایمكي وقت

 پوچي زندگي این به كردن شكایت بدون و زد مي لبخند

 بي هدف، بي. داد مي ادامه دید نمي براش اي بعد كه

 .. گذراند مي فقط .. امید

 : گفت زود و خورد تند تند رو كیكش

 .  امون خونه برم دیگه من-

 : زدم غر

 .  اومدي االن همین-

 . مریم  برم دیر شه مي ناراحت بابام-

 چون نكردم اعتراضي! بحث اتمام یعني این و

  راز بدن روي اي تازه زخم  معني به تر بیش اعتراض

 .. بود



*** 

 

 ! ببینمممم  كارتون  خوام مي من-

 : كرد اخم  بار این مامان

  از. زني مي غر داري ساعته یك. مریم دیگه بسه-

  بابات شب یه. توعه مال تلوزیون عصر تا صبح

 . ببینه فیلم یه خواسته

  روي متكایي روي بابا. نشستم زمین روي كردم بغ

 صورتم دیدن با خورد، مي تخمه و بود داده لم زمین

 : گفت

 . ببینیم باهم  پیشم بیا بابا، بیا-

 . فهمم نمي اینا از هیچي من خوام، نمي-

 . بابا دم مي توضیح برات من بیا-

  به چشم و گرفتم جا بغلش توي. رفتم كنارش قهرآلود

  و شد شروع سواالتم سیر . دوختم تلوزیون ي صفحه

 : داد مي توضیح حوصله با همیشه مثل بابا

  ؟ بدیه آدم ؟ بابا داره تفنگ چرا خانومه-

 .  خوبیه آدم بابا، نه-

  ؟ داره تفنگ چرا پس-



 .  بجنگه بدا آدم با خواد مي-

 جنگ واسه مگه ؟ پوشیده خوشگل  لباساي انقدر چرا-

  ؟ پوشن مي خوشگل لباس

 : خندید بابا

 اون. بپوشي خوشگل لباس باید ها رزم بعضي واسه-

 .  تره  بیش بردت لذت جوري

 هاي صحنه تك تك خواست مي دلم. كردم نگاه تر دقیق 

  با و برم شدم قوي وقتي بعدا، و كنم حفظ  رو بزن بزن

.  شد مي ازاد  راز وقت  اون.. بجنگم  داستانم ي بده آدم

 .  داشتم باور بعدا به من.. بعدا

..  كرد مي زمزمه لب  زیر رو چیزي فیلم توي دختر

 : پرسیدم

  ؟ خودش با گه مي چي-

 . بابا كنه مي تكرار دشمنشو اسم-

 كردم زمزمه دختر حرص همون با دل، تول خوداگاه نا

: 

 .. !  راز باباي-

.. كردم تماشا مشتاقانه و  نشستم فیلم اخر تا بابا پاي هم

 : كشیدم جیغ كشتن رو دختر آخر در وقتي و



   ؟ مرد-

 : كرد بغلم تر محكم بابا

 . خدا پیش رفت بابا، نه-

  ؟ نبود مردن همون مگه رفتن خدا پیش

*** 
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  مامان ي گریه صداي روز یه كه بود تابستون اخراي

 : رفتم  اتاق  سمت. شنیدم اتاق   از رو

   ؟ كني مي گریه ؟ مامان-

 : كرد پاك رو هاش اشك زود

 . عزیزم نه-

  ؟ دستت تو چیه اون-

  كرد نگاه دستش توي پلستیكیه و باریك شيء به مامان

 : گفت و

 . مامانا واسه چیزیه یه-

 : نشستم كنارش و رفتم جلو كنجكاو



  ؟ كنه مي كار چي-

  لرزاني لبخند كرد، نگاهم اشكیش هاي چشم با مامان

 : گفت و زد

 . شي مي مامان  دوباره داري كه گه مي-

 : شد گرد هام چشم

  ؟ شي مي مامان دوباره-

  دستش توي شيء به. كرد پایین باال رو سرش مامان

 : كردم نگاه

   ؟ بیاد ني ني قراره یعني-

 : چكید  مامان چشم ي گوشه از اشكي

 .  عزیزم اره-

   ؟ نداري دوستش-

   ؟ باشم نداشته دوستش چرا-

  ؟ كني مي گریه داري چرا پس-

 : خندید گریه همراه مامان

 . دونم نمي-

 : كردم اشاره دستش توي شيء به

  ؟ توعه این ني ني االن-



 .  دلمه تو مامان نه-

   ؟ پسر یا دختره-

 . عزیزم نیست معلوم هنوز-

  ؟ داري دوستش من از تر بیش-

 : كرد بغلم

 .  عزیزم نه كه معلومه-

 

  شادي از داد بهش رو خبر مامان و اومد بابا وقتي شب

 سر اخر و بوسید بار چند رو  مامان داد، پول من به

 . رقصید و كرد روشن رو ضبط 

 مثل چشماش هم اون كاش.. فقط .. بودم خوشحال منم

 .. باشه قرمز من

 رنگ خونه صاحب چون نكشید طول زیاد خوشحالي

  چي دونستم نمي. گرفت رو خونه عالم غم یكهو و زد

  بدیم پول بهش  تر بیش باید دونستم مي فقط  چرا، و شده

 ..نداشت پول.. بابا و

 

 مي طل  مامان.. شد شروع پولي بي هاي زمزمه

 كلي هنوز.. من و میومد تر دیر ها شب بابا فروخت،



  بتونم تا شم پولدار و شم دكتر  و شم بزرگ  تا بود مونده

 .. ببرم رو راز و بابا و مامان و بخرم خونه

  

 حرف گوشي در باهم زیاد  بابا و مامان بود وقتي چند

.  زدن مي حرف اروم و اتاق  توي رفتن مي. زدن مي

 داد مي امید بابا و كرد مي اعتراض چیزي به مامان

 . شه مي بهتر چي همه كه

  اولین براي من، و.. شد مي تر بیش روز هر ها پچ پچ

 حس ولي چرا، دونستم نمي. پرسیدم نمي سوالي بار

 ..بشنوم جوابي ندارم دوست كردم مي

  عكس بریم باید كه گفت و نرفت سركار بابا روز یك

  بعدش و انداختیم عكس  تكي كدوم هر و رفتیم. بندازیم

 باز ولي. فهمیدم نمي هیچي من. رفتیم اي دیگه جاي

 .  پرسیدم نمي هیچي هم

 بابا ولي نبود خوشحال اش قیافه. نبود راضي مامان

 : گفت و گرفت  بستني راه توي. بود شاد

  ؟ سفر  بریم داري دوست ؟ مریم-

 : كردم ذوق . بودم نرفته سفر خاال تا من

   ؟ كجا اره،-



 .  خارج-

   ؟ كجاست خارج-

 .  بینه مي فیلماشو بابا كه همونجایي-

  ؟ دوره-

 . دوره بابا، اره-

  ؟ بریم مي رازم-

 : كرد نگاهم بیچاره

 . بابا ببریم تونیم نمي رو راز-

 : كردم اخم

   ؟ چرا-

  بعدا تو، ولي. بره خودش باباي و مامان با باید چون-

 .  ببري خودت با  هم رو راز و بیاي توني مي

  ؟ كي یعني بعدا-

 .  شدي تر بزرگ وقتي-

 .  دیره خیلي. خوام نمي نه،-

 : كرد اخم بابا

.  بریم باید رو سفر این. نیستي بچه دیگه تو مریم-

 . خوام نمي هم بهونه



 ولي بودم دردسر پر و پررو.  بودم گستاخي ي بچه من

  بودم كرده حس ولي بود، كرده اخم بابا.. شدم ساكت

 رو خطر زنگ صداي. نیست اي دیگه ي چاره كه

 .. كردم مي حس

*** 
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  تاریخ این.. كنم نمي فراموش  رو آبان ام  ١٧ وقت هیچ

 .. شد حك مغزم توي تاریخ این.. هست من با ابد تا

 بابا دیدم كه كردیم مي  بازي ِلي ِلي راز با كوچه توي

 اومده زود چقدر. میاد داره كوچه سر  از دوان دوان

 . بود

 : كردم صداش شوق  با

 .  جوووون بابا-

 : بود هول رسید وقتي ولي بابا

 . داریم كار مریم، خونه تو برو زود-

 . بابا كنم مي بازي دارم-

 .  كن عجله گفتم مریم-



  تند بابا. رفتیم خونه به و كردم خدافظي راز با ناچار

  چیز همه اون، از بعد و.. گفت مامان به  چیزي تند

 .. افتاد تند دور روي

 و زد مي اش گونه روي بار یك ثانیه چند هر مامان

  مي پر رو ها چمدون  بابا.. گرفت مي گاز رو لبش

 به باز و داشت مي بر  رو ها شناسنامه مامان. كرد

  مي خونه دور تند تند انقدر. زد مي ضربه اش گونه

 بي و شده خشك ولي بود، رفته گیج سرم كه دویدن

 هر. كردم مي تماشا و  بودم ایستاده اي گوشه حرف

 ..  است افتاده بدي اتفاق  كه فهمید مي بود هم آدمي

  رو ها دكمه. كرد تنم تند تند اومد، سمتم ژاكتم با مامان

  كلیدي با بابا.. كردم مي  نگاه فقط  من و بست جا به جا

 :  گفت و سمتم اومد دستش توي

.  دار نگه محكم خیلي ؟  خب دار، نگه تو اینو..  راز-

 .  كني گمش نباید اصل 

 : كرد اعتراض مامان

   ؟ بچه دست دیش مي چرا-

 هم ات شناسنامه. كنه نمي شك كسي باشه اون دست-

 .  بابا دستت بگیر



. داشت فرق  خونه كلید با . كردم نگاه دستم توي كلید به

 ..  بود عجیب بود، كوچیك

 ذاشت مي سرم روي رو كلهم داشت بابا وقتي

 : پرسیدم باالخره

   ؟ كجاست كلید این-

 . بابا بانكه كلید-

  ؟ داریم بانك ما مگه-

 ببري كلیدو این وقتي. داریم بانك تو  جعبه یه بابا، نه-

 .  برداري رو جعبه توني مي

  بي و هم سر پشت كه  شدیدي و محكم هاي ضربه با

 ها ضربه. پریدیم جا از سه هر خورد مي در به وقفه

 .  لرزید رمین  كردم حس كه بود محكم انقدر

 : گریه زیر زد بایا

 . شدیم بدبخت-

   ؟ كردن مي گریه باباها مگه

  كه بود  شده سفید انقدر .. بود پریده رنگش مامان

  كمد داخل منو و اومد سمتم زود بابا. بود شده ترسناك

 : گفت و داد هول



 بیرون، بیاي تو این از نباید  تو شد، كه هرچي.. مریم-

   ؟ بابا باشه ببینه، رو تو نباید كس هیچ ؟ بابا باشه

 .  بودم  ترسیده. نداشتم تكلم قدرت.. دادم نمي جواب

  كرد بوس رو صورتم حاي همه گریه با و كرد بغلم بابا

: 

   ؟ دوني مي مریم، عاشقته بابا-

 .  بودم ایستاده كمد توي حالت بي همچنان

 در از وحشتنامي صداي كه بیاد سمتم خواست مامان

  و كمد توي من. بودیم اتاق  تو سه هر ما.. اومد خونه

 .. اتاق  وسط  بابا و مامان

 ولي ببینم نباید دونستم مي. دیدم مي كمد در الي از

  وارد مرد ٤. كردم مي  نگاه خاموش و ساكت و اروم

 تر  بیش كه بودن گنده و بزرگ انقدر.. شدن اتاق 

 : خندید بابا دیدن با یكیشون. ترسیدم

 دزدي ما از ؟ نكبت سعید رسیده ما پیچوندن به كارت-

  ؟ كني مي

  بود، ترسیده ولي.. بود اومده بند هاش اشك دیگه بابا

 :  داد جواب.. كردم مي حس من



 مي توضیح آقا به رم مي خودم كریم، آقا كردم غلط -

 . دم

 . پدر سگ بدي توضیح خوري مي گوه تو-

  توي دست نفر ٤ هر كه شه مرد نزدیك خواست بابا

  دیدن با.. دراوردن تفنگ و كردن شلوارشون  كمر

 . اومد بند نفسم تفنگ

 ..  كرد مي نفرین مامان

 : گفت بود؟ شده كج كه لبي با كریم اقا

 . زنت هم خودت، هم. سعید كن خدافظي-

 : زد رو اخر زور بابا

 .  كن  رحم. كریم اقا اس حامله زنم-

  ؟ گذاشتي كجا-

 .. نداد حوابي بابا

 : زد داد بار این كریم

   ؟ كردي قایمشون كجا گم مي-

 :   گفت لرز با و انداخت سمتم به كوچكي نگاه  نیم بابا

 . كشید مي منو حال هر به شما-

 : گفت كج لب همون با كریم
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 گفتن. رسوندن سلم خان كیومرث.. خواستي خودت-

 در ها شناس زر با تونن نمي هاش گنده بگم بهت بهت

 .  نیستي سگشونم كه زاده حروم توي  بیفتن،

  اشاره دیگه مرد سه به بابا، سمت از  حرفي از قبل و

  خون، از گلوله، از.. شد پر  اتاق  ثانیه یك توي و كرد

 .. یتیمي از مرگ، از

 از یكي ام، سكسكه" هیع" صداي با. گرفت ام سكسكه

 ٥ تو.. نترسیدم ولي. افتاد چشمام به نگاهش ها مرد

  چیزي تونه نمي این از تر بد كه دونستم مي سالگي

.. بابا و مامان پیش برم  منم بودم مشتاق  حتي.. بشه

  دیده منو كه مردي.. بیام بیرون نباید بود گفته بابا ولي

 :   گفت بقیه به بود

.  الش بپیچونیمشون بیارید چیزي یه ماشین تو از برید-

  این كنن فكر همه كه شه تمیز  بابد اینجا جوري یه

  تو  ببرید چمدونارم. سفر رفتن بیخبر و غافل نا خانواده

 . نمونه ازشون مدركي هیچ. ماشین

 : گفت كریم اقا به رو و



 .  نبینه چیزي كسي باشه حواست برو هم شما-

  باز رو كمد در اومد، سمتم مرد رفتن، سه هر وقتي

  خبیث مرد كه بودم  شده شكلي چه دونم نمي.. كرد

 : گفت مهربان

   ؟ بدویي تند بلدي-

 .  دادم قورت رو دهانم اب

  ؟ بلدي-

 . كردم پایین و باال سرمو

 هیچ كه بدو و برو جور یه پاسیوتون در از زود، پس-

   ؟ باشه نبینتت، كس

 : داد ادامه مرد. كردم نگاهش فقط 

 اینجا امشب  كه انگار  بگي، هیچي نباید كس هیچ به-

  ؟ باشه. گم مي خودت خاطر به ؟ خب نشده، هیچي

 .. نگفتم چیزي بازم

 : گفت كلفه مرد

.  رفت و كرد ولم مامانم  بگو پرسید، چیزي كسي اگه-

  ؟  فهمي مي. نفعته به جوري این

 :  گفت  فقط  بار این. نگفتم چیزي باز



 . بدووووووو ٣- ٢-١. شد دیرت-

 هاي دكمه با ژاكتي با.. سرعت نهایت با.. دویدم من و

  در به وقتي.. شناسنامه.. دستم توي كلید با جا، به جا

.. كردم توقف خوداگاه  نا رسیدم، راز ي  خونه پشتي

 به صدا كه جوري اروم، لب، زیر و شد باز زبونم

 : گفتم برسه راز قلب گوش

 ..  من دوست خدافظ -

 كه رفتم و رفتم و رفتم انقدر..  دادم ادامه دویدن به و

  اینجا. شناختم نمي رو  جا هیچ دیگه.. شد تاریك هوا

 از.. شناختم مي كه ادمایي نه بود، ما ي محله نه دیگه

  ما ي محله از كه بود معلوم ادما ظاهر و ها لباس

 ..  نیستن

  نبودم، باهوشي دختر من.. كنم كار چي دونستم نمي

 استفاده هوشم از شم مجبور كه شد جوري شرایط  ولي

..  كنم گریه فقط  و وایسم گوشه یه خواست مي دلم.. كنم

  اشك از  كه قدر اون.. كنم گریه و كنم گریه و كنم گریه

..  شم غرق  توش خودم اخرش و شه درست دریا هام

  وقتش كه دونستم مي ولي  بود سالم ٥.. شد نمي ولي

  ساله ٥٠٠ روحم. نبودم ساله ٥ منم دیگه حاال. نیست

 . كردم مي حس رو پیري.. بود شده



  پارك یك خیابون ور این. كردم نگاه اطرافم محیط  به

 روبه كوچكي ي باغچه كه داروخانه یك اونور و بود

 كردم نگاه دستم توي ي  شناسنامه و كلید به. بود روش

 ..رفتم باغچه سمت و

 

  قدم سمتش خیابون، كنار پلیس، ماشین دیدن با

..  بگم چیزي ماجرا اصل از نباید  دونستم مي.. برداشتم

 . بودم خوبي باف داستان من

 : گفت دیدنم با پلیس

  ؟ دختر شدي گم-

 .. نه-

  ؟ كو مامانت-

 : شد جاري باالخره اشك

 .. نیا دیگه.. برو گفت  اینجا، گذاشت منو مامانم-

 : كرد اخم پلیس

   ؟ چي یعني-

 ..  رفت-

  ؟ دختر گي مي چي-



   ؟ برم كجا. ندارم خونه من-

 توي و كرد بغلم. كرد مي نگاهم ناباور ي قیافه با

 : گفت كناریش مرد به رو و كرد سوارم ماشین

 . اداره بریم باید-

 : گفت بهم پلیس مرد رسیدیم، اداره به وقتي

  بگو، بیا  خودتم بعدش زنم،  مي حرفاتو و رم مي من-

  ؟ باشه

 . كردم پایین باال سرمو

.. كیومرث.. شد مي پایین و باال سرم توي اسم یك تنها

 .. شناس زر

 : گفت و  اومد بیرون در از پلیس مرد

 . عزیزم داخل برو-

.. بود من ماموریت هم این شاید.. گفتم مي چیزي نباید

  مي من با ابد  تا راز این باید شاید.. بود من راز  هم این

 ..  باشم رازدار  تونستم مي هم من شاید.. موند

 : بود این پرسیدن ازم   كه سوالي اولین شدم، وارد

  ؟ دخترم چیه اسمت-

 : گفتم ناخوداگاه



 ..  راز-

*** 
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   ؟ چي رازِ -

 . دونم نمي-

   ؟ دوني نمي فامیلیتو-

 .  همین . رازه اسمم-

  ؟ گي مي چي اسمتو مدرسه تو-

 . رم نمي مدرسه-

 .  داشت مهربوني ي چهره و بود جوون پلیس مرد

 :   پرسید لبخند با

  ؟ بود باهات  كجا بار اخرین مامانت-

  ؟  خیابونیه چه اینجا. دونم نمي-

 اتون خونه دوني مي. اسلمي وحدت. عزیزم مولوي-

  ؟  نزدیكیاس همین ؟ خیابونیه چه

 . دونم نمي-



 پیدا مامانت فرستیم، مي عكستو. عزیزم نباش نگران -

 . شه مي

 : گرفت راه باز اشكم

 . نداره دوست منو. خواد نمي منو گفت. شه نمي پیدا-

  جلوم. شد بلند میزش پشت از. كرد نگاهم غمگین مرد

 :  گفت و نشست زانوهاش روي

   ؟ شه پیدا خواي نمي خودت  یا شه نمي پیدا مامانت-

 .  خوام نمي منم. شه نمي پیدا-

  ؟ كنه مي رفتاري بد باهات-

  ولي. كردم نگاه اتاق  كثیف كف به فقط .. ندادم جواب

 : گفت كه فهمید چیزي سكوتم از انگار اون

  ؟ كجاست پرورشگاه دوني مي-

 .  بله-

  ؟ اونجا بري داري دوست-

 : پرسیدم سوالش به جواب جاي به

   ؟ جنگین مي بدا ادم با شما-

 : زد لبخند

 .  بله-



 .  اهان -

 بري باید فعل . كنم مي  هماهنگ پرورشگاه با من-

 بر سراغت، بیاد و شه پیداش مامانت اگه ولي. اونجا

   ؟ باشه. خونه گردي مي

 . باشه-

 : گفت و كرد بهم نگاهي

  ؟ زمین خوردي ؟ خاكیه چرا دستات-

 : كردم نگاهش

 ..  بله-

 . گیره مي درد پاهات ؟  صندلي رو بشیني خواي مي-

 ولي بودم دویده ها ساعت.. بودم حس بي من ؟ درد

  دیگه جاي درد.. نه دست، توي نه بود، پام توي نه درد

 . بدم نشونش تونستم نمي..  كجا دونستم نمي ولي بود اي

 . نشستم صندلي روي مغموم و اروم

 : گفت بعد و كرد نگاهم كمي پلیس مرد

   ؟ نیست ات گرسنه-

 : دادم جواب اروم

 . نه-



  ؟ خواي نمي آب-

 : شدم دهانم خشكي متوجه تازه

 .  خوام مي-

 . چشم-

 : گفتم و خوردم نفس یك. داد دستم آبي لیوان

  ؟ چیه شما اسم-

 : گفت مهربوني با

  ؟ چطور-

 .پیشتون بیام شدم، بزرگ وقتي-
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 : خندید

 .  علیزاده عارف..  عارف-

 .  دادم تكون سرمو

.. شناس زر كیومرث. كردم مي حفظ  رو ها اسم باید

 مي یادم خودمو اسم اگه .. مریم..  و علیزاده عارف

  ؟ چي رفت



 : گفت و نشست كنارم.. اومد خانومي بعد، ساعت چند

  پیش ببرمت اومدم. هستم حمیدي من. عزیزم سلم-

 . خودمون

 : گفت كه ندادم جوابي

 . كني مي پیدا دوست كلي اونجا-

  علیزاده عارف از. كرد بلندم و گرفت رو دستم

 .  شدم جدیدي دنیاي  وارد من، و كردیم خداحافظي

*** 

 و عادي شكل به نه.. بودم كردن زندگي فكر به فقط  من

. بودم موندن زنده فكر به واقع در.. مردم ي بقیه مثل

 و شم  مي شناخته بره، لو فامیلم و اسم وقتي دونستم مي

 این و اینده و بعد از خاصي فكر هیچ.. بوووم هم بعد

 .. بمیرم خواستم  نمي فقط  من. نداشتم ها

 تاریخ با  جدید، ي شناسنامه حاال.. بودم شده ساله ١٢

  نام جدید، خانوادگي نام جدید، نام.. داشتم جدیدي تولد

 یادم سخت اشان چهره بود  وقتي چند.. پدر..  جدید پدر

  دونستم مي فقط  حاال، و نداشتم عكسي.. میومد

  اشك داشتم عمر تا اما.. نیستند حاال و بودند روزگاري

 . رفت نمي یادم رو پدرم هاي



.   زد مي حرف  خاك از معلم كه بودیم علوم كلس سر

.  دادم مي گوش علوم درس به داشتم بار اولین براي

 :   پرسید وقتي

   ؟ ندارید سوالي-

 : كردم بلند رو دستم

  ؟ شه مي خراب خاك تو كاغذ-

   ؟ راز سوالیه چه این-

 . بدونم خوام مي-

 یا شه، ابیاري خاك اون  وقتي. شه مي خراب بله،-

 كاغذ و كنه مي نفوذ داخلش به بیاد، بارون و برف

 . شه مي خراب

  فقط  ؟ دونست مي چه من كودكي عقل.. شد مي خراب

  رو چیزي بابا، هاي فیلم گاها و كارتون چند دیدن با

 .. و بودم كرده خاك

 كار چي خواستم مي. نبود مهم.. دادم باال رو هام شونه

..  كلید اون یا ؟ خورد مي دردم چه به شناسنامه اون ؟

  ؟ كار چه خواستم مي جعبه

  هدف بي بودم، شده مسلط  نوشتن و خواندن به وقتي

  كیومرث.. راز.. مریم:  بودم نوشته كاغذي تكه روي



 رو خانوادگیش نام كه عارف  و.. مولوي.. شناس زر

 . بودم كرده فراموش

 .. داشتم مي نگه همیشه رو كاغذ تكه چرا دونم نمي و

  ي چهره دیدن  با. رفتم ملیحه پیش كلس بعد

 : گفتم خوشحالش

 . شادي ؟ ملي شده چي-

 باز چشم وقتي از كه بود كسي. بود ارومي دختر ملي

 به كسي هرگز امروز به تا و. بود اینجا بود كرده

  خانواده وقتي چون ؟ چرا. بود نكرده قبولش سرپرستي

 گذاشته پرورشگاه در جلوي تولد بدو از فهمیدن مي ها

 …اس حرومزاده شاید ؟  بدونیم كجا از گفتن مي شده،
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  رو هام چشم وقتي چون ؟  چرا. نكرد قبول كسي هم من

..  كرد اعتماد دختر این به   شه نمي گفتن مي دیدن، مي

  ها آبي چشم و ها دردسر بي و ها خوشگل دنبال همه

 .. بود معلوم تولدشون كه هایي بچه. بودند.. و



 هم دیگه نفر چند ملي،  و من جز االن تا سالگي ٥ از

 قیافه كودكي در كه كسایي. شدن بزرگ ما با جا همین

 ..  یا بودن گستاخ كمي یا.. نداشتن جذابي ي

  كرده تغییر خیلي مونا بودیم، شده ساله ١٠ وقتي یادمه

  اي خانواده. داشتني دوست و بود  شده زیبا. بود

 و جیغ انقدر. نكرد قبول مونا.. بار این ولي خواستنش

 خاطر به گفت مي. رفتن و شدن پشیمون كه كرد داد

  منو زیبایي خاطر به حاال و نخواست منو كسي زشتي

 .. خوام  نمي من حاال ؟ خوان مي

 : زد نمایي دندون لبخند ملي

 . داریم كادو دوباره امروز.  اوهوم-

  ؟ بیاد خواد مي خیّري كدوم دوباره باز-

 .دیگه معروف آدماي این از یكي دونم نمي-

  ؟ مثل  بازیگر-

 مي كادو كه اینه مهم ؟ داره  فرقي چه. راز دونم نمي-

 . نكنا شلوغش بار این خدا رو تو. گیریم

 بودن، اومده ها خیّر وقتي باري چند. رفتم غره چشم

 پر شون همه. بودم كرده بیدا و داد و بود گرفته حرصم

 ..  و لباس و كفش كادوي و دوستي انسان ادعاي از



  فكر به واقعا اگه.. : زدم مي فریاد كه بودم كسي من و

 به رو ها بچه تبعیض بدون  هستید، دوستي انسان

 خانواده خوان، نمي كادو ها بچه این. بگیرید سرپرستي

 ..  خوان مي

 .  نشستم تختم روي و ندادم رو ملي جواب

.  كردم پرت تخت زیر رو درسي هاي كتاب و شدم خم

 : كردم پوفي

 . خوره مي هم به حالم درسه هرچي از-

 : خندید ملي

 . خوني مي ماشاال كه هم چقدر-

  ؟ بخونم چرا ندارم دوست وقتي-

  پرورشگاه مدیر رمضاني، خانوم كه بده جواب خواست

 : گفت همه به رو و شد سالن  وارد

 مهمون بیایید بپوشید، خوب هاي لباس زود ها بچه-

 . داریم مهم

  زن یك.. بودم بیزار ازش كه بود كسي رمضاني

 كار و من با خوبي ي  میونه كه اخلق  بد و متعصب

 . نداشت هام



  اجتماعات سالن به و  كردیم عوض لباس مجبوري

 . رفتیم

  هام چشم ها بردار فیلم و بزرگ هاي دوربین دیدن از

  ؟ بود خبر چه. شد گرد

 : گفت جمعن،  همه دید وقتي رمضاني خانوم

 بچه. داره نگه خودش پناه در  رو ها خیّر ي همه خدا-

 .  اومدن زرشناس اقاي. كنید تشویق . ها

 كه پرید باال سرعتي چنان با سرم اسم این شنیدن با

..  بود شده حك من مغز  توي اسم این. كشید تیر گردنم

   ؟ بود اسمي تشابه

  ٣. زد ها بچه به بزرگي لبخند و شد وارد مسني مرد

 هاشون دست توي. شدن وارد همراهش هم دیگه نفر

 پر توشون بود معلوم كه  بود بزرگي خیلي هاي جعبه

 . اس هدیه

 : گفت ها بچه به رو مسن مرد

 . دخترا سلم-

 .  گفتن سلم بلند همه

 : داد ادامه مرد



 خیلي دیدنتون از. هستم شناس زر كیومرث من-

 . خوشحالم

.. بود خودش واي.. شناس زر كیومرث.. بود خودش

 . بودم گرفته قلب تپش.. بود اومده بند نفسم

 چشم فلش نور. گرفتن مي  عكس هم پشت دوربین چند

 تر درخشان رو شناس زر كیومرث ولي زد مي رو ما

 . داد مي نشون

 : گفت ها بچه به رو كیومرث
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   ؟ خوایید نمي هدیه-

 ها هدیه سمت ها بچه و  كردن  باز رو ها جعبه ها مرد

  ایستاده جام سر. بودم شده خشك ولي من. كردن پرواز

 . نداشتم كردن حركت توان و بودم

 دست با كه رفتن كیومرث سمت ها بردار فیلم جمع

 ازش. داد مي ها بچه به رو ها هدیه خودش هاي

 : پرسیدن



  مي كمك ها پرورشگاه به همیشه شما شناس زر اقاي-

   ؟ كنید

 : زد لبخند كیومرث

 جاي هر حاال.. هستن ما سرزمین ي آینده ها بچه بله،-

  ٤ خودم من. شه رسیدگي بهشون باید ولي كشور،

 دنیاي و كودكان به زیادي ي علقه. دارم فرزند

 .  دارم قشنگشون

 بود گرفته من از رو آینده كه كسي ؟ سرزمین ي آینده

 زندگي داشت راحت انقدر چرا اصل  ؟ گفت مي چه

  ؟ كرد مي

 چه بد هاي آدم سر پرسیدم قرآن معلم از روزي یادمه

 سزاي به جهنم، رن مي:   داد جواب معلم ؟ میاد بلیي

  دنیا این تو  ؟ بودم پرسیده باز من . رسن مي اعمالشون

  دادم ادامه  مصر من. دنیاست اون مهم:  بود گفته ؟ چي

 كه معلم ؟ كنن مي زندگي خوشحال دنیا این تو یعني: 

  گیرن مي وجدان عذاب  نه،:  داد جواب بود شده كلفه

 . كنه مي اذیتشون همین و

  و دروغین لبخند این با... كیومرث به نگاه با حاال

  عذاب نه من... بودن زوم روش كه هایي دوربین

  با زرشناس كیومرث... اذیتي نه دیدم، مي وجداني



  زندگي به داشت خوشبخت و خوشحال راحت، خیال

 .  داد مي ادامه

 دنیایي اون به من... شد مي كه شد مي اذیت دنیا اون

 دنیا این من... نداشتم كاري خدا كار و بودم ندیده كه

..  بودم شده بیچاره دنیا همین تو... بودم دیده رو

... كیومرث و بود گرفته ازم  آدم همین  رو آرزوهام

 .  كرد مي زندگي داشت راحت

  عدالت كسي چرا... نبود  این عدالت... نبود انصاف این

   ؟ كرد نمي برقرار رو

 مهربان. كن زندگي خوب بود گفته بهم مادرم روزي

  و مهرباني از... بگیر  حقتو و باش صادق  باش،

 مي حقمو باید... من. بود   نشده  نصیبم چیزي صداقت

 . گرفتم

  فیلم گروه و ها هدیه و كیومرث و ها بچه به اهمیت بي

 به رو رمضاني ي غره چشم كردم گرد عقب برداري

 . رفتم ها تخت سالن به و خریدم جون

 مي زنده باااید دیگه.. بمونم زنده فقط  خواستم نمي دیگه

  راحت ها خیلي نذارم  تا موندم مي زنده باید. موندم

  و بود گرفتني حق .. شد عوض مسیرم. كنن زندگي

 ! بودم حقجو مریم... من



*** 

 

  از باید كم كم. بودم شده ساله ١٨ كه بود روزي چند

 دیگه. داشتم وقت هنوز ولي شدم مي جدا پرورشگاه

  دنیاي توي گشتي شم، خارج  محیط  اون از تونستم مي

 ..  برگردم معیني ساعت در شب و بزنم بیرون

 مي پا هرجا... ها شناس زر دنیاي بود شده من دنیاي

 مي دنبال...  و روزنامه و اینترنت طریق  از ذاشتن

 شركت... بودم كرده مشخص رو اولم هدف و. كردم

 ! كهبد

  تري بیش اطلعات باید  شدم، مي شركت وارد باید

 . داشتم ها برنامه. كردم مي جمع

.   بودم كرده غرق  اینترنت توي رو خودم كه بود سال ٧

  به دونستم مي چون دادم مي انجام رزمي ورزش شدیدا

 و كردم مي صحبت  روان رو انگلیسي. میاد كارم

  هایي چیز... بودم اموخته رو كامپیوتري هاي مهارت

 ! كنم ورود كهبد شركت به بتونم باهاشون كه

  خیاباني به شدم، خارج  پرورشگاه از  كه روزي اولین

  خیابان... بودم  شنیده پیش سالها رو اسمش كه رفتم

 ...  مولوي



 و رسیدم مولوي خیابان به جو و پرس جور هزار با

 مي خیابون این وسط ... دختر ااااخ كه فهمیدم تازه

  ؟ باغچه یه دنبال بگردي خواي

 : پرسیدم و شدم اي مغازه وارد

  ؟ هست داروخانه خیابون این تو ببخشید-

   ؟ اي داروخانه چه-

 . باشه باغچه یه جلوش كه داروخانه یه-

 شاید ؟ دادنه آدرس طرز چه این. خانوم بدونم چه من-

 .  اینجا باشه داروخانه تا ١٠

 .  بود پلیس روش به رو-

  ؟ پلیس-

 . پلیس ي اداره یعني-

.  اسلمي وحدت بري باید ؟ گي مي رو شاپور آگاهي-

 . دن  مي نشونت همه بپرس، اونجا

 . كردم حركت و كردم تشكر

 دیدن با و رسیدم شاپور آگاهي به پرسون پرسون

 مي. شدم خوشحال روش به رو ي باغچه و داروخانه

  ارزش با چیز ولي... شده خراب حتما كاغذ كه دونستم

 . داشتم هم اي دیگه



 خیابان ولي بود تاریك كمي هوا. رفتم باغچه سمت

 . كندن خاك به بیفتم شد نمي. بود شلوغ هنوز

  كنار اروم شد، تر خلوت وقتي و چرخیدم اطراف كمي

 بود كوچیك باغچه. كردم كندن به شروع و رفتم باغچه

...  نبود  چیزي كندم هرچي ولي... نبود سختي كار و

  برام دیگه. كندم تري  بیش  حرص با... نبود كه نبود

 ام گمشده باید فقط . ببینن منو بر و دور آدماي نبود مهم

  كردم، رو و زیر... بود فایده بي... كردم مي پیدا رو

 پیري صداي كه بود خاك توي هنوز دستهام. نبود ولي

 : گفت

 ؟  نه نیست،-
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  سفید روپوش با پیرمردي. برگشتم صدا سمت به زود

. كشیدم بیرون خاك از رو هام دست. كرد مي نگاهم

 : راه اون به زدم خودمو

   ؟ نیست چي-

 .  گردي مي دنبالش كه چیزي-



 : كردم اخم

 .  گردم نمي چیزي دنبال-

 : گفت و شد تر نزدیك پیرمرد

...  كردم گم رو مهمي چیز منم... بده خیلي كردن گم-

  انتخاب خودش یكي وقتي ؟ چیه دوني مي بدترش ولي

 . شده تموم  یعني شه، گم كه كنه

 .  شم نمي  متوجه منظورتونو-

. اینجام كه ساله چند و چندین. منه مال داروخانه این-

  حتي. اینجا به شه مي خلصه زندگیم كل واقع در

 . خوابم مي جا همین هم شبا وقتا بعضي

  ؟ چي كه خب-

  موهاش... اینجا اومد  بچه  دختر یه پیش، سال خیلي-

  نور شب، تاریكي تو... هاش چشم و بود فر شما مثل

  اون وقت هیچ من... هاش چشم به خورد مي شهرداري

 . كنم نمي فراموش رو رنگ

 :   باختم خودمو

 ...  دونم نمي... من-

 بره تا اینجا كرد چال رو  چیز تا چند خودش فكر به-

  اسباب كردم فكر اولش... دنبالش بیاد دیگه سال ٢٠



  سرش پشت رفت، وقتي... كرده قایم چیزي اي بازي

 ... كرده چال چي دیدم وقتي... كردم كندن به شروع

 :  بریدم حرفشو

   ؟ كنید كار چي خوایید مي-

  ؟ چي با-

 .  دستتونه كه چیزایي با-

 :  زد لبخند پیرمرد

 هم آدما ي بقیه... خودشه زندگي اول نقش آدمي هر-

  داستان تو شاید. برسونن هدفش به اولو نقش تا مامورن

 . بودم هات مامور از یكي من تو،

 :   گفتم بغض با

 دیالوگ یه حتي... دنیام این بازیگر ترین نقش بي من-

 . ندارم هم

 . كرد عمل فقط  شه مي گاهي. زد حرف نباید كه فقط -

 :  گفت كه كردم نگاهش

 ...  منتظرم ساله خیلي. تو بیا-

 اي دیگه كس خودش جز. رفتم داروخانه داخل دنبالش

 ریخت چاي دو مرد پیر. ایستادم صندوق  نزدیك. نبود

 : گفت و گذاشت پیشخوان روي برام رو یكي و



  ؟ امانتیت دنبال اومدي-

 بار این... دونستم نمي چون نخوام، كه نه. ندادم جوابي

 : گفت

  ؟ خودت دنبال اومدي-

  كشیدم عمیقي نفس. كرد مي اشاره شناسنامه به واضحا

 : گفتم و
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 . حقم دنبال اومدم-

 پیشخوان  پشت اتاق  به و زد باریكي لبخند پیرمرد

 رو پاكت... گشت بر پاكتي  با بعد دقیقه چند. رفت

 بیرون كلید و شناسنامه و كرد خالي كانتر روي

 غرق  و كردم بازش... برداشتم  رو شناسنامه... ریختن

 مریم توي غرق ... واقعي دنیاي توي غرق ... شدم

 گونه روي اشكي… واقعي مادر و پدر نام با... حقجو

 و كردم تشكر. برداشتم رو كلید و شناسنامه. چكید ام

 بودم در نزدیك... كردم خداحافظي نخورده، رو چاي

 : گفتم و برگشتم رو راه كه



  به رو آگاهي همون نرفتید چرا ؟ ندادید تحویلش چرا-

  ؟ ندادید بهشون رو شناسنامه و رو

 : گفت آرام پیرمرد

 و بازي اسباب جاي به  كوچیكي ي بچه دختر وقتي-

  كنه، مي خاك كلید و شناسنامه میاد عاشقانه، هاي نامه

  تصمیم كه هست بزرگ اونقدر. نیست سالش ٥ یعني

 . كنه قایم خودشو گرفته

  چند تونه مي شناسنامه این... فقط . ممنونم خیلي... من-

  ؟ بمونه اینجا هم دیگه وقت

 .  نداره اشكالي-

 رو گردنم دور زنجیر. گذاشتم كانتر روي رو شناسنامه

 لبخند با و كردم اویزون ازش رو كلید و كردم باز

 . كردم خداحافظي اي صمیمانه

 : اومد سمتم زود ملي  رسیدم پرورشگاه به وقتي

  ؟ كردي پیدا ؟ شد چي-

 . تر اروم دختر... ششش-

  گفته بهش رو چیز همه روزي كه بود كسي تنها ملي

  به شه مي رو راز بود گفته من به قبل  دوستي. بودم



  تنها... حاضر حال در ملي، و گفت صمیمي دوست

 .  بود دوستم

 : گفتم آرام

 .  كردم پیدا اره-

  ؟ كني كار چي  خواي مي حاال. شكر رو خدا-

 : زدم عجیبي لبخند

 .  كنم پیدا كار باید فعل -

  رو الزم هاي كار و گشتم  خونه دنبال بعد ماه چند تا

 بیرون پرورشگاه دنیاي از ... باالخره و دادم انجام

 . زدم

  

 هدف به هم. بودم خوشحال عمیقا گرفتم رو كار وقتي

  تا كردم رو سعیم تمام. داشتم حقوق  هم شدم، مي نزدیك

 الهام. شم صمیمي زرشناس به شخص ترین نزدیك با

 ! صمدي

 زرشناس پسر كارهاي  ریز از كه بود كسي تنها الهام

 به و داد نمي پس نم الهام... نبود كافي ولي بود خبر با

 امیدوار گفت، مشكلتش از وقتي. بود وفادار شدت

 .  بده پیشنهاد رو من و كنه ترك رو كار شاید كه شدم



  محوش دقایقي دیدم، رو  آكو بار اولین براي وقتي

  خیلي اخلق . بود هاش عكس از تر جذاب... شدم

  میومدم، چشمش به باید... بود عجیب و داشت خاصي

  كه جوري... زدم استارت و شدم مي نزدیك  بهش باید

 ... شد شروع و گفتم الهام به رو جذابیتش بشنوه،

  سال، همه  این از بعد حتي خان، كیومرث با دیدار

  خفه به سعي.. نشناختنش به تظاهر... بود سخت هنوز

 كرده تمرین سالها  من ولي بود سخت... نكردنش

  دونستم نمي ولي مجرمه  شخص این دونستم مي... بودم

 مي كار چي قایمكي دونستم نمي... چیه بزرگش جرم

 .  فهمیدم مي باید و كنه

 شنیدم، رو هاشون حرف الهام سیستم دوربین از وقتي

  چرا... زندگي و مرگ... كرد درگیر رو ذهنم اي جمله

  ؟ توعه دست من زندگي و مرگ گفت آكو به كیومرث

  دانستم و كنه نمي كار البي دوربین كه فهمیدم جا همون

...  الهام نه آكو، نه... نیست كافي الهام با دوستي كه

 . بفهمم خودم باید من و دن نمي جزئیات ریز كدوم هیچ

 آبي زیر حسابداري  هاي بچه از یكي فهمیدم وقتي

 ...  كشیدم نقشه... كشیدم نقشه... كشیدم نقشه میره،



  سیما از... كاره در شریكي كه كردم قانع رو آكو

 رفت، بیرون اتاق  از چاي براي وقتي و كردم استفاده

 . كردم رو و زیر رو زاده حقیقي میز

  هدفمند با... است شجاعان با شانس بودم  خونده جایي

 ...  جویان حق  با... ها

  آن از باید شانس حاال ولي  بودم، اورده شانسي بد من

 ...شد مي من
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 ال جوري. كردم پیدا زاده حقیقي كشوي توي رو برگه

  خودش با كه بود گذاشته كاغذ و پوشه تا هزار الي به

 پیداش من اما كنه نمي پیداش كس هیچ كرد مي فكر

 .. كردم

  دل توي ذاشتم، مي الهام كشوي توي رو فاكتور وقتي

  به مجبور... بودم مجبور من. كردم خواهي عذر ازش

.  شد نمي بد هم الهام براي... جایگاه اون داشتن

 خطا كه همسري و گرفت مي دست دوباره رو زندگیش

 ... گردوند مي بر رو بود رفته

 ... نداشتم چاره من  ولي... بود غمگین  الهام رفتن



 چیزي... كردم فكر قانونیش غیر كار و كیومرث به

 ...  داشتم نیاز كمك. بیام  بر پسش از تنهایي كه نبود

 آشنایي آدرس سمت و گرفتم رو تصمیمم روز یك

 . رفتم

 ... اسلمي وحدت... مولوي

  نظامي هاي لباس كه یكي به. بود شلوغ. شدم وارد

 : گفتم بود،  پوشیده

 . داشتم كار عارف آقا با. سلم-

 . باشه اینجا هنوز بودم امیدوار

 : رفت باال ابروهاش مرد

   ؟ عارف  اقا-

 . پلیسن بله،-

 : بود شده  گشاد هم هاش چشم حاال مرد

  ؟ اس علیزاده سرهنگ منظورتون-

 : نبود یادم لعنتي فامیلي. نبود یادم

   ؟ دارید عارف تا چند-

 : بود ریختن حال در تعجب از مرد

 ... یكي-



 .  ببینمش خوام مي-

  ؟ راحتي همین به ؟  ببیني خواي مي رو سرهنگ-

  ؟ بگیرم وقت باید... ام-

 : خندید مرد

 پر فرم داری چیزي شكایتي اگه ؟ خانوم گي مي چي-

  ؟ داري كار چي سرهنگو. كن

...  شدم مجبور. دیدم مي رو خودش باید... شد نمي

 : كنم بازي آبروش با شدم مجبور

  اسم به كه اومده، جوون دختر یه بگو بهش برو شما-

. چیه جریان فهمه مي خودش. كنه مي صداش كوچیك

 . بگم این از تر بیش نذار

 : كرد اطراف به نگاهي ترسیده مرد

 .  وایسا جا همین-

 .  شد دور راهرویي از و

 اخم با و برگشت مرد  تا موندم منتظر طوالني دقایق 

 :  گفت

 .  بیا همراهم-

 :  گفت و كرد توقف اتاقي در دم. شدم همراهش



 . تو برو-

 اش چهره وقتي. شدم وارد و زدم در... رفت خودش و

  بغلش قدیمي آشناي یه عنوان  به خواست دلم دیدم، رو

 ... بود گرفته بغضم...  بود یادم.  بود مهربون. كنم

 :   داشت اخم سرهنگ

  ؟ هستي كي شما-

   …من-

 . داد نمي زدن حرف ي اجازه بغض

 :  شد تر شدید اخمش مرد

  الكي هاي حرف اینجا  اومدي. بزن حرف ؟؟ شما-

  ؟ شناسم مي رو شما كجا من ؟ بشه چي كه زدي

 . بودم مجبور-

 .  بزن حرف-

 . كنیم همكاري اومدم-

 :   خندید تمسخر به رفته باال ابروي با

   ؟ چي سر ؟ همكاري-

 :   گفتم كلم یك

 . شناس زر كیومرث-



 :   شد تر متعجب سرهنگ

  ؟ شناس زر مرث كیو-

 . بله-
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 :   شد تر جدي كم یه

   ؟ شناس زر شده چي-

 خیلي... بد هاي كار. كنه مي قانوني غیر هاي كار-

 .. بد

   ؟ چي مثل -

 . دونم نمي-

  به كنیم دستگیرش بریم ما چطوره پس. عالي بسیار-

  كنه مي بدي هاي كار گفته  خانومي دختر كه این جرم

   ؟ چي دونیم نمي ولي

 اومدم كنه، مي كارهایي جه بفهمیم كه این واسه-

 . كنیم همكاري

  ؟ چیه زرشناس با مشكلت-



 . نداره اون كارهاي به ربطي من مشكل-

  یا. گیري مي منو وقت داري... خانوم دختر ببین-

 كه این یا زني، مي حرف جزئیات با و جامع و كامل

 ...  پیش خیر

 سود ها، حساب ریز. كنم مي كار شركتشون تو من-

 ولي. سوده پر و خوب چیز همه بله... ها درآمد ها،

 هم ها زرشناس ثروت و دارایي صدم یك سود، این

 .  نیست

  ؟ چي كه-

  ؟ درمیاره انقدر كه چیه ؟ چیه درامدش منبع ؟ چي كه-

 . خداحافظ  كه همینه حرفات اگه-

 . مطمئنم من... من... بدین اجازه-

 :   رفت باال كمي صداش

 اصل . دلیل با حرف یه! بده ارائه مدركي یه ؟ چي از-

   ؟ دوني مي كجا از اسممو ؟ شناسي مي كجا از منو

  مي بدا آدم با... عارفه اسمم گفتین. گفتین خودتون-

  بعدا كه وقتي واسه... مولویه هم اینجا آدرس. جنگم

 .  كنم پیداتون

 :  بود كردي دقت از اخمي مرد



   ؟ زدم حرفي همچین كي-

 و بود كرده ولش مامانش كه ساله، ٥ دختر یه به-

 ... گشت مي زندگي براي جا یه دنبال

 : شد متعجب سرهنگ

 رفت كه هموني ؟ دختري همون تو بگي خواي مي-

  ؟ پرورشگاه

 : گفت كه ندادم جوابي

 . دارین فرق . نیستي همون تو-

  چشم... گه مي رو هام  چشم دونستم مي... دونستم مي

  از كه چیزي احتماال... بود  چشمي تو چیز سرخ، هاي

  عفوني ضد رو دستم. نیود اي چاره. رفت نمي یاد

  خارج  رو  ها لنز از یكي و كردم چشمم داخل و كردم

 . كردم

 دقیقي نگاه... اندوهگین هم بود متعجب هم سرهنگ

 : گفت و كرد

 . خودتي-

 : گذاشتم چشمم داخل دوباره رو لنز

 . خودمم-

 : كرد اشاره صندلی به



 . بشین-

 : گفت  سرهنگ. نشستم صندلي روي

  ؟ دوني مي چي زرشناس كیومرث از-

 كجا از دونم نمي. كنه مي كثیف كار كه دونم مي-

 . خوام مي كمك. اثباتش واسه كنم شروع

 . كردن پیدا مدرك از  ؟ كجا از-

  ي اشاره البته. شنیدم رو هاش صحبت باري چند من-

 .  نكرده  مستقیمي

. شناسیه سر آدم آدم، این. شه نمي دلیل كدوم هیچ اینا-

  نمي. بزني تهمت یه و بیاي  راحتي همین به  توني نمي

 ..و بیاي توني

 : بریدم رو حرفش

 ! قاتله-

 : گفت عجیبي ولي اروم لحن با

  ؟ چي-

  كه شنیدم و دیدم شدم، نمي دیده كه جا یه وقتي یه-

 ... ازش دزدي جرم به. كشتن  كیومرث دستور به كسیو

  ؟ كشتن كیو-



 .  شناختمشون نمي دونم، نمي-

  ؟ كني مي قایم چیو داري-

  روشن چیزاییم یه اومدم. كنم نمي قایم رو چیزي من-

 مي ها چیز خیلي. نزدیكم بهشون كه جوریه شغلم. كنم

  شما  كه این مثل ولي... ولي اومدم، كمك امید با. فهمم

 . هستي طرفدارانشون از هم

 : گفت كه كردم باز رو در. رفتم در سمت و شدم بلند

 . بشین برگرد. وایسا-

 : گفت ... ننشستم اما برگشتم فقط 

  ؟ نشنیدي اسلحه ي درباره چیزي-

  یه. داشت اسلحه اش خونه توي آكو... افتاد لرزه به تنم

 ... ضخیم اي شیشه با... قدیمي ي گرفته قاب ي اسلحه

 

 ٦٦_پارت#

 

 : داد ادامه سرهنگ

  ؟ نه كني؟ همكاري خواي مي گفتي-

 .  بله-



 : گذاشت میز روي اي برگه

 .  كن پر-

  ؟ چیه-

 . همكاري براي تعهد-

  ؟ كیومرث خصوص در-

 .  بله-

 ... كردم پر ولي نبودم، مطمئن

 : گفت و برداشت رو برگه

  دونه نمي هم خودش. نظره  تحت زرشناس كیومرث-

 اگه... نوشتي فرم توي اتو شماره. مشكوكیم هم ما ولي

 جوري همین. برو هم حاال. دم مي اطلع شد، خبري

 . شده بد برام ات اولیه معرفي با و اینجایي ساعته نیم

 .  خوام مي معذرت-

 ... برو باشه،-

 ولي نه، یا بوده درست كارم دونستم نمي. زدم بیرون

 مي شروع باید جا  یه از... كردم مي شروع باید

 ... كردم

 ؟ چي داشت دست جریان این تو هم آكو اگه... فقط 

   ؟ بود ممكن یعني



* 

  هم كیومرث ها روز از  خیلي مثل... بودم كار مشغول

  تا. گرفت باال صدا و  رفت آكو اتاق  به... بود اومده

...  شد خارج كیومرث كنم، چك دوربین از خواستم

 : اومد گوشیم براي پیامي

 كیومرث كه هست خبري. هستم علیزاده سرهنگ-

 شركت به راست یك بعدش و داده انجام تبادالتي امروز

 با باقي. باشه همراهش باید باشه، مداركي اگه. رفته

 ! خودت

  نگاه بود شده كوبیده میزم روي كه كیومرث كیف به

 ... نبود اطراف هم كسي و نداشت دوربین البي. كردم

  رو ها برگه سرعت به. كردم باز رو چرمي كیف زود

 نقلي و حمل شركت با قرارداد ي برگه... بعد و گشتم

 تاریخ كه... ساختماني مصالح بار... كردم پیدا رو

 ولي نبود، مشكوكي چیز ... بود فردا براي بار حمل

 حس من و بود تر مهم بقیه  از شاید كه بود  چیزي تنها

 كیف داخل و گرفتم عكس روش از. نداشتم  بهش خوبي

 . گذاشتم

 ...  بكشم نفس تونستم تازه



 لحظه هر و موندم خونه.  گرفتم مرخصي رو بعد روز

 كه بود ظهر هاي نزدیك... بودم  سرهنگ خبر منتظر

 : رسید پیامش

 ! بود شده ساز جا اسلحه بار، توي-

  قهقهه سر آخر... باز... باز... باز. خوندم باز رو پیام

 ... تر بلند و بلند و بلند... زدم

 : رسید سرهنگ بعدي پیام

 روش هزار. باشیم مطمئن ازش كه نیست چیزي-

 . زیرش بزنه كه داره وجود

 : نوشتم سریع

  نمي خیلي باشه تو اون وقتي تا. كنید بازداشتش شما-

 .  تر بیش مدرك دنبال  گردم مي منم. كنه كاري تونه

 .  شنبه صبح. شه مي حتما كه بازداشت-

 ...بودم خوشحال عمیقا... بودم خوشحال

* 

 

  عجیبي خوشي... بود خوبي روز مهموني روز

 از. شد مي دستگیر سرعت به كیومرث... داشتم

  همه. مهموني یك از تر بیش لذتي. بردم لذت مهموني



 چیز یك فقط ... بود عالي بود،  قشنگ بود، خوب چیز

 مي اذیتم داشت چیز یك... بود  سخت چیز ي... بود بد

 وجودش، با... میاورد من سر بلیي داشت آكو... كرد

 بوسه…  و صداش ظاهرش، اخلقش، مردونگیش،

... دادم مي اجازه نباید و بود كرده سختش آكو... اش

 …سخت خیلي. بود كرده سختش آكو
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 ١٤٠٠ راز

 

  ها خبر... مرج و هرج جا همه. بود هوا رو شركت

  شبكه تمام و خبري هاي كانال... بود پخش جا همه

 شناس زر كیومرث ویدیوي  از بود پر مجازي هاي

 ...  شد مي خارج شركت از زده دستبند وقتي

  بود  سپرده و بود اتاقش توي آكو كه بود ساعتي دو

  تونستم نمي البي شلوغي خاطر به. نشه وارد كسي

 حال در زدم مي حدس ولي كنم، چك اتاقشو دوربین

 .  باشه وكیل با تماس



  كفش با شیكي بسیار دختر و ایستاد طبقه توي آسانسور

  و بود كفش ست كه كیفي آلبالویي، دار پاشنه چرم هاي

  اول نگاه همون با. شد وارد رنگي سفید عبایي ي مانتو

 به. كیومرث ارشد فرزند. زرشناس آلند. شناختمش

  نگاه دقیق  اش كرده آرایش ي چهره و شیك ظاهر

 بابت از ايناراحتي خورد نمي بهش اصل . كردم

 .  باشه داشته پدرش دستگیري

 از رو تفتابیش عینك. شد میزم نزدیك خرامان خرامان

 : گفت و برداشت هاش چشم روي

   ؟ اتاقشه آكو-

  ؟ شما بله،-

  جا از . رفت آكو اتاق  سمت به جواب بي و خندید دختر

 : گرفتم رو جلوش و شدم بلند

 . نشه مزاحمش كسي گفتن-

 .  شرایط  این تو كرده بیخود-

 چي هر شرایط . كردم پاش تا سر به نگاهي خودآگاه نا

 ناجور زرشناس آلند براي رسید نمي نظر به بود، كه

 هیچ داشت، موفق  نا ازدواج بار سه كه دختري. باشه

  سالگي، ٣٨ سن توي حاال  و بود نشده دار بچه باري



  شرایط  از الگژریش ظاهر  با پدرش دستگیري روز

 . كرد مي صحبت ناجور

 : دادم جواب جدي

 . نشه مزاحم كسي گفتن شرایط  همین خاطر به احتماال-

 : گفت رفته، سر  اش  حوصله بود معلوم كه آلند

  كجا الهام این. نكن خورد منو اعصاب جون دختر-

 . كنار برو بیا ؟  جاش نشستي تو كه پس رفته

 : نخوردم تكون جام از

 . كنم هماهنگ باهاشون باید-

 : گفت بلندي صداي با و خندید عصبي آلند

  برادرم دیدن واسه. میاري در كفرمو داري دیگه-

 . كنار بكش . ندارم هماهنگي به نیازي

 : اومد بیرون آكو و شد باز اتاق  در

  ؟ خبره چه-

 : زد پوزخند آلند

 . بپرسیم شما از باید ما-

 : كرد پوفي آلند دیدن با آكو

  ؟ كني مي كار چي اینجا تو-



 : گفت مسخره به آلند

 .  عزیزم برادر شدم خوشحال دیدنت از منم-

 . آلند بگو كارتو-

 . نیستي اوضاع متوجه انگار ؟ كار-
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 : زد پوزخند خونسرد همیشه مثل آكو

   ؟ ناراحتي بگي خواي مي ؟ چطور-

  خنثي،. نیستم خوشحالم ؟ باشم چرا نه، ؟ ناراحت-

 ...  راحت ریلكس،

  ؟ چي كه جا این اومدي كردي لعاب و رنگ پس-

. سرش رو گذاشته رو خونه . كرده امون دیوونه آسو-

  از جداي. برداره آب رو خونه اشكاش از مونده كم

 . وسطه آبروم  بحث. زرشناسم منم این،

 : خندید آكو

  دومیت شوهر با آبروتو ي مونده ته ؟ آلند آبرو كدوم-

 . رفت دادي



 : زد كجي لبخند آلند

 . كرد جبرانش سومي ولي-

 : گفت آلند. داد تكون تاسف به رو سرش آكو

  ؟ زدي حرف وكیل با-

 .  زدم حرف-

  ؟ گه مي چي ؟ خب-

 . نیست بلد كار! ور و شر-

 .نگه ور و شر كه یكي. برن زنگ دیگه یكي به خب-

  عنوان به كه گه نمي ور و شر كه هست یكي فقط -

  ماه ٦ زدی، بُرش آبروت كردن جمع واسه سومیت،

 .  كنه نمي نگاه هم رومون تو. گرفتي طلق  بعدم

 : كرد اخم كمي آلند

 بلد وكالت نیست مملكت این  تو اي دیگه خر هیچ دیگه-

  ؟ باشه

  كه جوري همون  ولي بلدن وكالت هستن خیلیا هستن،-

  یكي. خواییم مي گرگ. خواییم  نمي خر ما. خرن گفتي

 .  صراف همون مثل

 : خندید كمي آلند



 ! وحشي. بود  گرگ چي همه تو مرتیكه-

 : كرد عوض رو بحث بعد

  ؟ كنیم كار چي باید االن-

  ؟ بخوني دعا بلدي.  بخونیم دعا بشینیم-

 .  نشده نیازم حاال تا نچ،-

 . نیازته االن بدون پس-

 . بزنم زنگ صراف به حاده انقدر  اوضاع اگه-

   ؟ كني راضیش توني مي-

  ؟ خوره نمي بر غیرتت  به. دیگه بدم وعید وعده باید-

 ! بودي غیور خیلي یادمه كه جایي تا

 : خندید آكو

 واسه غیرتو گرفتم تصمیم بعد، به دومیت شوهر از-

 . كنم خرج آدمش

 : انداخت  باال رو ابروش آلند

 . زنم مي زنگ پس اوكي،-

 : گفت من به و برگشت آكو

  ؟ بیارن من واسه گي مي قهوه یه راز،-

 : گفتم شون گو و گفت از متعجب



 . حتما آره،-

 .  بخوریم باهم بیار بگیر  چیزي اي قهوه چایي، خودتم-

 : رفت آلند ي خنده به نگاهم

 ؟ نه داشت، شوهر. كردي  رد الهامو چرا بگو پس-
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 : خندید خونسرد هم آكو

 . داد نمي اجازه" غیرت. "شد مي سختم آره،-

 . یكیه اتون  همه ذات-

   ؟ كني مي یكي كي با منو-

 ددي كه هم اشون دسته سر. آشغاله مرد چي هر با-

 .  جونمونه

   ؟ حسابت به ریختن  دیر ماهو این پول ؟ شده چي-

 : زد پوزخند آلند

  مي تیر با اشو سایه ؟ شدي هوادار كه شده چي تو-

  وكیلي اون  و وكیل این دنبال كه شده چطور االن. زدي

  ؟



  رو چهارمیت ي جهیزیه پول باشه باید یكي باالخره-

 .  بكن رو گفتم بهت كه كاري. بده

  ورش ور به ام حوصله  من. بزن زنگ آسو به. اوكي-

 . كشه نمي

 : گفت اي مسخره لحن با من، به رو و

 . ما منزل بیارید تشریف. عزیز  راز شدم خوشحال-

 . رفت آلند و زدم كوچكي لبخند تنها

 : كرد فوت رو نفسش آكو

  ؟ كني مي ردیف  رو قهوه. رفت باالخره-

 . باشه-

 .  بیا خودتم-

 : زدم لبخند

 . باشه-

:  كردم یادداشت رفت، اتاقش  داخل آكو وقتي و

 .  وكیل-صراف

  چقدر فهمیدم مي باید. میاوردم در رو آمارش باید

  كارم دادم مي اجازه نباید. داره نفوذ چقدر و ایه حرفه

! موند مي تو همون باید زرشناس كیومرث. شه خراب

 ... شد مي خراب چیز همه بیرون میومد



 رو سیني و شدم آكو اتاق وارد چاي و قهوه سیني با

 : بود زدن حرف تلفن حال در آكو. گذاشتم میزش روي

 .  جان آسو شه مي درست كه گفتم-

… 

 .  عزیزم نكن گریه-

… 

 یه ؟ بمونه تو اون بابا ممكنه مگه ؟ حرفیه چه این-

 . بیرون میاد ولي كشه مي طول روز چند

… 

 : داد تكیه صندلي پشتي به رو سرش كلفه

  كه رو كارت. من ي خونه برو پاشو. اونجا نمون خب-

 . داري

… 

 . كنم مي تلشمو ي همه من عزیزم، چشم-

… 



  یه. كنم مي پیداش ولي ؟ داده خبر كي بدونم چه من-

 .  كنم مي چك دارم رو چیزایي

   ؟ بود فهمیده چي ؟ بود  كرده چك چیو... ترسیدم كمي

.  گم مي تو به نفر اولین شد، هرچي. عزیزم باشه-

  ؟ خوبه

… 

  ؟ باشه. نكن ناراحت خودتو هم انقدر-

… 

 .  عزیزم بینمت مي-

! بود متفاوت چقدر خواهر دو با رفتارش. كرد قطع و

  دیگرش قل هرحال به ؟ بود آسو به  نزدیكي خاطر به

  صمیمیتي چنین بودن هم كنار رحم توي ماه ٩. بود

  ؟ بود كرده ایجاد

 : گفت و كرد نگاهم آكو

 .شدم دیوانه-

 .  نباشي خسته-

  ؟ بكشم  سیگار یه شي نمي اذیت-

 : رفت باال ابروهام



   ؟ اي سیگاري-

 ...  االن مثل گندي شرایط  تو... گاهي از  هر-

 . بكش. ندارم مشكلي نه،-

 به. زد آتش  و دراورد سیگاري اي چرمي ي جعبه از

 كه تر دقیق  ولي... بود خونسرد. شدم دقیق  اش چهره

 ... بود هم  كلفه و خسته كردم، مي نگاه

  ؟ شیني نمي چرا-

  و برداشتم رو داغ چاي. نشستم مقابلش صندلي روي

 : گفتم  و پیچیدم دورش رو هام دست

   ؟ دونستي مي تو-

  ؟ چیو-

 .  رو قضیه این-

   ؟ رو قضیه كدوم-

 . اینا و اسلحه و خان كیومرث-

 : پرید باال ابروش یك

. داره حقیقت مطمئني انگار  گي مي داري جوري یه-

 ؟ باشه پاپوش دي نمي احتمال یعني
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 : خوردم یكه

 . خونسردي خیلي... آخه-

 . خونسردم پاپوشه راحت خیالم چون شاید-

 : كردم نمایي مظلوم ؟ بود تیز انقدر چرا

  ؟ شدي جوري این چرا.  گفتم جوري همین. دونم نمي-

  ؟ جوري چه-

 .  بگیري مچ خواي مي انگار-

 : خندید

   ؟ دارم كار چي تو با من ؟ دختر اي گیري مچ چه-

 : زدم اي زوركي لبخند

  ؟  كني كار چي خواي مي حاال-

 .  بیاد بر دستم از كاري هر دونم، نمي-

 : گفتم زور به

 .  شه مي درست ایشاال-

 درست خوب باید. راز شه درست فقط  خوام نمي من-

 .  گرفتن ماهي كه هم همه. فرقشه خیلي. شه



  ؟ كیا-

 شركت هاي بچه. كردن پخش رو خبر كه همینایي-

 پخش و گرفتن فیلم خودم چشم جلوي شركتم، تو من،

  ؟ چي وفاداري یعني... كردن

  ؟ چي-

 . صفر حمایت. صفر  احترام.  صفر وفاداري! صفر-

  ؟ كني كارشون چي خواي مي-

  مي خودشون. نیست كه دیكتاتوري . كنم نمي كاریشون-

 و وفاداري انتظار هم اونا كه روزي  از واي ولي دونن

   ؟ چي آكو دیگه  موقع اون. باشن داشته حمایت

  ؟ چي-

 .  مرد-

 .  جون از دور-

 : زد چشمك

 . پاییم سر فعل  كه شما واسه-

  ربط  بي! تو هاي  كلمه این به لعنت! فعل ... فعل 

 : پرسیدم

   ؟ كني نمي زندگي ات خانواده با چرا-



   ؟ كني نمي زندگي ات خانواده با چرا تو-

 ترین فایده بي مرد این از كشیدن حرف براي  تلش

 .  بود ممكن كار

 : گفت كه زدم لبخند تنها

 از بهتر ندادن جواب. خوبه نپیچوندي كه همین-

 . راز گفتنه دروغ و پیچوندن

 : كردم عوض رو بحث و زدم لبخند

 آدم نمیاد بهت. زد مي  حرف غیرت از  خواهرت-

 .  باشي غیوري

 : انداخت غبغب به بادي

 . دختر نگیر كم دست رو كرد مرد-

 : خندیدم

 . نمیاد بهت جدا-

  یكي. شم حساس روش كه شه عزیز باید خیلي یكي-

 ...  ي اندازه. آسو ي اندازه

:  كردم تموم دلم توي من و گذاشت تموم نا رو حرفش

 . مهتاب ي اندازه

 : گفتم شوخي به و بزنم كنار رو ناراحتیم كردم سعي



 ؟ خركیا غیرت این  از-
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 : خندید

   ؟ چرا خركي-

  رو تو تونم نمي هست كه چي هر دونم، نمي-

 . كنم تصور اونجوري

 : گفت زود تلفن روي اسم دیدن با و خورد زنگ تلفنش

   ؟ بزنیم حرف بعدا.  راز بدم جواب باید اینو اوه،-

 بلند جا از و دادم تكون سرمو. كرد بیرونم محترمانه

 : شنیدم كه بودم در دم. شدم

 .  عزیز صراف محسن به، به-

  تا  نشستم میزم پشت فورا و شدم خارج و بستم رو در

 تصویر و كردم باز رو برنامه. كنم چك رو دوربین

 یادداشت هایي چیز و بود نشسته صندلیش روي كه آكو

 : كردم زیاد كمي رو صدا. دیدم رو كرد مي

   ؟ شناسید مي كسیو شما-



… 

 . كنه كاري چنین باشه حاضر كه كسي-

… 

   ؟ شن مي راضي-

… 

  ؟ كنم شل باید چقد رو كیسه سر همین-

… 

  ؟ شن پیدا  باید نفر چند-

… 

  ؟ محسن كنم پیدا كجا از تعداد این-

… 

 . بنویسم  بگو دیگه بار یه وایسا-

… 

 .  فرستم مي كسیو. رم نمي خودم راحت، خیالت-

… 



 كني مي قبول خودت وكالتو... فقط . محسن گرم دمت-

  ؟

… 

.  كنم اعتماد اي دیگه كس به تونم نمي كن باور-

 .  دوني مي كه شرایطو

… 

  ؟ هوم بندیم، مي قرارداد دوباره خب-

… 

 . تو جان به گیرم محسن، نیار نه-

… 

.  كنن ایمیل برات گم مي قراردادو. نكنه درد دستتم-

 . خدافظ . قربانت

 بود جونوري چه! صراف  محسن. بستم رو برنامه زود

... كنار به اینا ي همه ؟ بود داده ارائه راهكاري چه ؟

 ؟ داشت خبر كیومرث كارهاي از ؟ دونست مي آكو

  نفهمیده هیچي اشون مكالمه از. دونستم نمي هیچي

 ؟ زدم مي سر كجا به ؟  كردم مي كار چي باید... بودم

  …گیجم چقدر ؟ پرسیدم مي كي از



 برگه. میزم سر اومد راست یه آكو و شد باز اتاق  در

 : گفت و داد دستم اي

 كن ایمیل نوشتم كه ایمیلي این نشوني به قراردادو این-

 .  كنم چك یه بفرستش برام فرستاد و كرد پر وقتي لطفا،

 . باشه-

 . وقته دیر. برو بعدشم-

 به تظاهر با ؟ دونست مي لعنتي... دونست مي آكو

 : گفتم نگراني

  ؟ موني  مي كي تا ؟ چي خودت-

 . گیرم در. دارم كار هنوز من-

   ؟ بموني خواي مي تنها-

 : خندید

  ؟ كار سر بمونه خواد مي شب نصفه تا كي نظرت به-

 . نمون تنها-

 .  موندم وقت دیر تا  وقتا خیلي من  ؟ مگه  اوله بار-

   ؟ پیشت بمونم من-



  مي باید من. گفت مي باید! بمون اره گفت مي باید

  مي پیدا حلشونو راه باید. كنه كار چي خواد مي فهمیدم

 . كردم

 . ممنون. برو نه،-

 : كردم اصرار

 .  بموني تنها مونه مي دلم-

 : رفت باال ابروش یك

  ؟ مونه مي دلت-

 مي وابستگیم از شاید كردم مي اصرار اگه! لعنتي

 كردم نمي اصرار  اگرم و ذاشت مي كنارم و ترسید

  مرد... زرشناس آكو! دادم  مي دست از رو اطلعات

 ! سخت خیلي بود،  كرده سختش... ناپذیر نفوذ
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  بمونه درندشت شركت این تو  تنهایي آدم... خب یعني-

  كني كار خونه از توني نمي. شه مي اذیت خب كنه كار

  ؟

 .  خونه رفتم شایدم دونم، نمي-



 : اومدم كوتاه. نداشت فایده

 . باشي موفق  اوكي،-

 .  باشي سلمت-

. كرد مي نگاه و بود ایستاده میزم جلوي. نرفت ولي

  آكو  ولي. كردم ایمیل رو قرارداد دقیقش هاي چشم زیر

 : كردم پیدا گفتن براي حرفي. بود ایستاده هم باز

   ؟ نیومد حساب تسویه كاراي براي الهام چرا راستي-

 .  نیاد گفتم بهش من-

  ؟ بدي خواي نمي پولشو ؟ چرا-

. كنم روشن جریانو این تا نیاد گفتم ؟ زورگیرم مگه-

 .  برگشت اصل  شاید

  مي بد خیلي گشت مي  بر الهام اگه... گرفتم قلب تپش

 . دادم مي دست چیزاز همه به رو دسترسیم. شد

 : زدم لبخند

 براش دلم. بیاد و شه حل مشكلش زودتر ایشاال پس-

 .  شده تنگ

  بي براي هم الهام، براي هم. شده تنگ منم دل هوم،-

 . مشكلي

 .  شه حل زودتر هم خان  كیومرث مشكل امیدوارم-



 : زد لبخند

 .  است شده حل كه اون-

 . رفت آشپزخرنه سمت به و

 انقدر چرا ؟ است شده حل جوري چه ؟ است شده حل

  به باید ؟ چي شه ازاد  كیومرث اگه ؟ بود مطمئن

 . زدم مي چنگ داشتم كه هرچیزي

 خوب حالم كه گفتم و گرفتم تماس آكو با بعد روز صبح

 خیابان به بلفاصله بعد و. بیام  تونم  نمي و نیست

  پیرمرد دیدن با. شدم داروخانه وارد و رفتم مولوي

 : زدم لبخند

 . بخیر صبحتون سلم،-

 . سلم-

 . بگیرم پس... اومدم-

   ؟ شكلي این چرا پس-

   ؟ شكلي چه-

 اسم. باشه  خودش باید باشه، خودش خواد مي كه كسي-

 خواي مي اگه. خودش ظاهر  خودش، شخص خودش،

 .  باش خودت جوره همه باشي، خودت



  هاي چشم براي بود شده خاري من، هاي چشم توي لنز

 : بقیه

 . باشمش داشته خوام مي فقط .. فعل -

 میز روي. برگشت شناسنامه با و رفت پشتي اتاق  به

 : گفت و گذاشتش

 .  مونه نمي ابر پشت ماه-

  ؟ چطور-

  فاش ها راز ي همه. شن  مي مل  بر ها دروغ ي همه-

 ها خیلي... بده خیلي رفتن لو  و ري مي لو... شن مي

 . دن نمي هم توضیح فرصت

  ؟ كردن لج  ما با ابرا ؟ مونه  نمي ابر پشت ما ماه فقط -

  محكم و سفت جوري یه ها بعضي ماه جلوي چرا

 فاش نه و شه مي مل  بر نه چیزشون هیچ كه وایسادن

  ؟

  گرفته اونم از توضیح فرصت. شه مي مل  بر اونم-

 . شه مي

.  شه گرفته منم توضیح فرصت  اصل . شه گرفته خب-

 . بدم توضیح براش ندارم كسیو من

 .  بدي توضیح براش بخواي كه هست یكي همیشه-



 بلند گرم جاي از نفسش پیرمرد. زدم پوزخند دلم توي

 توضیح ازم كه داشتم كیو  كار و كس بي منه. شد مي

  نا ازم حرفام شدن رو با  كه ؟ كنه توبیخم كه ؟ بخواد

  ؟ شه امید

 : گفتم و برداشتم رو شناسنامه

  نگهش سال همه این  كه این خاطر به... ممنون-

 . داشتین

  آدمي هر... شدن پیدا... كردن  پیدا براي ایم وسیله من-

 .داره شدن دیده حق 
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  خداحافظي لب زیر و  گذاشتم كیفم توي رو شناسنامه

 :  پرسیدم و برگشتم ولي. كردم

   ؟ چیه شما ي شده گم-

 ... كي نه، چي-

  ؟ كردین گم كیو-

 :  زد لبخند پیرمرد

 .  سلمت به برو-



 احوال ثبت سمت به بار این و كردم خداحافظي سر با

 . رفتم

 . موندم منتظر و گرفتم نوبت مراجعین، از یكي كمك با

  لبخند. رفتم متصدي سمت و خوندن رو ام شماره

 : گفتم و زدم ریزي

 .  كنم دار عكس رو ام شماسنامه اومدم... امم. سلم-

 : گفت متعجب مرد

  ؟ سالته چند ؟ االن-

-١٩ 

  مي دار عكس سالگي ١٥ باید ؟ اومدین  االن چرا-

 . كردین

 . دونستم نمي... من-

 بهت دانشگاه و مدرسه تو  ؟ دونستي نمي چي یعني-

  ؟ نگفتن

 . نذاشت بابام. اقا نرفتم مدرسه من-

 : كرد اخم مرد

   ؟ نداري سواد-

 .  اقا نه-



  ؟ كني دار عكس اومدي  چرا االن-

  بانك باید گفته كارم صاحب  كار، سر رم مي دارم-

 .  كنم باز حساب

 : داشت اخم همچنان مرد

  ؟ كاري چه-

   ؟ مگه دن مي كاري چه ما به. دیگه تمیزكاري-

   ؟ داري عكس-

 .  اقا نه-

 .  كن پر رم فرما این. بیار بعد بنداز عكستو برو-

 . اقا كه كنم پر تونم نمي من-

  بذار اتو شناسنامه. كنم  مي پر من خب، خیل. اره  اخ-

 .  بیا و بنداز عكستو برو اینجا،

 .  نكنه درد دستتون چشم،-

. متصدي همان سمت به برگشتم و انداختم رو ها عكس

 : گفتم و دادم تحویل رو فوري هاي عكس

 .  ندارم هم ملي كارت... ام-

  ؟ خانوم داري چي تو-

 : گفت مرد و. زدم اي درمانده لبخند



.  كنم مي پر من رو ها فرم. اینجا بیار رو مداركت-

 .  بگیري بیاي گیم مي بهت دیگه روز چند

  ؟ زنید مي زنگ-

  ؟ برات بخونه یكي بدي توني مي. دیم مي پیامك نه،-

 .  نكنه درد دستتون. بخونه كارم صاحب دم مي بله،-

  واقعي هم من حاال. زدم بیرون  احوال ثبت از خوشحال

 داشتم... واقعي ي خانواده یه واقعي، اسم یه... بودم

 .  شدم مي پیدا

*** 
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  وقتش... بود وقتش. بود رسیده ملیم كارت و شناسنامه

  كه چیزي تنها... بزنم سر منه مال كه چیزي به بود

. بود گذاشته برام پدرم كه چیزي تنها. بود بازمانده

  كه چیزي یه بود،  سندي یه بود، مدركي یه حتما

 . بنشونه سیاه خاك به رو كیومرث



 اسم به. كردم باز رو زنجیر و انداختم گردنم دور دست

 یه. كردم نگاه كلید  روي شده حك ي شعبه و بانك

 . افتادم راه... بعد و ساده گوگل

  راست یك و بود خلوت صبح  وقت این شدم، بانك وارد

 : زدم نمایي دندون لبخند. رفتم متصدي سمت به

 . بزنم سر  صندوقم به خواستم مي. سلم-

  ؟ نامِ  به-

 . دستمه كلید-

   ؟ صندوق  كیه نام به باشه،-

 . حقجو سعید-

  ؟  هستي نیستي، سعید شما ولي-

 . دخترشم-

  ؟ كجاست خودش-

 . گوشه یه افتاده  علیل-

  ؟ داري وكالت-

 : گفت  خودش. كردم نگاهش فقط 

  ؟ چیه اسمت-

 . حقجو مریم... مریم-



 مریم. بودن حقجو بودن، مریم... داشت حسي چه آخ

 ... داشت حسي چه زدن فریاد رو حقجو

 : زد لبخند مرد

  استفاده صندوق  از توني مي. اینجا داده اسمتو پدرت-

 . كني

 ...!  است شجاعان با شانس... بودم  گفته... دونستم مي

  رو صندوق  ي شماره و گذشتیم ها باجه راهروي از

 .  رفت و داد نشون

 رو كلید شوق  و انگیزه امید، با.  بود بزرگي صندوق 

 و كردم باز رو صندوق  در. انداختم صندوق  توي

 . شدم شوكه

  حتي یا... سند چند... دیدم مي برگه چند باید قاعدتا من

... ولي باشه اطلعات حاوي كه چیزي یه... فلش یه

  دزد... بابا آخ... طل  هاي  شمش این... ها شمش این

  ؟ بودي كرده دزدي ؟ بودي دزد واقعا تو ؟ بودي

 ...  وااااي

  لحظه اون آدم ترین امید نا من و كشید پر شوق  و امید

  و حرص كنارش كه نكشید طول زیاد امیدي نا... بودم

  همه اون با زرشناس، كیومرث . شد اضافه هم غضب



 مادر و پدر ها شمش این خاطر به ثروت، و دارایي

  ؟ بود كشته رو من

 به لعنت...  آدم و عالم به لعنت... دنیا این به لعنت

 ... كثیفه پول هرچي

 ... بود شده روشن هم بدي حقایق  هیچ، نداشتم كه مدرك

  پیام  رسیدم، وقتي و. رفتم شركت سمت افكنده سري با

 : رسید عارف

 . شه مي ازاد امروز زرشناس كیومرث-

 : زدم زنگ... نهههههه  نه نه نه نه

  ؟ شه مي ازاد چي بعني-

 بار توي رو  ها اسلحه اونا  كه كردن اعتراف نفر چند-

 . كردن جاساز زرشناس

 : گفتم بلند

  ؟ كیا ؟ چي-

 .  بیچاره  بدبخت سري یه-

 : نالیدم

 . نبوده اونا كار-



  اعتراف به قاضي و دادگاه. نیست كافي ولي دونم، مي-

 .  دارن كار

   ؟ بگیرن گردن كه دادن پول بهشون چقدر-

 كیومرث كه نداریم مدركي. دختر دونم نمي هیچي من-

 .  خدافظ . داریم نگه رو

...  اومد یادم رو صراف  با آكو هاي حرف. كرد قطع و

  چند كردن پیدا از... بود گفته كردن شل سركیسه از

  همه از آكو دونست، مي آكو . شد آوار دنیا... تعداد

 ... بود كرده الپوشوني آكو...  داشت خبر چیز

 رو حقم... رحم بي هاي  انسان... رحم بي دنیاي... آخ

 ... ! بدین پس من به

*** 
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 خبر، این بود روزي چند و بود شده آزاد كیومرث

 بند جایي به دستم. بود  من هاي روز این خبر بدترین

 .  نبود



 كارهاي و بودم نشسته میزم پشت حوصله بي و كسل

 . دادم مي انجام رو مربوطه

 زودتر زمان تا كردم مي نگاه ساعتم به دقیقه هر

  دیواري چهار اون به. برگردم خونه به و بگذره

 ! زیرپله كوچیك

 كردم رو سعیم تمام. اومد بیرون آكو و شد باز اتاق  در

 خوب، هم هرچقدر آكو. نریزم چشمام تو حرصمو تا

  بودن آزاد باني و باعث ولي كماالت، با هم چقدر هر

  و رفت مي راه راست راست كیومرث. بود عوضي یه

 . بودم كوچه یك خم اندر من

 : گفت و اومد سمتم

   ؟ چطوریایي-

 : زدم لبخند

   ؟ خوبي تو خوبم،-

  ؟ نه شده، سرد هوا. خوبم-

 .  شه مي زمستون داره دیگه-

   ؟ نه  نكنیم، حس رو سرما شما كنار شاید-



  و گذاشت روم جلوي رو اي برگه. كردم نگاهش تنها

 بزنن حسابداري هاي بچه دي مي واریزیارو این گفت،

  ؟

 .  ها ریختن حقوقارو-

 .  ایه دیگه چیز این-

 بود اسمي برگه صدر. گرفتم  رو برگه و گفتم اي باشه

  …حساب شماره به.. كاشفي مهتاب.. كرد اذیتم كه

 !!  تومان میلیون ١٥: مبلغ

 به میلیون ١٥ ؟؟؟ بود مهتاب همون... مهتاب... مهتاب

   ؟؟؟ میلیوووون ١٥ ؟؟ داد مي پول ماهیانه مهتاب

 : گفت آكو كه بودم خیره برگه به  چقدر دونم نمي

   ؟ راز خوبي-

 : اوردم باال سرمو

 . حسابداري به دم مي. خوبم... اره ؟ ها-

 .  ها  شه واریز امررز همین-

  ولي! نمیفته عقب اش اجاره نترس بگم خواست مي دلم

 : زدم اي الكي لبخند و گرفتم دهن به زبون

 .  هست حواسم-



 دفتر سمت و برداشتم رو برگه شدم، بلند رفت كه آكو

 و كردم باز رو سیما اتاق  در. رفتم حسابداري هاي بچه

 : زدم لبخند

   ؟ خوبي سلم،-

 : زد بزرگي لبخند سیما

 ؟ خبر  چه. عزیز راز خانوم به، به-

 : دادم نشون رو برگه

 .  براتون اوردم كار-

 : خندید

 .  باشي خبر خوش-

 . شن واریز باید امروزم همین. شن واریز باید اینا-

 : گفت و كرد نگاه. دادم دستش رو برگه

 . زنم مي باشه،-

 : نشستم كنارش

 . اخه نشنیدم اسمشونو ؟ شركتن هاي بچه از اینا-

  اقاي جانبي هاي هزینه. نیستن شركت از نه-

 . زرشناسه

   ؟ جانبي ي هزینه-



 پیروز این مثل . داره كتاب حساب هركي با دیگه، ازه-

 . ده مي انجام رو پدري ي خونه خرید كارهاي فداكار،

 :   دادم تكون سرمو

  شانسي چه ؟ گیره مي انقدر  كردن خرید واسه. اهان -

 : خندید سیما. داره

 . بیچاره دسترسه در ساعته ٢٤-

 با اندازه از بیش نمایشي حالت با و كردم نگاه برگه به

 : گفتم تعجب

  ؟ گیره  مي تومن ١٥ كیه این اوووه،-

 ریزه مي براش مبلغ همین ماه هر ولي واال، دونم نمي-

 . شناس زر اقاي

  ماه هر آكو كه كسي. بود  خودش مطمئنم. بود خودش

 حرص ولي نبود خودم دست. ریخت مي پول براش

 جوري. خوردم حرص ولي نبود، من پول. خوردم

 به و شه مي زده من  گلوي از انگار خوردم حرص

  ١٥ و تومن ١٠ سر حرصم. ره مي فرو مهتاب حلقوم

  مگه ؟ داد مي پول بهش باید چرا اصل ... نبود تومنش

 هنوز وقتي... بود نشده  ؟ بود نشده تموم دختر این

  وقتي... بود نشده تموم یعني بود آهنگاش مضمون

  وقتي... بود نشده تموم یعني بود حساس روش هنوز



  مهتاب... بود نشده تموم یعني ریخت، مي پول براش

 فرصتي اگه" و" فعل " من نصیب... بود  نشده تموم

  نصیب و شد مي" اگر " و" اما" و" شاید" و" باشه

  عشق …  و پول تومن ١٥ و آكو خوش صداي مهتاب،

 !انصاف بي دنیاي آخ... !  آكو
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  هفته سه این تو. گذشت مي كیومرث آزادي از هفته سه

  خودم دور ها گیج مثل. بودم نكرده غلطي هیچ رسما

 مي گوش رو اي مكالمه ترین كوچك. چرخیدم مي

 باز و كردم مي یادداشت رو ها نكته ترین كوچك دادم،

 ...  هیچي به هیچي

 قلوپي  و دادم تكیه رفته  رو و رنگ ي كاناپه پشتي به

  نگاهي گوشیم، زنگ صداي با. نوشیدم رو چایم از

  بعد هرگز آكو. شدم خیره آكو اسم به تعجب با و كردم

  رابطه واقع در. بود نگرفته تماس من با كاري ساعت

... رفیق ... دوست تا دو  مثل. نبود ما بین خاصي ي

  سعي من هم هرچقدر. داد نمي راه زندگیش به منو آكو

  فایده كنم عبور دورش  هاي خاردار سیم از كردم مي



 مي باز رفته مسیر از  خونین و زخمي فقط ... نداشت

 ...  داد مي راه باید  خودش... شد نمي. گشتم

 : دادم جواب

   ؟ آكو-

 : خندید

  ؟ كردي تعجب چرا-

 . نبودي زدن زنگ اهل...  آخه-

 . هستم-

  اهل خواستي؟ مي همینو... زدم خودم به پوزخندي

 زمزمه! احمق  زنه نمي زنگ تو به! هست زدن زنگ

 : كردم

 ...  آهان -

   ؟ امشب اي كاره چي-

  جواب آروم ؟ بودم هم اي  كاره من مگه ؟ كاره چه

 : دادم

 .  كاره هیچ-

  ؟ میاي.  اینجا بیان خوان مي ها بچه-



  رو آكو خواست نمي دلم... برم خواست نمي دلم

 جور خطش هفت پدر براي فرار راه كه پسري... ببینم

 مبلغ سابقش دختر دوست براي ماهیانه و كرد مي

  ولي بود، زدن زنگ اهل كه پسري. ریخت مي هنگفت

 ! نه... من با

 ...  اما

  تا شدم مي ظاهر جلوش انقدر باید. رفتم مي باید اما

  گفتم دلخور وقتي نبود خودم دست. كنه بازي وارد منو

: 

  ؟ بیام-

 : خندید

 پرسیدم تو از من خب  ؟ بیام گي مي ؟ میاي گم مي-

 . دختر

  ؟ بیام خواي مي تو-

 : شد كمتر آكو ي  خنده. شد سكوت كمي

 . دیدنت از شیم مي خوشحال-

 همه با  انقدر نباید شاید... آكو تو  به لعنت! شیم! شیم مي

 كردم مي یادآوري بهش  باید شاید... میومدم كنار چیز

 : گفتم. دخترونه هاي حساسیت تمام با دخترم هم من كه



   ؟ میان كي ها بچه-

 .  دیگه ساعت ٣-٢-

 قبلش خواستم مي ؟ بیام زودتر من  نداره اشكالي-

 .  كنیم صحبت

  ؟ دنبالت بیام ؟ اشكالي چه نه،-

 ... نبود خبري... بود سوالي

 . میام خودم نه،-

 .  منتظرم. بیا بپر-

  تستین دست یك فقط  كه پوشیدم بافتي بلیز. كردم قطع

  ي سرشونه و سفت بازوهاي لخت، دست و داشت

  چرمي لگ. داد مي نمایش خوب رو قشنگم ورزشي

  با رو موهام. كردم رنگي كرم آرایش و پوشیدم هم

 تا. كردم تر قشنگ رو  فرها كمي و دادم حالت موس

. كنم ولخرجي بودم مجبور و بود زیاد راه آكو ي خانه

 .  رفتم پایین و گرفتم اسنپ

 نمي اصل . بودم ایستاده آكو ي خونه واحد در مقابل

  مي فقط  بزنم، حرف خوام مي چي از دقیقا دونستم

  مهلت خودم به ثانیه ٥.  بزنم حرف خوام مي دونستم

  رو افكارم كردم سعي  و كشیدم عمیق  نفس چند. دادم

 .  دراوردم صدا به رو واحد زنگ بعد و بدم نظم



 و آكو ي  برهنه ي تنه نیم به خورد چشمم و شد باز در

... بود ریخته صورتش  روي كه بلندي خیس موهاي

 مي دلم چقدر ؟ بود جذاب  انقدر بشر این چرا خدایا

... بخوابم ورزیده و پهن ي سینه اون روي خواست

 ... و كنم موها الي رو دستم

 : كردم جور و جمع رو خودم

 . سلم-

   ؟ اومدي راحت. تو بیا. اومدي خوش سلم،-

 : شدم وارد

 . نبود ترافیك  اوهوم،-

   ؟ زني مي چي. شكر رو خدا-

  ؟ چي-

  ؟ آبمیوه ؟ قهوه ؟ چاي-

 .  مرسي. هیچي هان،-

   ؟ شده طوري-

.  بود شده متوجهش آكو و نبود خودم دست غمگینم لحن

 : بزنم لبخند كردم سعي

 .  نیست طوري نه،-



 .  برني حرف خواي مي گفتي-

 .  داري وقت... اگه تره،-

 كاري هیچ. ها كني كمكم باید بعدش ولي. دارم كه بله-

  برام رو كارا بیاد ساعته ٢-١ نكردم پیدا كسیم نكردم،

 . كنه ردیف

 : گفتم لبخند با

 .  كنم مي كمكت باشه،-

 آكو. گذاشتم كناري  و درواردم رو شالم و بارونیم

 : گفت و كرد نگاهم خوب

 ورزش كي از ؟ كني مي ورزش چقدر تو المصب-

  عضله این... خطوط  و خط  این... بدن این ؟ كني مي

 . نیست سال ٣- ٢ كار ها،

 تي زود آكو. نشستم  كاناپه روي و زدم لبخند فقط 

  ندادیم تكیه كدوم هیچ. نشست كنارم و پوشید رو شرتي

 . نشستیم كج باشیم، هم روي به رو كه طوري و

 : گفت اروم

 .  گوشم پا سرا من-

 . كنم شروع كجا از دونم نمي... من-

 .  داري دوست هرجا  از-



 من... یعني... نسبتمون... یعني ؟ ایم  چي االن... ما-

 . آكو دونم نمي

 . دیگه دوستیم-

  ؟ رفیق  مثل ؟ دوست-

  ؟ داره اسمي چه مهمه واست-

 : كردم نگاهش خیره

  بر و كنم رفتار اون اساس  بر خوام مي. مهمه آره-

 . بشه رفتار باهام اون اساس
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 : رفت باال ابروش یك

   ؟ چي بعني-

  كه رفیقا. نبوسمت دیگه باشه حواسم رفیقیم اگه یعني-

  نمي رفیقامو شخصه به من ؟ نه بوسن، نمي همو

 . بوسم

 : خندید

 .  بگذرونیم خوش بذار ؟  راز داري كار چي اسمش با-



 هررچیم كن، نگاه سنم  به. گذرونیم خوش ي پایه من-

  و شر ي ساله ١٩ دختر یه ولي باشم،  نداشته و نباشم

  تهش تا رو گذروني خوش پس. انرژیم پر و شور

 مي خوش دارم كي با بدونم خوام مي اما. هستم

 ..  یا ؟ دوستم با. گذرونم

 : زد لبخند

  ؟ نه خاصي، ي كلمه اون دنبال-

 كاري به مجبور رو تو خوام نمي من. تكلیفمم دنبال-

  تو من دوني نمي خودتم  كنم مي حس... فقط . كنم

 .  چیم زندگیت

 . اي چي دونم مي اولش  از-

 :   گفتم درمانده

   ؟ آكو ام چي-

...  ها رفاقتي و ها عادي اون از نه. دخترمي دوست-

 .  ببوسن همو تونن مي كه اونا از

 . نیستم-

 . هستي-

 .  نیستم-

 . هستي گم مي-



  دیدم گوشیم رو اتو  شمار امروز  من آكو ؟ هستم-

 ما ولي هستي تماس و  تلفن اهل گي مي. كردم تعجب

  مي آره،. نداشتیم خاصي تلفني ي مكالمه وقت هیچ

 تو حتي من ولي... بگذرونیم خوش اومدیم دونم

  چیه، تو فاز دونم نمي...  نیستم اونقدر خوشگذرونیاتم

  این تو دونم مي فقط  چیه، تو هدف و قصد دونم نمي

 . شم مي له دارم تكلیفي بل 

  راز خواي مي چي تو. دخترمي  دوست بهت، كه گفتم-

  بدم مسیج دقیقه هر ؟ بزنم زنگ بهت شب هر كه این ؟

  ؟

  دوست كنم حس دخترتم دوست  اگه  خوام مي... آكو نه-

 زدن زنگ. بدم هم تو به  رو حس این متقابل . دخترتم

 . نیست  سختي كار دادن مسیج و

 ١٩ تو راز-

 : بریدم حرفشو

 و كت تو رو تو من  راحت خیالت. سالمه ١٩ اره-

  تو زمان هاي  ساله ١٩. كنم نمي تصور دامادي شلوار

 دنبال فقط  اتفاقا  االن هاي ساله ١٩ اما دونم، نمي رو

 تا بچسبن ازش  و كن پیدا یكیو كه این نه. خوشیشونن

  نمي بدونم. اكو نیستم آویزوني آدم من. بگیرتشون بیاد



 پیش پا  با زني مي پس دست با تو ولي. رم مي خواي

. ندارم ازت اي اسطوره عشق  یه انتظار من. كشي مي

  خوام نمي خاص، و عجیب جاهاي ببري منو خوام نمي

  مي ولي... ولي. بخري وارنگ رنگو هاي كادو برام

 حدودا ي رابطه یه تو كه بدي حسو این بهم خوام

.  خوام مي انرژي خوام، مي حس من. هستم احساسي

. عجیبه هست  االن كه ایني فهمم مي و  بارمه اولین من

  نیست عجیب بودي، پسر دوست بار چندین قبل  تو

  ؟ برات

 : زد پوزخند آكو

 .بگي رو رابطه كدوم داره بستگي-

  حس كه هموني. بودي پسر دوست توش كه هموني-

 . بسه من براي همونم ! ذره یه حتي شده داشتي

 : گفتم شاكي كه كرد نگاهم فقط 

 .  آكو بده جواب-

 . كرد نگاه باز

 .  بده جواب آكو،-

 :  گفتم حرصي كه كرد نگاهم بار شیطنت كمي

 .. آكوو-



 ...  باز و شد آزاد شد، كشیده تو... شد دوخته هام لب و

 : گفت خندان آكو بعد

   ؟ بدي من یاد چي نشستي. دختر بلدم كارمو من-

 : كردم اخم

 دلت تو دادي مي گوش داشتي كه زماني این یعني-

   ؟ كردي مي مسخره

 : زد گرمي لبخند

  سخت تو واسه شاید. سختم دارم قبول من عزیزم، نه-

  خیلي از من. همش سالته ١٩... كن درك. باشم هم تر

  تو غم ولي... معصوم و  ايساده خیلي. ترسم مي چیزا

  نیستم عاشقي و عشق  اهل  خیلي من. كرد اذیتم لحنت

 .  بلدم رو احساس ولي. راز

! باشه چي احساس از منظورت تا:  گفتم دلم توي

 ! حسه یه هم گرسنگي

 : گفت و شد بلند جاش از

. بلدیم ما عزیز، راز خانوم  كه این كلم ي خلصه-

 . كني مي كمكم گفتي ره نمي یادمم. مثل  ایم كاره این

 : زدم لبخند

 . نیستا خوب آشپزیم-



  ؟ كني رول توني مي كه ژامبون-

 . تونم مي-

 . خوبه-

  گذروندن وقت... آكو  كنار ها  فود فینگر كردن اماده

 دنیام از من كه كرد مي  كاري همه و همه... باهاش

 دسته و دار و كیومرث به ها لحظه  اون تو... شم جدا

 شادي، فقط ... آكو و بود آكو فقط . كردم نمي فكر اش

 … گذروني خوش خنده،
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  بار براي كه بودم پریسا كنار ها ظرف شستن درحال

 : زد غر دهم

 مي كرمشو باید ولي ها، داره ظرفشویي ماشین كثافت-

 . ریخت

 : خندیدم دهم بار براي

 .  كرد امون جریمه. دیگه باختیم خب-

 . ها نكن طرفداري. كرده غلط -

 :   گفت كه خندیدم



 كرد مي شروع باخت مي  وقت هر لوس مهتاب اون-

  یه. شه منصرف جریمه  از آكو تا بازي لوس و عشوه

 .  كنیم بازي باهاش آدم مثل نشد بار

 : گفتم. بود وقت بهترین

  ؟  بود كاشفي فامیلیش.. مهتاب-

  ؟ گفته آكو ؟ دوني مي كجا از تو اره،-

  حسابداري لیست تو اسمشو... نگفته چیزي آكو نه،-

 .  دیدم

 : كرد پوفي

 . دیوونه ریزه مي پول براش هنوز-

 .  داره مالي  مشكل شاید. ریزه مي اوهوم،-

 چه آكو به باشه، داشته  اصل  كه دوما. نداره كه  اوال-

 ! خور مفت ي دختره ؟ داره ربطي

 : گفت كه نگفتم چیزي

  ؟ كنم اعترافي یه ولي-

  ؟ چي-

 مي هفته ٣-٢ نهایتا بستیم شرط  همه اومدي، تو وقتي-

 . هستیییي هنوز كه بینم مي ولي... بینیمت



 : خندیدم

 . كنه تموم نكرده وقت بوده، شلوغ سرش-

.  راز نداره گرفتاریاش به كاري كنه تموم بخواد آكو-

 هات سن هم با. هستي  خوبي دختر. باش مطمئن اینو

 .  نیستي آویزون ولي ببخشیدا،. داري فرق 

  دست تا دو كه بودم بشقاب اخرین كشیدن آب حال در

 : گفت و گرفت كمرمو دور

 .  راز نشور دیگه. شدم پشیمون... نمیاد دلم-

  لبخند با ولي بود نشسته خوش گوشم تو آكو صداي

 : رفتم غره چشم

  ؟ افتاد یادت ظرف آخرین سر! نباشي خسته-

 ولش. یكیه هم یكي. نداره اشكال حاال  ؟ آخریشه ااا-

 .  كن

 جریمه گي مي شیني مي  وقت  اون. نداره امكان  اصل -

 . شناسمت مي من! فلن و بزرگوارم و بخشیدم اشو

  جاش سر و كشیدم  آب هم رو آخري حرص با و

 . گذاشتم

 

 : گفت و شد وارد چاي سیني با پریسا



  كنم مي احساس. نریختم چاي وقته خیلي-

 . خواستگاریمه

 : گفت شوخي به كیانا

 . جون پریسا بینیم نمي روزو اون ما واال-

 .  خندیدند همه

 : گفت خنده با فرزاد

  و مامانم من ها، اي بیچاره خواستگاري بیام عزیزم-

 باید خودت كه سرت میفتن همه. شناسم مي خواهرامو

 . بدوزي لباسامونو

 . دوزم مي! الضرر جهنم-
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 : گفتم كیانا به رو

   ؟ بلدي خیاطي-

 .  دارم  كوچیك مزون یه عزیزم، آره-

  مي. خیاطیه چرخ دنبال و میاد داره دوستم من ؟ واقعا-

  ؟ بگیرم كجا از كني راهنماییم توني



 مي برات مدالشونو و چرخ تا چند مارك. حتما-

 .  كني پیداشون بتوني كه هایي مغازه با فرستم،

 . كني مي لطف-

 . زد لبخند

 : گفت و داد دستش رو گیتار. اومد آكو گیتار با كتایون

 . بگیریم جشن تا بخون بردیم، ما چون-

 . گرفت رو گیتار لبخند با آكو

 : گفت پوریا كه بودیم نشسته دور تا دور همه

  ؟ تا دو-

 : آكو

 ! تا دو-

  ترین كوچك منتظر گوشام... بودم خیره چشماش توي

 نكرده خوندن به شروع  هنوز...   بود آكو دهن از صدا

 .  پیچید خونه توي آیفون زنگ صداي كه بود

 با بعد و كرد نگاه تصویر به. رفت آیفون سمت پریسا

 : گفت شده درشت های چشم

 ! مهتابه-

 



  تمام ثانیه چند عرض در... ثانیه چند عرض در همش

 معذب همه بودن، هول همه... كشید پر جمع شادي

  و كردن مي نگاه رو دیگه هم سكوت تو همه بودن،

  مونده دستش توي گیتار...  بود آكو همه، از تر متعجب

 ... كرد مي نگاه پریسا به و بود

 : گفت پریسا كه خورد زنگ دوباره ایفون

  ؟ كنم باز ؟ كنم كار چي-

  چشم به خیره و كردم مي  نگاه آكو هاي چشم به خیره

 وقتي بود من هاي چشم تو نگاهش. كرد مي نگاه هام

 : گفت

 ... كن باز-

  رو واحد در كرد، باز رو در پریسا. بستم رو هام چشم

 از كس هیچ. نشست مبل روي خودش و كرد باز هم

...  من و كردن مي نگاه رو هم همه. نخورد تكون جاش

  و بیان باید نفر چند دیگه دقایقي تا كردم مي حس

... كردم مي حس... كنن جمع زمین روي از غرورمو

.  شم له قراره... شم تحقیر قراره كه كردم مي حس

 .  شم گذاشته كنار... قراره

 نگاهم خیره داشت هنوز آكو و كردم باز رو هام چشم

  صحبت باهاش حس ي درباره امروز همین. كرد مي



 حرف احساسي ي رابطه  از امروز همین... بودم كرده

:   بود گفته و بود بوسیده منو امروز همین... بودم زده

 ...  ام كاره این بلدم،

  پاشنه  كفش هاي تق  تق  بعد و اومد آسانسور صداي

.  بودیم هم هاي چشم تو خیره آكو و من  هنوز... دار

  و ریختم هام چشم توي رو هام توقع و انتظارات تمام

 ...  خودش به سپردم رو باقي

 : اومد دختري ظریف  صداي بعد، اي ثانیه

  ؟ نیستي ؟ خونه صاحب-

  رد نگاهي فرزاد و كیانا. داد اي لبي زیر فحش پریسا

  همه. زد من به اي مسخره لبخند كتایون و كردن بدل و

  راز و اومده مهتاب كه دونستن  مي همه... دونستن مي

  كه وقتي تا  بودم نشسته. بودم  نشسته من ولي... بره باید

 !برو بگن بهم

 ابروش جمع دیدن با و  شد داخل هاش كفش با مهتاب

 : رفت باال

 .  جمعه كه همیشگیتون جمع-

 راه تق  تق . بود مغزم روي كفشاش هاي پاشنه صداي

 : گفت چاي سیني دیدن با و رفت



  سر و آروم االن همینه پس  ؟ خورید مي هم چاي شما-

 .  نشستید زیر به

 . داد نمي رو جوابش كسي

 صفت موهاش. كردم  نگاه رنگش خردلي باروني به

...  مشكي خیلي بلند، خیلي لخت، خیلي. داشتن" خیلي"

 شاید. داشت بلندي حدودا قد. بودن رسیده كمر روي تا

  جوري شرایط  هم شاید... بود ها كفش ي پاشنه از هم

  لب... مشكي ابرو و چشم...  دیدمش مي بلند من كه بود

  من از... زیبا زیبا، زیبا،. باریك اندام درشت، هاي

 ... زیباتر خیلي... بود زیباتر

. دید رو من كه بودم آنالیزش حال در هام چشم با

 : گفت و رفت باال باز فرمش خوش ابروهاي
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  دوست كتایون باز ؟ گروه واسه گرفتین جدید عضو-

   ؟ كرده پیدا جدید

...  سكوت. هیچ ولي  بده جوابي تا كردم نگاه آكو به

 ...  بود معلوم بود، شوك



  آكو  به و داد ادامه هاش قدم به. نداد جواب كسي باز

 : رسید

   ؟ رسیدم خوندنت سر-

 : گفت تر لوس كمي لحني با و

   ؟ مزاحمم-

 .  شده لوس لحن كردم حس من هم شاید

 : كرد نگاهش آكو

 . اومدي خوش-

 : كرد تكرار باز مهتاب

   ؟ مزاحمم-

  آره" گفتن ؟ داد نمي جواب چرا. نداد جواب آكو

  ؟ بود سخت انقدر"  مزاحمي

 : كرد تكرار باز مهتاب

   ؟ مزاحمم-

  درمانده بعد و كرد نگاه ثانیه چند... كرد نگاهم آكو

 : گفت

 .  مهتاب نیستي مزاحم-



  تا كشیدم عمیقي نفس. شدن پرآب هام چشم كردم حس

 .  ندم خودم دست كار

 : زد نمایي دندون لبخند مهتاب

   ؟ بشینم پس-

 . بشین-

 منتظر... من و بودن سكوت توي همچنان همه

 كه چیزي یه... حرف یك كلمه، یك منتظر... اشاره

 ... برو دیگه برو، بگه

  مبل ي دسته روي  و درآورد رو بارونیش مهتاب

  به. نشست هامبل  از یكي  روي هم خودش و گذاشت

 : گفت و كرد نگاهي جمع

  ؟ كنید نمي شروع ؟ خب-

 : كرد آكو به رو بعد و

 .  نشنیدم صداتو  وقته خیلي. آكو دیگه بخون-

 : شد بلند پریسا صداي. كرد نگاهم آكو

 .  شه تموم بخون. آكو بخون-

 : گفت باز پریسا. رفت پریسا سمت ها نگاه

 . دومي بعد بخون، رو  اولي.  كن شروع-



 : زد لبخند مهتاب

   ؟ آكو خواي مي لفظي زیر-

.  داد قرار پاش روي  رو گیتار. گرفت ازم نگاه آكو

 گرفت خوندن براي نفسي... كرد نگاهم ثانیه یك براي

  گفت مهتاب به رو و گذاشت كناري رو گیتار... بعد و

: 

  ؟ خواي مي چي-

 : خورد یكه مهتاب

   ؟ خوام مي چي-

   ؟ مهتاب اومدي چي واسه مدت همه این بعد-

 . باشي داشته مهمون كردم نمي فكر. دارم كارت-

   ؟ كار چي-

   ؟ برنیم حرف اتاق  تو شه، مي. آكو خصوصیه-

 : گفت و كرد نگاهم آكو باز

 . مهتاب دیقه ده فقط -

  سرش پشت هم مهتاب. رفت اتاقي سمت و شد بلند و

 . شد بسته در و رفت



 شد مي كاش... بود دوربین هم اتاق  اون توي كاش

 خودم هاي گوش به  فقط  چون. گن مي چي بفهمم

  باور رو شنیدم مي خودم كه چیزي فقط . داشتم اعتماد

 . كردم مي

 كه دادم مي نشون باید حاال... بود حركت یه وقت حاال

 شرایط  این تو دیگه دختراي... بدوي دنبالم باید هم تو

 این منطقیش... كردم كتاب حساب ؟ كردن مي كار چي

  اتاق  تو ممكنه. شه مي چي ببینم تا كنم صبر كه بود

 یه واسه جورایي یه و بزنه   مهتاب به بدي هاي حرف

 شخص این  ولي... ولي... كنه انتخاب منو شده كه بارم

 گذاشت مي كنارش من خاطر  به... بود  زندگیش عشق 

  ؟ كردن مي كار چي شرایط  این تو عادي دختراي ؟

 باید. كردم مي یادآوري  دختر یه عنوان به خودمو باید

 ...بود حركت وقت. كردم مي ریسك

 

  اتاق  تو بودنشون از دقیقه ٨. كردم نگاه ساعتم به

 براي  تونستم مي ؟  بود دقیقي آدم آكو. بود گذشته

   ؟ كنم حساب روش زمانبندیم

. برداشتم مبل روي از رو كیفم و شال باروني، آروم

 دوشم روي سرسري رو شال  پوشیدم، رو باروني

 . شدم بلند ازجام... زدم چنگ رو كیف و انداختم



 : شد بلند پوریا صداي كه رفتم در سمت

 . راز برسونمت بده اجازه-

  به. كردن مي نگاه رو  من و بودن برگشته همه حاال

 : گفتم پوریا

 . ببرید لذت محفل از شما ممنونم،-

 . شدم خارج و بستم رو در و

  داخل خودمو و پوشیدم  رو هام كفش سرعت به

 .انداختم آسانسور
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  سمت به شب تاریكي تو و شدم پیاده آسانسور از

 ...  خلوت خیلي  بود، خلوت. رفتم خیابون

 بامداد ي دقیقه ٠١:٤٠ ساعت. كردم ساعت به نگاهي

 ...  ترسیدم نمي من! نه  ؟ ترسیدم مي. بود

  رفتن راه به شروع خیابون كنار... رسیدم خیابون به

  خونه تا ؟ كنم كار چي  خوام مي دونستم نمي... كردم

 تو هنوز اگه ؟ چي نمیومد دنبالم اگه ؟ برم پیاده رو

   ؟ چي بود اتاق 



 : ایستاد كنارم قیمتي گرون ماشین

  ؟ دخترك برسونمت كجا-

  سمج ماشین. دادم ادامه رفتن راه به بهش نگاه بدون

 : بود

   ؟ ري مي راه داري تاكسي امید  به ساعت این جدا-

 ولي پشت از صدایي  كه دادم ادامه رفتنم راه به باز

 : شنیدم دور

 .  وایسا... راز-

  نفع به یا بازي این. گرفت شكل لبم روي عجیبي لبخند

 .  بره پیش من نفع به باید  یا ره، مي پیش من

 .  دادم ادامه رفتنم راه به باز و ندادم اهمیت

 : شد تر نزدیك آكو صداي

 .  وایسا ؟ راز-

 : میومد هنوز راننده صداي

  ؟ عشقیه دعواي-

...  راز حركته وقت...  شد مي تر نزدیك داشت آكو

  و جمع فكرهامو. دادم مهلت ثانیه ٥... ریسك... ریسك

 جلو رو دستم كه رسید مي بهم داشت  آكو كردم، جور



  و نشستم صندلي روي و كردم باز رو ماشین در بردم،

 : گفتم كلمه یك

 . برو سریع-

 .  چششششششششم-

  تر كوچك و تر كوچك و  تر كوچك آكو كه دیدم آینه از

 ... شد محو دیگه كه جایي تا... شد

 سه بار، دو بار، ١... خورد مي زنگ گوشیم حاال

 : اومد پیام بعد... بار

 !  راز نزن گند خودت به من خاطر به-

 .ندادم اهمیت

 : گفت دستیم بغل پسر

   ؟ بود پسرت دوست-

 .  بود پسرم دوست هوم،-

 .  سابق  پسر دوست بگیم  بهتره پس-

  ؟ شي پسرم دوست قراره تو ؟ چرا-

 دیگه یكي ماشین سوار و گذاشتي قالش چون نه،-

 . شدي

 .  سابق  پسر دوست بگیم پس-



  ؟ چیه اسمت-

 .  راز-

 .  واقعیت اسم-

 : گفت  كه كردم نگاهش تعجب با

 بي و جا در و شي مي اشنا یكي با خیابون تو وقتي-

 . فیكه معلومه گي، مي اسمتو مكث

 : كشیدم عمیقي نفس

 ...  راز. واقعیمه خود خود. واقعیه. نیست فیك-

  ؟ بریم كجا. راز گیم مي ما. اوكي-

 . خونه-

 : خنده زیر زد پسر

 رو خونه زودي همین به ؟ هستي كي دیگه تو بابا-

   ؟ اي اوكي

 . خونه برسون منو. نگو چرت-

 . نداریما شانسا این از ما گفتم بابا، اي-

  ؟ سالته چند-

-٣٢   

 .  واقعیت سن-



  ؟ چطور-

 بي و درجا و شي مي اشنا یكي با خیابون تو وقتي-

 . فیكه معلومه گي، مي سنتو مكث

 : خندید پسر

 ٢٤. باشه-

 : زدم كوچیكي لبخند

 . اوكي-

  اتم خنده كني صبر دیگه كم یه. دیدیییم لبخندتو به، به-

 . ام بامزه خیلي من. میاد

 : گفت كه خندیدم

   ؟ دیدي ؟ دیدي-

 : گفتم لب زیر

 . دیوونه-

  ؟ بریم كجا حاال-

 . خونه برسون منو. كه گفتم-

 .  دیگه نكن اذیت-

.  خوبه بزنمم دست. قاطیم خیلي. خندم مي منو نبین-

 . گم مي جدي



 : خندید پسر

 .  دارما دوست وحشیم من-

 : دادم تكون تاسف  ي نشانه به سرمو

  ؟ اي كاره چي-

 .  شما خدمت در ؟ االن-

  ؟ چیه كارت. گم مي كارتو-

 . كنم مي كار طلفروشي تو هان،-

   ؟ گرفتي ماشیني همچین طلفررشي تو كار با-

 : زد چشمك

 داده شعبو از یكي. پدرجانه مال طلفررشي. زرنگیا-

 .  دستم

 . خوبه هوم،-

   ؟ نه نیستي، پایه-

 . ام خسته-

  ؟ بعدا زني مي زنگ-

 . زنم مي-

 : گفت و داد بهم رو اي فروشي طل  كارت

 .  منه واسه موبایله شماره-



 : گرفتم رو كارت و زدم لبخند

 . مرسي-

  ؟ برسونمت كجا-

 .  نیاوران سمت برو-

 .  حله-

  رو اي كوچه یه اسم و كردم نگاه رو نقشه گوشیم با

 : گفتم  رسید كه كوچه سر و گفتم

 .  داریم زیاد فضول ي همسایه. دار  نگه جا همین-

 : خندید

 .  نداریما فضول ي همسایه ما-

 . گم مي طلفروشیو ؟ هستي شعبه كدوم خودت-

   ؟ خواي مي طل   ؟ چطور. پاسداران ي شعبه-

 .  كنم آب خواستم شاید نه،-

 : گفتم كه كرد نگاهم

. خره نمي واسم خوامو  مي كه ماشیني. قهرم بابام با-

 خودم واسه خودم كنم، آب كادوهاشو خوام مي منم

 . بخرم

 .  اي مایه بچه پس-



   ؟ نیستي تو-

 ورداشتي قضاوت تیریپ اولش تو ولي هستم، كه من-

 . خوردني عرقتو نون اهل البد گفتم

 : خندیدم

  خواستم. بهت زنم مي  زنگ پس. داره بابام كه فعل -

 .  خودت سراغ میام هم كنم آب

 .چشاته حله-

 دور پسر و دادم تكون دست براش.  شدم پیاده و خندیدم

 . یاقوت جواهري:  كردم نگاه كارت به. شد

 . یاقوتي عرشیا:  بود  نوشته موبایل شماره جلوي

  و درآوردم رو گوشیم  و گذاشتم كیفم توي رو كارت

 . درومد آهم قیمت دیدن با. گرفتم اسنپ

*** 
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 . اقا شم مي پیاده جا همین-



  ور این از تاریكي تو. شدم پیاده من و ایستاد ماشین

 چشم آكو دیدن با در دم كه رفتم ورش اون به كوچه

  بود داده تكیه دیوار به بود، پایین سرش. شد درشت هام

 دیوار به كفش كف از و  بود آورده باال رو پاش یك و

 تو بود گفته آكو... كشید مي سیگار و بود گذاشته

 ... كشه مي سیگار گند شرایط 

 . رفتم در سمت

 : شد بلند اسنپ ماشین ي راننده صداي

  دیر. برم راحت خیال با من تو برو زود خواهرم-

 . وقته

 اش چهره. كرد نگاهم و اورد باال رو سرش آكو

  ؟ دیدم مي نگران من یا بود نگران

 : گفتم راننده به

 . نكنه درد دستتون آقا، برید شما-

  كه این قبل. كرد تند قدم سمتم آكو رفت كه ماشین

  بهم كنه، مي كار چي اینجا بپرسم و كنم باز دهنمو

 كردم حس كه كرد بغلم چنان لحظه همون و رسید

 .واقعي سفت، محكم،. شنیدم هامو استخون صداي

 : گفتم زور به



 .  شم مي خفه... دارم-

 صورتم دور و كرد جدا دورم از رو هاش دست

 : گفت و گذاشت

 ... اومدي اژانس با... تنهایي-

 : داد ادامه. كردم نگاهش

.  ترسیدم خیلي... راز ترسیدم شدي، سوار وقتي-

  خونه دم رسیدم ربعه یه  كه اومدم جوري چه نفهمیدم

 . ات

 : گفت و كرد بغلم باز. كردم نگاهش باز

   ؟ شدي پیاده كجا-

 : كردم باز دهن

 .  تر ور اون خیابون تا چند-

 . دیوانه دختر-

  و دوید دنبالم وقتي كردم، ترك رو آكو ي خونه وقتي

 این قصدم شدم، ماشین اون سوار وقتي نكردم، توجه

 شاید كنم، رفتار دیگه دختراي  مثل... شم دیده كه بود

 وقتي بودم، آكو بغل توي وقتي... االن ولي... كنم ناز

 ...  خدا واي …كردم  مي حس رو قلبش تپش

 : زد غر



  ده تونستي  نمي! دیقه ده  گفتم كه من ؟ راز رفتي چرا-

   ؟ كني صبر دیقه

 . بگیري تصمیم تر راحت خواستم مي... خواستم مي-

 : گفتم و كاشت موهام روي كوتاهي ي بوسه

  ؟ گفت چي مهتاب-

 : كرد اشاره ماشینش به

  ؟ بچرخیم كم یه بریم-

  ؟ بزنیم حرف یا بچرخیم-

 .  بزنیم حرف و بچرخیم-

 . بریم-

 . كرد حركت و شدیم ماشین سوار

 :   پرسید

   ؟ خوري نمي چیزي-

  ؟ شب نیمه ٢ ساعت-

 . كنن مي  كار ساعته ٢٤ جاها خیلي-

 .  خورم نمي چیزي نه،-

   ؟ بزنیم حرف و بشینیم توشون بریم پس-

 . بریم-



 برات كنم لطف خیلي ؟ دیگه  خوري نمي چیزي گفتي-

 . گیرما مي معدني آب

 :   زدم لبخند اش شوخي به

 . باشه-

  ؟ باشه گي مي زود نمیاد دلم دوني مي-

  خوبي هاي خواننده. كرد روشن رو پخش. ندادم جوابي

 از... نشست نمي دل به كدوم هیچ ولي خوندن مي

  بقیه صداهاي دیگه بودم، شنیده رو آكو صداي وقتي

 .  نداشتم دوست رو

  كافه:  كردم نگاه كافه  اسم به. داشت نگه اي كافه دم

٢٤   

 كافه توي نفري ٥-٤.  رفتیم كافه سمت و شدیم پیاده

 و كردیم انتخاب رو اي نفره دو كوچیك میز. بودن

 . نشستیم
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 : گفت و كرد  میز روي منوي به نگاهي

  ؟ خوري مي چي-



 .  نیستم گرسنه-

 .  بخوري توني مي كه آبمیوه-

 . خورم مي لیموناد یه اوكي،-

 : داد سفارش پیشخدمت به

 كنید مي لطف هم سیگاري زیر. قهوه یه و لیموناد یه-

   ؟ بیارید

   ؟ سیگار-

  ؟ نه بزنیم، خاص حرفاي قراره-

 .  بودم شده گوش تمام من و رفت پیشخدمت

 : گفت و كرد نگاهم آكو

  ؟ یادته بودمو زده بهت اول كه حرفایي-

 : كردم پوفي

 از. ري مي كني مي ول شي مي خسته. یادمه بله،-

 اهل فقط  و ترسي مي سنم  از. میاد بدت پردازي رویا

 . اي گذروني خوش

 حرفاي خوام مي االن ولي. داري خوبي ي حافظه-

  اي جدي ي رابطه هیچ ساله سه من. بزنم تر جدید

 ؟ چرا. كشید نمي ماهم دو به ها رابطه واقع در. نداشتم

 قبول طرفم. خوشگذروني واسه اومدم گفتم مي چون



  نمي خوش دیگه بعد به جایي یه از ولي كرد، مي

   ؟ چي منم و گذشت

 . رفتي مي-

  ؟ چرا دوني مي. رفتم مي. دقیقا-

 : زدم پوزخند

 .  َمردي چون-

  ان  مرحله سه ها رابطه. نیست این دلیلش... راز نه-

 خوشیه، از پر قشنگه، خیلي اولش اي رابطه  هر. راز

  واسه اته، رابطه اولین بارته، اولین... اشتیاق  از پر

  مرحله این... داره فرق  خیلي اوالش. دوني نمي همین

  تو ري مي شه، مي تموم اولش وقتي ولي... اولشه ي

  این شاید... میفته اتفاقایي یه اونجا و دوم ي مرحله

... باشن كننده كسل و  كن خورد اعصاب كم یه اتفاقا

 چیزاي و ناراحتي كم یه  باشه، داشته سختي كم یه شاید

 یه  شه مي تازه كني، رد رو اینا وقتي ولي... دیگه

  شاید بعدش درسته! سوم ي مرحله شه مي اینجا! رابطه

 خیلي كه كنم مي اعتراف ولي نباشه، اولیه هیجان

 دو مالكیت حس یه. دووم با و ثبات با چیز یه. قشنگه

  اون با من مشكل. طرفه دو وابستگي... یه و طرفه

 و سختي و كننده كسل  و كن خورد اعصاب ي دوره



. باالست خیلي دردم ي  آستانه من... نیست ناراحتي

 ... من مشكل

 : بریدم رو حرفش

 ! وابستگیه-

  با چون نه. اول ي مرحله تو مونم مي من. احسنت-

  ي مرحله چون. دارم مشكل دوم ي مرحله هاي سختي

  در منو پدر سوم ي  مرحله چون. خوام نمي سومو

  معلوم ظاهرم از شاید... دیدم و رفتم بار یه! میاره

 واسه. هستم اي احساساتي آدم خیلي من ولي نباشه

  مرحله تو من كه گم مي طرفم به رابطه هر قبل همین،

 باز حساب روم كه گم مي بهش... كنم مي گیر اول ي

 .  نیستم موندني من چون نكنه

 .  بزني  جدید حرفاي خواي مي گفتي-

... مثل. بود ساده. بود دیگه شكل یه دیدم وقتي مهتابو-

  هم. تهران بود اومده ارشدش كارشناسي براي. تو مثل

. ازش اومد خوشم بود، ساده  بود، قشنگ. بودیم كلسي

  ساده هاي آدم من بر و دور. دوني نمي ما از هیچي تو

  آسو داریم كه اي ساده تنها. خطن هفت همه. نیستن

 آسو یاد منو مهتاب! ام دیگه قل واقع در. خواهرمه

 . مینداخت



 

 ٨٤_پارت#

 

  اش قهوه از قلوپي آكو.  رسید ها سفارش با  پیشخدمت

 : گفت و خورد

 .  نه گفت درجا دادم پیشنهاد بهش وقتي-

 : داد ادامه و خندید

. بود رفته مخم رو جور بد  داشتنش ولي. پرم تو خورد-

  ما اول  ي مرحله. كرد قبول كه شدم آفتابي جلوش انقدر

 كار بگم كه نه... بود زیاد هیجانش و شور. كشید طول

 و عجیب جاهاي تو قول به یا كردیم مي خاصي هاي

 معصومي دختر انقدر! نه...  و قیمت گرون كادوهاي

 مرحله تو رفتیم. داشت تازگي برام چیش همه كه بود

...  شد شروع ناسازگاري و بحث و دعوا كم یه. دوم ي

  كه بودم فهمیده دیگه! بودیم موندن هاي آدم دو هر ولي

  باید و گه مي چیا نیست حالیش شه مي عصباني وقتي

  بي شه مي پریود وقتي  بودم فهمیده. كنم مراعات

  مي واقع در ولي سمتم نیا گه مي همش و اس حوصله

  زدنش حرف بین بودم فهمیده. كنم بغلش و برم خواد

  بودم فهمیده چیزا خیلي... شه مي شاكي بپرم اگه



  رد رو دوم ي مرحله. كوچیكشه هاي مثال اینا...  راز

... بودم شده درگیر. شدیم سوم ي مرحله وارد و كردیم

  كردم مي فكر... مهتاب بود  شده دنیام... زیاد خیلي

  نمي... بود  شده شایدم. شده درگیر من ي اندازه اونم

  تر بیش. نبودم قانع رابطه همون به فقط  دیگه... دونم

  مي. كنم زندگي باهاش خواستم مي. خواستم مي

  خواب از كنارش صبح  و بخوابم پیشش شب خواستم

 رابطه از خواست مي تازه  انگار... ولي مهتاب. پاشم

  مي و كرد مي براش كار  همه كه داشت یكیو. ببره لذت

.  بود كرده تغییر كم كم. ببره  كیفشو جوره همه خواست

 با مشكلي... اخلقیات سري یه تا بگیر ظاهر و تیپ از

  كنن تغییر تونن مي سني هر تو آدما. نداشتم  تغییراتش

  باشه چشم تو تر  بیش خواست مي انگار... مهتاب ولي

  نیست این قصدش كردم مي حس كه بود اینجا مشكل و

 شروع هام حساسیت. باشه من چشم تو تر بیش كه

  كنم تر جدي خواستم كه بود این كار بدترین و... شد

  سه با. پدري ي خونه. خونه كردم دعوتش. رو رابطه

. نیستیم اي ساده ي خانواده ما. شد آشنا بابا و خواهر تا

  فكر مهتاب اون قبل تا. زیادن درگیریامون و مشكلت

 از تا چند و معروفیم ي خانواده یه فقط  ما كرد مي

  و اومد وقتي ولي. دونست مي رو بابا با من مشكلت

  دور از كه اوني چي همه دید وقتي... دید نزدیك از



  آلند رفتاراي وقتي داره، فرق  باطنش و نیست معلومه

  روحیات وقتي و دید رو آوین خلقیات وقتي... دید رو

.  تناقضید از پر گفت مي! شد عجیب شناخت، رو آسو

 درستم. نیست سالمي ي خانواده خانواده این گفت مي

  یه باهاش خواستم مي من ولي. نیست سالم. گفت مي

 كه بیاد كنار نتونست... نتونست . بسازم سالم ي خانواده

. نشه ساز خبر تا باشه  رفتارش به حواسش همش

 آوین با نشه، دهن به دهن آلند با كه بیاد كنار نتونست

  تو... باشه داشته دوست رو  آسو و كنه مدارا حدي یه تا

  با خوب، ي خونه یه. بودم گرفته خونه براش تهران

...  نه باشه، كرده زورم اون كه نه. خوب امكانات

  راحت ازش خیالم كه  باشه چیزي خواستم مي خودم

  به آخرا كه دادم امكانات بهش انقدر. كردم اشتباه. باشه

 ٦. شد پولم ي وابسته شه، من ي وابسته كه این جاي

  نمي هفته دو به و زد هم به باهام بار چندین آخر ماه

.  میاورد كم چون ؟ چرا دوني مي. گشت مي بر كشید

 خرجاي كرد، مي كتاب  و حساب شست مي چون

  و كرد مي حساب رو همه و اش خونه كرایه و جدیدش

 من. گشت مي بر بعد.  رسونه نمي من بدون دید مي

  همه كه بودم تدمي  یه هم. بودم سود سر دو براش

.  كردم مي تقبل هاشو هزینه هم خواستمش، مي جوري

 هر بعد من، گفت مي داشت وقتي دعوامون، آخرین



 كلم یك  كنیم، درست رو رابطه تا  برگشتم رفتنم بار

 هزینه نگران  و برو. برنگرد دیگه ولي برو! برو گفتم

  دیگه... راز رفت بار اون. دم مي من. نباش هات

 .  رفت و شد راحت خیالش انگار! رفت

 واقع در. نداشتم گفتن براي حرفي. كرد نگاهم باالخره

 نه، كه حرف وگرنه نداشتم گفتن براي درستي حرف

 نادان، احمق، مثل هایي فحش. بود زیاد فحش ولي

 سواري ازش مهتاب نبود حالیش واقعا یعني... خنگ

  ؟ گیره مي

  و خوردم لیموناد از قلوپي عریضه نبودن خالي براي

 . شد بد حالم زیادش شیریني از

 :   گفت و زد اتش سیگاري آكو

... رفتم ولي. دونم نمي ؟ كجا. رفتم منم رفت، وقتي-

  پارسال... راز باشه نداشته  مهتاب شبت سخته خیلي

  و موقعیت با گفت. پشیمونه گفت و برگشت. برگشت

   ؟ ولي. داد هم ازدواج پیشنهاد بهم. میاد كنار ام خانواده

 ؟  چي ولي-
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  االن دونستم مي. خواد  نمي منو دونستم مي دیگه من-

  وقتي گه مي خودش با. اومده  خوش براش پول ي مزه

  كار چي باشمش داشته  اگه ده، مي بهم انقدر ندارمش

. نكردم قطع هم اش جیره ولي بهش برنگشتم ؟ كنه مي

 مي چون نمیومد دلم.  حرصم از هم نمیومد، دلم هم

 قاموسم تو. برنه كاري  هر به دست پول واسه ترسیدم

  كسي بوده، من زندگي  تو  دوره یه كه كسي گنجه نمي

  به  دست و بره میومده  هم كنار اسمامون دوره یه كه

 ! بزنه كاري هر

  زنم مي پول براش وقتي تا چون ؟ چرا. حرصم از و

 از تر بیش معتاد یه دونه مي. كنم مي معتادش تر بیش

  ؟ اس وابسته كي به همه

  ؟ كي به-

  مي. نیست هیچي من بدون دونه مي مهتاب. ساقیش به-

 ترسه مي... ترسه مي  و تمومه بده دست از منو دونه

  كه روزي از ترسه مي... كنم ولش تماما كه روزي از

 كه بمیرم من! بمیرم كه روزي از ترسه مي. برم بذارم

  تو االن. میاره در آدمو پدر ترس، این. بره نمي ارث

  مي منم كه دونه نمي ولي! مشتمه تو دونه مي و مشتمه

  در. قبلم آكوي همون هنوز كنه مي فكر. مشتمه تو دونم

 اگه. نیست قبل مهتاب دیگه اون  ولي. هستم واقع



 ولي كردم مي تقدیمش دستي  دو جونمم بود قبل مهتاب

 .  نیست

  ؟ من پیش ؟ اینجایي االن نیست قبل مهتاب چون یعني-

 : زد لبخند

 .  برگشت كه پارساله مال گفتم كه اینایي دختر، نه-

   ؟ گفت مي چي امروز-

  گفت مي و بود  شنیده رو بابا جریان. همیشگي حرف-

 . باشم  كنارت سختي این تو بذار

 : شد ریز كمي هام چشم

   ؟ گفتي چي تو-

 .  سال یه این حرف. همیشگي حرف منم-

  ؟ چي دیگه-

 : خندید

 اتاق  تو رفتیم وقتي از ؟  بشه خواد مي چي دیقه ده تو-

.  نیستي دیدم و بیرون زدم دیقه ده راس. گرفتم زمان

  منم واسه. دنبالت دویدم كه شد چطور نفهمیدم اصل 

  رفت خب گفتم مي بود قبلیا  از یكي اگه. راز بود جدید

 . بري نخواستم انگار... ولي. دیگه

 : گفت و نوشید قهوه از باز



!  نه باشي، ترسناك كه نه. راز ترسم مي تو از  من-

 رنگي احتماال دنیاي  یه با  تجربه بي و سني كم ولي

 رابطه اولین هم مهتاب دوني، مي. روت به رو رنگي

.  بود من با هاش حس ي همه ي تجربه. بود من با اش

 من هاي شونه رو شه بلند قدش  كه این واسه ولي

 ولي. نیست مهم شدنم له. كرد له زیرش منو و وایساد

 . نشد عوض  خوب... شد عوض دختر اون

 عوض شدم باعث من  شاید. دونم مي مقصر خودمو

 هم تو... تو و. روباه یه به كردم تبدیل رو بره یه. شه

 كنار در. معصومي و  ساده هم تو اته، رابطه اولین

 .  سني كم هم خیلي اینا،

 ... من-

 احساسي ي رابطه از و اومدي امروز... كن صبر-

 ولي نیستم اهلش خیلي بودم گفته كه چیزي. زدي حرف

 حرف اش درباره باهام و بیاد یكي بود وقتش انگار

  همچین ي درباره میاد  درست آدم یه فقط  چون. بزنه

  مي خوش هم ما گن مي  بقیه. زنه مي حرف چیزي

. دیگه یكي كنار بارشم دو این، كنار بارشو ٢. گذرونیم

 ولي بشم، شاید. نیستم عاشقت  من كه كنم مي اعتراف

 وقت تو با دارم دوست ولي. نیستم لحظه این  تو االن

 دارم دوست. كنیم شروع باهم دارم دوست بگذرونم،



.  بزنیم پارو دوتامون قایقیم، تو اگه. كنیم شروع حقیقي

 . دیگه رسه مي جایي یه به قایق  این باالخره

 : كردم زمزمه

 ...  نیستي عاشق -

 خوشم ازت ولي نیستم  عاشق . راز نیستم دروغ اهل-

 واسه اینجوري شاید. میاد خوشم بودنت خوب از. میاد

 كه كني مي فكراتو و شناسي مي منو. باشه بهتر هم تو

  شیدا من بودم، گفته هم  قبل  بهت. نه یا هستي خواهان

  مي عجیب من چون. شه مي تموم گذروني خوش شم،

  مي خودمو من... شم مي  حساس شم، مي غریب شم،

.  بخورم بدي ناروي كه این مگه موندنم ادم من شناسم،

 همه به ؟ هستي موندن آدم ببین بكن، فكراتو تو ولي

 بار  یه قبل  كه كسیه آكو  كه این به... كن فكر چي

  اي پیچیده ي خانواده داشته، آزاد روابط  شده، عاشق 

 تو. بزرگتره ازت سال  ١٢... همه از تر مهم و داره

 همیشه من و بودي من با  دوره یه باز هم بري حتي

. كنه مي فرق  چي همه بموني، اگه ولي... دارم هواتو

  فرق  دونم مي فقط ... بدتر یا شه مي بهتر بگم  تونم نمي

 . كنه مي

 مي ؟ كردم مي كار چي داشتم من. كردم نگاهش دقیق 

 از روشي یه به خواستم مي. شم نزدیك بهش خواستم



 این پشت كه  االن...  االن ولي بیارم در سر چیش همه

  االن دادم، مي گوش احساساتش به و بودم  نشسته میز

 آكو ؟ دیگه چیز یا ؟ هدفم و برنامه ؟ بودم چي دنبال

 یه ولي بودم تجربه بي  و كوچیك من. گفت مي راست

...  نبودم معصوم و ساده من... كرد مي اشتباه چیزیو

 من... باش نداشته وجدان عذاب بگم بهش شد مي كاش

 ! نیستم بره
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 تا كردم گذر خوبش ظاهر از كردم، نگاهش تر دقیق 

 و مهربون... میومد  نظر  به زیبا. ببینم رو درونش

 .  بودن آكو ي برازنده شدیدا صفت دو این! گر حمایت

  به... من و داشت وجدان عذاب" هیچي"  واسه اون

 ضربه رابطه  این از كسي باشه قرار اگه گفتم خودم

  اولین وارد كه تجربه بي ي ساله ١٩ منه! منم بخوره،

  روابط  و نیست عاشق  كه آكویي نه. شم مي ام رابطه

 . داشته متعدد

  شدم مي نزدیك هدفم به هم. نشون دو و بود تیر یك پس

 و احساسي بار این. چشیدم مي رو آكو با بودن... هم و



  من! آكو دست پارو یه و من دست پارو یه! طرفه دو

 عذاب... بگیرم نباید... بگیرم وجدان عذاب نباید

 !  كردن اینكارو من با كه اوناییه  مال وجدان

 : گفت و كرد نگاهم نمایشي اخم با

 .  نیستا بد بزني حرفیم یه حاال-

 : زدم لبخند

 .  زدم  حرفامو كه من-

 : گفت و اورد جلو رو دستش

   ؟ هستي یعني-

 : زدم لب  و گذاشتم دستش توي رو دستم

 . هستم-

 روش اي بوسه و كشید  صورتش جلوي رو دستم

 : گفت و گذاشت

 . من مباركه پس-

 ... زدن بال دلم توي هاي پروانه

* 

.  كردم تشكر لبخند با.  داشت نگه ام خونه در جلوي

 : گفت كه شم پیاده خواستم



  چند این. دادن پیام اهل هم زدنم، زنگ اهل هم من-

 با نخواستم...  هم و اومد پیش بابا مشكلت هم وقت

   ؟ نه شده، عوض برنامه ولي. كنم ات وابسته كارا این

 . شده عوض-

 .  باش تلفنت روي آكو اسم منتظر پس-

 . هستم-

 . وفتم خونه به و كردم خداحافظي من و. زد چشمك

 اسمش كه بود این كردم، كه كاري اولین رسیدم وقتي

  تغییر گوشیم توي" آكو " به" شناس زر آكو"  از رو

  بودنش زرشناس یاد اسمش دیدن با خواستم نمي. دادم

 و پسوند بدون! خالي! باشه  آكو فقط  خواستم مي. بیفتم

 .  پیشوند

* 

 

  ؟ نیست دوم دست مگه ؟ تومن ٣ خبره چه آقا-

  مارك با خوب، كار یه رو گذاشتي دست خانوم-

 . تومنه  ١٢-١٠ االن این نوي. درست

 . ببرمش بده نیم و ٢-

 :  شد كلفه مرد



  یا. زني مي چونه داري ساعته نیم خانوم. بابا اي-

 كار یه خب. نمیام تر پایین من. دیگه نگیر یا بگیر

 . كن انتخاب  تر ارزون

  مي استفاده اي دیگه روش از باید. شد نمي اینجوري

   ؛ گفتم و كردم مظلوم رو چشمهام. كردم

 از كه بگیرم كسي  واسه خوام مي رو  چرخ این-

. كنه شروع  كار خواد مي و بیرون میاد پرورشگاه

  یه. شه حیف استعدادش خوام نمي. خدا به خوبه كارش

 . داره ثوابم  پایین، بیایید كم

  ؟ پرورشگاه گفتي-

 .  گم مي راست خدا به. بله-

 : گفت و كشید صداداري نفس مرد

 بركت و خیر براش كه ایشاال. بردار نیم و دو باشه،-

 . باشه

 : زدم لبخند

 .بده خیرتون خدا. نكنه درد دستتون-

 . كشیدم كارت

   ؟ رمز-

-١٧٠٨   



 .  باشه مبارك-

  تونم  نمي خودم ؟ بفرستید برام پیك با شه مي. ممنون-

 .  سنگینه. ببرم

 .  بنویس آدرستو-

 به ملی. اومدم بیرون خوشحالي با و نوشتم رو آدرس

 . میومد پیشم زودي

 

 و پریدم حموم توي رسیدم خونه به كه این محض به

  خوابي بي تا رفتم تخت به و گرفتم دوش سرسري

 . كنم جبران رو دیشب

 : كردم نگاه آكو اسم به  لبخند با گوشي پیام صداي با

  ؟ رسیدي-

 : نوشتم

 . رسیدم-

  ؟ خواستیو مي كه چیزي خریدي-

 . خریدم-

  ؟ بیام  باهات منم بذاري شد نمي-

 . شد نمي-



 : دادم  جواب و خورد زنگ تلفن

 . دونیا مي خودت بدي جواب  اي كلمه یه دیگه بار یه-

 : خندیدم شاكیش لحن به

 . باشه-

 .  كوووفت-

 . خندیدم تر بلند

   ؟ دوستت میاد كي-

 .  احتماال هفته همین تو-

 ؟ كنه زندگي تو با خواد مي-

 .  اره-

   ؟ دختر نبري یاد از رو ما میاد دوستت-

  از كه حضوري این با ؟  برد یاد از رو تو شه مي مگه

  ؟ شده پررنگ خیلي امروز

 : دادم جواب

 .  ره نمي یادم نه،-

  ؟ كني مي كار چي. خوبه-

 .  ام خسته خیلي. بخوابم خوام مي-

 .  بخوابي خوب باشه،-



 .  ممنون-

 .  ببیني منو خواب كن سعي-

 : خندیدم

 . باشه-

 . كن سعي نخند،-

 . چشم-

  این از. ندارم عادت من نگو ؟ چشم گفتي... وااااي اي-

 . كه كسي نزده من به حرفا

 : خندیدم

 .  كردم اشتباه پس-

 .  چسبید خیلي تو جون به نه-

 . جان نوش-

 داشتی حال اگه. بزن زنگ  شدي بیدار. بخواب برو-

 .  وري یه بریم

 . باشه-

 . باال رفته توقعم... نشد نچ-

 : خندیدم شیطانیش فكر به

  ؟ نشد چي-



 . بگو. دوني مي خودت-

 . گم نمي-

 .  بگو من جان-

 ! چشم-

  چي ببینم. كنم فكر این به روز دو برم من... واااي-

 . چشم گفته بهم یكي كه كردم كار

 . دیوونه-

 . نره  یادت زنگ. بخواب خوب-

 .  خدافظ -

  پتو زیر صورتم روي بزرگ لبخند با و كردم قطع

 . بودن من مال امروز قشنگ هاي حس. خزیدم
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 كرده رو الزم هاي كار.  بودم  نشسته  میزم پشت بیكار

 كاري ساعت پایان تا باید ولي نبود كاري دیگه و بودم

 سرشون شركت هاي بچه اكثر. موندم مي منتظر

 و ساخت كار. بود طبیعي هم كمي خب و بود خلوت



  میزم روي تلفن. نبود باال خیلي سرد فصل توي ساز

 : دادم جواب و خورد زنگ

 . سلم-

 .  عزیز راز به سلم-

 : زدم لبخند

 .  نباشي خسته-

 .  نباشي خسته هم شما-

 . بیكارم همش كه من-

 . راز كنه  مي خسته تر بیش بیكاري-

 .  طوره همین متاسفانه-

 . نرو خونه كار بعد-

   ؟ چرا-

 .  بدم نشونت آسو به خوام مي من، ي خونه بریم-

 .  داشت دوستش بسیار آكو كه خواهري... آسو

  ؟ كنم عوض لباس نرم-

 : خندید

.  ببینیم خواییم مي رو آلند كه نگفتم ؟ آسو خاطر به-

 .  ببینیم خواییم مي رو آسو



 . بگي تو هرچي. باشه-

 حرف جوري این بري مي دل دوني مي... ناكس اي-

  ؟ زني مي

 : خندیدم ریز

 .  مدلمه-

   ؟ همه واسه-

 .  همه نه حاال-

 . كنم مي اوكي آسو با پس. شكر رو خدا-

 . باشه-

  چشممون صبح از. شیما مي خوشحالم بزني سر ما به-

 . نشده روشن جمالت به

 . میام باشه،-

 . فعل  پس-

 . دادم تكیه صندلي پشتي به سرمو لبخند با و كردم قطع

 فهمیدم مي هم باز ولي... نیست عاشقم كه فهمیدم مي

. گذره مي خوش هم اون  به من با گذروندن وقت از كه

  باید  شاید. شه نمي عاشق  راحت آكو كه بودم فهمیده

...  دونم نمي ؟ بودم بلد كردن عاشق  من... كرد عاشقش

  این و دیدم مي تلشش... نبود عاشقم كسي حاال تا



  مي تلش من خاطر به كسي. داشتم دوست رو تلش

  داره رو نفر یه هم راز بزرگي،  این به دنیا این تو. كنه

 ...  كنه تلش خاطرش به كه

  رو حواسم و شدم خارج افكارم از آسانسور صداي با

  و آوردم باال رو سرم. دادم ها كفش صداهاي به

... بودن كرده اش احاطه مرد سه كه دیدم رو كیومرث

 حمله منفي هاي انرژي  تمام كه شد  چي نفهمیدم

  رو البي جو... شد رو اون به رو این  از  حالم... كردن

 داشت اتمسفر... كردم  مي حس سرد و سیاه و تاریك

  تونستم نمي حتي من و كرد مي حل خودش تو منو

... سوزه مي هام چشم كردم حس... بزنم پا و دست

  تاریك درسته... بودم كرده شب رو ها چشم من درسته

 نمي... كشید مي شعله داشت آتش ولي... بودم كرده

 ... بگیرم رو جلوش تونستم

  از زود. كردم حس میزم سمت رو كیومرث هاي قدم

  به و ریختم دستم روي  رو باقي و خوردم آبم لیوان

  ؟ كرد مي خاموش چي رو آتش این... كشیدم هام چشم

 كمي جو  انگار. شد خارج آكو و شد باز آكو اتاق  در

  تونستم... برگشت وجودم به كمي آرامش... شد متعادل

 .  بكشم نفس

 : گفت و زد لبخند روم به كیومرث



 .  خوبه. میزتي سر میام وقت هر میاد خوشم-

 . زدم لبخند زور به

 : گفت پدرش به رو آكو

   ؟ جا  این داري كار چي-

 : گفت  كه بود سرحال انگار كیومرث

  ؟ دادم  مي خبر باید. بزنم سر اومدم-

  شركت واسه ؟ كشیدي دنبالت چي واسه رو تا سه این-

  ؟ خواي مي بادیگارد اومدنم

  ؟ بادیگارد

  ؟ كنم احتیاط  بده-

 . من شركت تو بیان ندارن  حق  اینا بودم گفته-

 : كرد اخم كیومرث

  ؟ تو شركت-

 : بود خونسرد ولي آكو

   ؟ مگه داري شك. من شركت بله،-

 . پسر زنیم مي حرف-

 . برن باید اینا  اول. نچ-

 .  پسر نكن لج-



 : خندید آكو
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  ؟ دوباره خواي مي چي. خان كیومرث شدي مهربون-

 : شد تر شدید كیومرث اخم

 .  زنیم مي حرف گفتم-

 .  بزن حرف خب-

 :  گفت اروم ها بادیگارد از یكي

  ؟ خان  كیومرث بمونیم منتظر پایین-

 .  كریم بمون جا همین-

  ؟ كرد مي بد حالمو چرا  ؟ بود اشنا اسم این ؟ كریم

 مي بد حالمو فقط ... شدم  دقیق  هاشون صورت توي

! باشن بادیگارداش كه  بود چي خودش كیومرث. كرد

 . گرفتم نگاه

 : گفت آكو به رو كیومرث

  ؟ كیه واسه مهرشهر هاي زمین ي مزایده-

 : رفت باال آكو ابروي یك



  ؟ چطور-

 .  خوامش مي-

 .  دارم برنامه اونجا واسه دوني مي-

 . كنیم كار باهم خوام مي. نریختم بهم اتو برنامه منم-

 : كرد ریز چشم آكو

  ؟ چیه ات برنامه-

  یا زمینا. كنم شركت مزایده تو منم كه اینه ام برنامه-

 خودمون بین تو و من بعد . تو مال یا شه، مي من مال

 .  كنیم مي تقسیم

 : خندید آكو

  ؟ بدم رو زمینا. دم نمي تو دست دزد من-

 . دارم خوبي هاي برنامه. زنیم مي حرف بیا شب-

 .  شب نیستم-

 و نقشه درگیر همش احتماال. زیاده  كارامون. بیا زود-

 .شي  مي قرارداد اون و قراداد این

 . خان كیومرث نمیام-

  فراري كار از. كنه مي  كمكتم. بیار خواي مي منشیتم-

 .  نیست



 .  دارم مهمون-

  بمونه رو امشبه گفتم بهش كه آسوئه منظورت اگه-

 . خونه

 : داد ادامه كیومرث و نداد جوابي آكو

 . بیاد آوینم بگه گم مي آسو به-

 . كرد مي  نگاه دقیق  فقط  چنان هم آكو

 : زد پوزخند بار این كیومرث

 بیان ها بچه و كریم بسپرم بگو بیاي بود سختت اگه-

 . كنن مي كاري همه واسم كه دوني مي. دنبالت

  جدا... شد جدا كالبدم از روح كردم حس اي ثانیه براي

  مثل... هركاري... هركاري... زدم یخ... برگشت و شد

 كه اتاقي توي رفتم... آوردم فشار ام حافظه به ؟ قتل

 رفتم... بابا هاي گریه سر رفتم... داد مي خون بوي

  بود، شده قایم كمد توي اتاق، كنج كه دختركي سراغ

  رو هاش چشم بود نتونسته تولدش روز عكس بر ولي

  به  بود شده خیره در  الي از  زدن پلك بدون و ببنده

 ...  بیرون ماجراي

...  ها گلوله رقص... اندام درشت... بود دیده رو مرد ٤

 ... شد هاش چشم رنگ خونه وقتي



  احتماال كه یكي. بود كم یكي... كردم نگاه تر دقیق 

...  بود پرسیده دویدن از  كه یكي. داد نمي بد حس انقدر

 ...زد مي ذوق  توي بودنش كم و بود كم یكي

 : شدم رها هام امیدي  نا از آكو حرف با

 . خان كیومرث شدن پیك و شیك چه تهدیدات

 : گفت من به رو آكو جاي به.  بود شده كلفه كیومرث

  ؟ دختر بود چي اسمت-

 . حسیني راز... راز ر ر-

 و شوهر به باید یا ؟ كني  كار وقت دیر تا توني مي-

  ؟ بدیم پس جواب اون و این و پسر دوست

 .  بود الهام منظورش احتماال

 : گفتم فقط . زد مي لبخند بهم. كردم نگاه آكو به

 . تونم مي.. مي-

. بیاد اونم بگو بزن زنگ كن، پیدا رو رئیسي. خوبه-

 .  اس كاره این

 .  دادم تكون سرمو ولي كیه رئیسي دونستم نمي

 : رفت كیومرث سمت آكو

  ؟ كني همكاري من با خواي مي-



    ؟ داره اشكالي-

 . كنم نمي كار تو با من-

 .  میاییم بر  مشكلت پس از پسري پدر-

 . كنم نمي كار تو با من-

 خودمو آشناهاي منم اینا  و شهرداري و جواز  واسه-

 .كنم مي كمكت. حال هر به دارم

 . كنم نمي كار تو با من-

 . دم مي سفارش برات یك درجه متلاير-

 . كنم نمي كار تو با من-

 ولي. پسر  نیست سخت من  واسه ها زمین اون گرفتن-

 . بقاپمشون تو از خوام نمي

 . كنم نمي كار تو با من-

 . آكو باشم داشته سهم ها  زمین اون تو باید من-

  ؟ خواي مي سهم كه چیه. بگو همینو  آهان،-

 : رفت باال كمي كیومرث صداي

 .  باش نداشته كار اونش به تو-

 . چیه جریان بدونم باید. دیگه نشد-

 .آكو نیستم غریبه. پدرتم من-



 .  برادر كاكا حساب، حساب-

 : گفت عصباني كیومرث

 .  دادم بهت من شركتو این-

 .  داشتم نگهش پا سر من ولي-

 . كنیم نصف باید رو زمینا اون-

 :  بود خونسرد همچنان آكو

 .  بگو دلیلشو-

 : زد فریاد كیومرث

 ازدواجش  سالگرد واسه خواد مي. دنبالشه فرامرزي-

 ! زنش به بده
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. رفت فرو سكوت توي محیط  كیومرث فریاد از بعد

  تند هاي نفس صداي  فقط . زد نمي حرفي كس هیچ

 من و كرد مي نگاه خموش آكو. شد مي شنیده كیومرث

   ؟ كیه زنش ؟ كیه فرامرزي... كردم مي فكر خودم با

 : گفت اروم آكو بعد دقایقي



   ؟ برگردن خوان مي-

 : داشت حرص هنوز كیومرث

 .  ایران میاد داره زمینا واسه ولي. دونم نمي-

   ؟ همونان زمینا این-

 .دنبالشونه اینجوري كه همونان-

  ؟ بگیري چشم زهر خواي مي ؟ چیه هدفت تو-

 : گفت اروم آكو  كه بتوپه باز خواست كیومرث

 . كنم مي همكاري بگي راستشو-

 : گفت و كشید عمیقي نفس كیومرث

 . نیفته اونا دست خوام مي... فقط -

 : گفت و كرد كیومرث به دقیقي نگاه آكو

 . میام شب-

 و شد منصرف كه برگرده اتاقش طرف به خواست و

 : گفت

  زیر زنم مي بیان، همراهت دیگه بار یه آدما  این اگه-

 . چي همه

 . برگشت اتاقش به آكو و داد تكان سر تنها كیومرث

 : گفت مرد سه به رو كیومرث رفت، آكو وقتي



 .  باشید پایین شما-

 به رو صندلي روي كیومرث.  رفتن و كردن اطاعت

 : گفت و نشست میزم روي

 .  موقع بي هاي درد سر این به لعنت-

... كنم كنترل رو خودم داشتم سعي فقط . نزدم حرفي

 . بودن كرده  دگرگون رو حالم مرد سه اون

 :  گفت و كرد نگاهم كیومرث

  ؟ برگرده نیست قرار كه صمدي-

 : گفتم گیج

 . ندارم خبر. دونم نمي-

  چیزا این  تو آكو. كن جمع حواستو. برگرده كرده غلط -

 كنه آه و اشك بیاد. داره قبول خیلي رو دختره. احمقه

 .  گردونه مي برش

 . ندارم مشكل برگشتنش با... من-

  مي بیچاره گشت مي بر الهام اگه. داشتم خیلي... داشتم

  قبول رو الهام آكو. بود كیومرث  با حق  متاسفانه و شدم

 .  گردوند مي برش خواست،  مي الهام اگه و داشت

 : زد پوزخند كیومرث



 اونقدر  اتون ماهه  ٢-١ دوستي. نیار در رفاقت اداي-

 به  بدي رو بهتر موقعیت شي حاضر كه نیست پررنگ

 !  لیاقت بي یه. اون

   ؟ الیقم من-

 ! نخوندم خونم رو صمدي حاال تا من-

 : داد ادامه كه كردم نگاهش

. اشه خونه ي آشپزخونه تو اون جاي. نبود اینجا جاش-

 و فكر. نبود اینجا جاش  باشه، درست كارش هرچقدرم

  هم خواست مي رو خدا هم. بود دیگه جاي ذكرش

 كنار همدیگه وجود با كه خرمایي و خدا. خرما

  اشك یا بود، ور  اون ور  این یا اومدم بار هر. نمیومدن

 . خوره نمي كار درد به آدم  این. كرد مي زاري و

 : گفت و شد دقیق  نگاهم تو. كردم نگاهش خیره

 .  هستي عجیبي دختر-

 : رفت باال ابروم

  ؟ عجیب-

  چشمات تو. كنم قبول تونم نمي ولي میاي نظر به ساده-

 . جنگه

 : گفت و كرد نگاه تر دقیق  ؟ الكي چشماي ؟ چشمام



 . زرنگیه ته این. دي مي نشون ساده ولي. نیستي ساده-

 : گفت و شد بلند جاش از

 .  نبود زرنگ صمدي. میاد خوشم زرنگ آدماي  از-

 . شد سوار  و رفت آسانسور سمت و

  مار انقدر  ها آدم این. كردم فوت رو ام شده حبس نفس

  این مورچه منه... بودن شده افعي كه بودن خورده

   ؟ خواستم مي چي وسط 

...  زنش... فرامرزي:   نوشتم میزم روي كاغذ روي

 ... مهرشهر  هاي زمین...  سالگرد

*** 
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 : گفت و اومد بیرون  اتاقش از آكو كه بود ٧ ساعت

  ؟ بریم-

 . بریم-

  و كیومرث ي خونه هیجان شدیم، كه ماشین سوار

  من... زد باال شه دستگیرم بود ممكن كه هایي چیزي



... دشمن فقط  نه... شدم مي دشمن ي خونه وارد داشتم

 ... قاتل ي خونه

 : گفت و كرد نگاهم آكو

  ؟ داري استرس كنم مي حس چرا-

 : شدم هول

... پدریت ي خونه ریم مي داریم... آخه... كه استرس-

 . جوریم یه دونم،  نمي... هستن ات خانواده

 تو ذارم نمي كه من ولي ان،  خورخوره لولو درسته-

 .خورمشون مي خودم. بخورن رو

 : خندیدم

 . تري  ترسناك اشون همه از تو پس-

 . ترسناكم همونا واسه ترسناكم، اگه.  راز نه تو واسه-

   ؟ كنم رفتار باید خاصي جور. بگو  ات خانواده از-

  زور به بقیه كه باشه یكي كني سعي نیست قرار-

 دوستت یا حاال. باش خودت. باشن داشته دوستت

   ؟  مهمه. ندارن یا دارن،

 : زدم لبخند

 . تویي مهم-



 : گذاشت پاش روي و گرفت رو دستم. خندید بلند

 . بلدیا-

  ؟ چیو-

 .  دادنو قلقلك-

 عمارت با بزرگ، باغ یه. رسیدیم كیومرث ي خونه به

 خودم با و بودم باغ خونه  محو... وسطش طبقه چند

 كاخي همچین تا شدن دفن نفر چند نیست معلوم:  گفتم

 . بسازي

 

  پارك براش رو ماشین تا  داد نگهبان به رو سوییچ آكو

 . كرد راهنماییم جلو به  و گذاشت پشتم رو دستش. كنه

 روي پا و درآوردیم رو ها كفش رسیدیم، كه در دم

 از بود پر خونه تمام. گذاشتم ابریشمي هاي دستباف

 …  و چوبي كارهاي ها، تابلو ها، مجسمه... عتیقه

 ذوق  آكو دیدن با و اومد جلو مسني و چاق  نسبتا زن

 : كرد

 . جانم اومدي خوش. پسرم سلم-

 : كرد بغلش آكو

  ؟ خانوم ماهي خوبي-



 رو خودش جلوي نتونست انگار  و كرد نگاهش زن

 : گفت و كاشت آكو ي گونه روي ماچي كه بگیره

 ولي. شد نمي باورم میاي، امشب گفتن اقا وقتي-

 . اومدي

 : خندید آكو

 . رفتا یادت محرمو نا محرم-

 . پسرمي مثل هم تو. محرمه مادر به پسر-

 . ماهي برم قربونت-

 : گفت و كرد من به نگاهي ماهي

 . اومدي خوش-

 : كرد معرفي آكو و دادم سلم لبخند با

  ماهگل ایشونم. شركت همكاران از هستن، راز ایشون-

 . خونه این دل عزیز خانوم،

 : زد لبخند  آكو روي به عشق  با ماهگل

 .  پختم برات امشب  داریو دوست كه هرچي-

 .  نكنه درد دستت-

 :  اورد پایین رو صداش ماهگل

  ؟ درسته. امروز میان خانومم آوین  گفتن اقا-



 : داد باال رو هاش شونه

 . دونم نمي. تو مثل منم واال-

 . شید  جمع  هم دور. بیان كه ایشاال-

  آوین درستو كار. ماهي  نیست شدني جمع خانواده این-

 . كنه جمع خودشو ي خانواده تا رفت و كند. كرد

 .  واال بگم چي-

 هاي مبل. شدیم نشیمن سالن وارد آكو راهنمایي با

 و چوب مرغوبیت رو تونستم  مي كه بزرگي سلطنتي

 . بخورم قسم اشون پارچه

  باالي از كیومرث صداي كه بشینم مبل روي خواستم

 : شد شنیده ها پله

 .  نشینید-

 : داد ادامه. ایستادم صاف

 . شام میز سر بریم راست یه-

 : گفت تر بلند بعد و

 . بیان كن  صدا رو آلند  و آسو ؟ ماهگل-

 .  رفتیم خوري نهار سمت

 .  نشست میزبان صندلي روي كیومرث



 : گفت لبخند با و كشید عقب  برام رو اي صندلي آكو

 . بشین-

 اضطراب با. بودم معذب كیومرث دقیق  هاي نگاه زیر

 گفت اي زنانه صداي كه بود ننشسته هنوز آكو. نشستم

: 

 ! ها زرشناس سلم،-
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 رو دختري. رفت خوري نهار ورودي سمت ها نگاه

...  من از تر ساده حتي. ساده هاي لباس با دیدم

 پر استوار، محكم،... اما كم خیلي آرایش با صورتي

.  كرد مي نگاه جمع به غرور همون با... غرور

  چون نبود زرشناسي غرور ... بود متفاوت غرورش

  غرور با طور این رو ها زرشناس داشت دختر این

 ... كرد مي نگاه

 : گفت بغض با و رفت سمتش ماهگل

   ؟ اومدي جانم، آوین-

 : داد چرخ ماهگل  سمت رو سرش آوین



 . جان ماهي سلم-

. بیاري در لباساتو كنم كمك بذار. دخترم اومدي خوش-

 با ساده مشكي لخت موهاي. گرفت رو آوین شال و كت

  پوشیده رنگي اي سورمه شومیز. بودن شده بسته كش

 . طوسي كتون شلوار با بود

 :   گفت و داد ماهگل دست  رو دستش توي هاي ساك

  ؟ برام كني مي گرم-

 :   گفت غمگین  ماهگل

 ...  جان آوین-

 . جان ماهي ممنونم-

  این  از  اصالت. زد رو  آخر حرف حرف، این با و

 .. كرد مي چكه دختر

 مي تماشاش اخم با كیومرث . نشست صندلي روي

 . تعجب با... من و كرد مي نگاهش آروم آكو. كرد

 :  گفت اخم با كیومرث

  ؟ نیاوردي امو نوه-

 :  خندید آوین

  خیلي پدربزرگش براي دلش. رسوند سلم ولي نه،-

 . برد  شده تنگ



 .  نگفت چیزي ولي شد تر شدید كیومرث اخم

 :   گفت آكو  به رو بار این آوین

  ؟ خوبي تو-

 :   زد اي وري یه لبخند آكو

 . خوب هوم،-

 :  اومد دختري جیغ جیغ صداي

  ؟ اومدي آوییییییین،-

 :   زد پهني لبخند و برگشت آوین

 . عزیزم سلم-

  آسوست، دونستم مي ها عكس به توجه با كه دختر

 :  شد جاري اشكش

 . بود شده تنگ برات خیلي دلم-

  اون از منو باز اگه البته. ببینیم همو تر  بیش باید-

 . نبري ها رستوران

 :  خندید گریه میان آسو

 . بگي تو هرجا اصل . برم قربونت-

 . بشین. نكنه خدا-



 تعجب با و دید رو من تازه و نشست آوین كنار آسو

 : گفت

   ؟ داریم مهمون اِ -

 :  گفت خودش مثل آكو

 ؟  بیني مي هم  مارو شما اِ -
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 :  زد لبخند ظریف آسو

 . رفت یادم چي همه دیدم كه آوینو-

 : گفت من به رو و

 . هستم آسو. اومدین خوش. سلم-

 : زدم لبخند

 .حسیني راز... راز. سلم-

 و چشم با و رفت باال ابروش یك اسمم شنیدن با آسو

  و شد آكو ي قهقهه باعث كه كرد آكو به اشاراتي ابرو

 : گفت بعد

   ؟ آره-



  تكون تایید ي نشانه به رو سرش اش خنده میان آكو

 .داد

 : گفت  بهم و زد بزرگتري لبخند آسو

 .عزیزم خوشحالم خیلي آشناییت  از-

 دیگر دختر بلند هاي صحبت میان گفتم كه اي" ممنونم"

 : شد گم

  جمعي، چه! شناس زر شناس سر ي خانواده! به به-

 . بزمي عجب شكوهي، چه

 : گفت حوصله بي كیومرث

 . آلند بشین-

 : رفت صندلي سمت آلند

  از ؟ جان  آوین شما حال. اومده كه عزیزمم  خواهر-

   ؟ خوبن خانواده ؟ ورا این

 : زد پوزخند آوین

  ؟ خوبن شما ي خانواده. خوبن-

 . خووووووب. بیني مي كه منو ي خانواده-

 : گفت و نشست صندلي روي



 بساط . اینجان كه هم شركت شناس وظیفه دختر اوا،-

  ؟ بگیم  تسلیت باید یا ؟ راهه به هنوز قهوه و چاي

  همراهي درخواست و  شركت روز اون به اش كنایه

.  شدم معذب كمي. بود مشخص قهوه و چاي براي آكو

 : داد جواب خونسرد اما آكو

 .  راهه به-

 .  عالي بسیار-

 دقیق  اخم، با... رفت كیومرث ي ریزبینانه نگاه به دقتم

 . داد مي گوش

  با. دراورد قرمزي رژ و كرد جیبش توي دست آلند

 : گفت و زد لبش روي گوشیش دوربین از استفاده

  ؟  خواد نمي سلفي یه جمع این-

 كلیك. بندازه عكس تا گرفت جوري رو گوشیش بعد و

... كرد نمي نگاه دوربین به كسي ولي شد شنیده عكس

 ...  زد نمي لبخند كسي

 : كرد عكس به نگاهي آلند

 .  همیشه مثل. شد عالي-

  ها، خورش اقسام  و انواع.  شدن سرو میز روي غذاها

 ...  ها ساالد ها، سوپ



  و مرغ ي فیله حاوي كوچكي ظرف با ماهگل سر آخر

  جلوش رو غذا و اومد  آوین سمت شیرازي ساالد

 : گذاشت

 . جانم بفرما-

 .كرد تشكر آوین
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 مي نگاه  ترسیده آسو. شد شنیده آكو پوزخند صداي

  حال در خونسرد... آلند و بود جنگ منتظر انگار. كرد

 .بود سوپخوریش  توي سوپ كشیدن

 : گفت آوین به غضب با كیومرث

  ؟ كشي نمي خجالت-

 : گذاشت دهانش توي مرغ اي تكه آوین

 . داره حساسیت  خونه این غذاهاي به ام معده-

 : گفت پوزخند همان با آكو

  ؟ شوهرت یا ؟ ات معده-

   ؟ داره نتیجه توي فرقي چه-



 : گفت ماهگل به رو و

  ؟ میاري هم  رو آبم ي قمقمه جان ماهي-

 : خندید بلند آلند

 یادت جوري چه. بود اي زیركانه فكر آب. باریكل -

  ؟ موند

  از رو هاش چشم اي لحظه كیومرث. نداد جوابي آوین

 .  زد مي داد رو درد سر اش چهره. بست درد

 : گفت گوشم كنار اروم آكو

  ؟ بكشم چي برات-

 : گفتم اروم متقابل 

 مي رو كرفس خورش و جو سوپ فقط  غذاها  این بین-

 .  شناسم

 : گفت لبخند با آكو

  ؟ كرفس خورش داري دوست-

 .  دارم دوست-

 : زد چشمك

 . عاشقشم  من. ما واسه مثبت امتیاز ده-



 خواست اي دیگه بشقاب  توي و ریخت سوپ كمي برام

 : گفتم كه پلوبریزه

 . خورم نمي برنج شب-

  ؟ بگذري ماهي كرفِس  از توني مي یعني-

 . عوضش بینم مي رو اش نتیجه-

 .  دارن چیت روز یه همه. نشسته جلوت نتیجه-

 : زدم لبخند

 . قاشق   ٢-١ حد در ولي باشه،-

 بشقاب توي هم خورش و پلو قاشق  دو و زد چشمك

 . ریخت برام اي دیگه

 چنگال قاشق  صداي فقط . بود سكوت شام خوردن موقع

 چند انگار. نبود خوبي جو... بودم معذب. شد  مي شنیده

  خوردن غذا به مجبور و بودن نشسته هم كنار غریبه

  به هم صمیمیت  به تظاهر زحمت حتي و بودن

 . دادن نمي خودشون

 : گفت آوین به  رو كیومرث شد، تموم كه شام

 .  كردم باز حساب كژال براي-

 : گفت و نوشید رو آبش آوین

 . نداره نیازي غزاله-



 مي اش آینده درد به. بذار كنار براش. كردم باز گفتم-

 . منه ي نوه تنها كژال. خوره

 .  خیریه بده پولو  اون ده مي ترجیح غزاله-

 : گفت حرصي كیومرث

  بزرگ خونه این تو تو  ؟ آوین كني مي  لج چي واسه-

  نپوشیدي و نخوردي جا  همین پیش سال چند تا ؟ نشدي

  ؟

 . اس تازه بگیري آب  از وقت هر رو ماهي-

 .  نیار بار لجباز خودت مثل كژالو-

 . چیه درست دونه مي خودش غزاله-

 : گفت بلند بعد و

   ؟ بخورم چاي میاري منو فلسك ؟ جان ماهي-

 بشقاب توي رو دستش توي چنگال قاشق  كیومرث

 : گفت آكو به رو و شد بلند جا از و كرد پرت خالي

  میگرن قرص  ؟ ماهگل! اونجا بیایید. كار اتاق  رم مي-

 . بیار منو

 : گفت آوین به آروم آسو كیومرث رفتن با

 یه كنه فكر بذار. نگو بهش ولي خیریه، بده پولو خب-

 .غزاله براي. براتون كرده كاري



 : كرد اخم آوین

 اصول بقیه خاطر به وقت هیچ...  وقت هیچ آسو-

  آدم این غرور خاطر به من. نذار پا زیر خودتو اخلقي

 سرم هم منت هزاران و بگم دروغ شم نمي حاضر

  كم یه حتي. آسو شو بزرگ. دادم پول بهتون كه باشه

 آدم واسه كني، نمي كم  اگه یا. كن كم مهربونیت از

 . كن خرج درستش

 .  خواد  مي رو غزاله و تو خوبي بابا-

  نمي پدرش و من ي اندازه كس هیچ رو  غزاله خوبي-

 . دونم مي بهتر  خودم خودمم خوبي. خواد

 : زد لب مغموم آسو

 . باشه-

 : گفت همیشگیش تفاوت بي لحن با آلند

  منه از. خواریم جیره امون همه كنید حساب جور هر-

 .  آسو و آكو تا بگیر، بزرگتون

 : شد براق  آوین

 .  آلند نكن قاطي منو-

 حقوق  فرانسه دانشگاه بهترین رفتي كي پول با ؟ جدا-

   ؟ خوندي



 : داشت اخم آوین

  نكرده ازدواج هنوز من. گذشته خیلي ماجرا اون  از-

 . كردم جدا چیمو همه. كه بیني مي ولي. بودم

 : گفت رفته باال ابروي با آلند

  داده بابات خرجشو كه دانشي همون  از  االن ولي-

  دانشگاه اون سري صدقه از. میاري در پول داري

  كه بیاري در اونقدري توني مي و معروفي كه مشهوره

   ؟ هوم نخواي، باباتو پول

 : گفت حرص با آوین
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 .  خوندم درس. كردم تلش مدرك اون  براي خودمم من-

  و خواهش انگار گي مي جوري یه. آوین كن ولمون-

  چقد دوني مي. بخوني درس اونجا بري كردن تمنا

  ؟ خورده آب بابات واسه

 .  نكن بابات بابات انقدر-



 اون ؟ بخوني درس اول از حاضري ؟ بگم چي پس-

 جر رو ما حرومیش و حلل هاي بحث كه شوهرت

  ؟ بده تحصیلتو خرج تونه مي داده،

 : زد پوزخند آوین

  ازدواجم تو كه این از.  ؟ آلند سوزي مي چي از تو-

  اخرشم كه نكردم شوهر تا ٤ تا ٤  كه این از ؟ موفقم

   ؟ بابات ي خونه برگردم

 : گفت بغض با آسو كه بده جوابي خواست آلند

 تلخي چرا. شدیم جمع  هم دور عمري بعد. كنید بس-

  هفت مثل چرا... برادریم خواهر همه ما ؟ كنید مي

  هواي خودمون ؟  كنید مي رفتار ها غریبه پشت

  ؟ باشه داشته كي باشیم نداشته خودمونو

 بوسه و شد خم. رفت آسو سمت. شد بلند جاش از آكو

 : گفت و گذاشت سرش روي اي

 .  عزیزم نخور غصه-

 : زد پوزخند آلند

 داداش یه ؟ خوري مي  غصه  چرا تو. گه مي راست-

  زن ما واسه داداشه، تو  واسه. پشتته كوه عین داري

 .  داداش



 : زد لبخند آكو

 .  آلند لیاقته بحث-

 : گفت من به رو و

  وقت هر هم تو. كار اتاق   رم مي من ؟ جان راز-

 .  بیا داشتي دوست

 .  رفت و

 : گفت آوین كه شدم بلند جا از

 كلم ٤. میز همین سر اومد آكو همراه یكي بار یه-

.  رفت كولشو رو گذاشت دمشو شنید، كه حرفامونو

 غم زانوي سال چند منم احمق   برادر. رفت كه رفت

 كه هم ما. دیدي هم تو اومدي، تو حاال. گرفت بغل

 وقتي نه. برو االن بري، خواي مي اگه. باز بودیم جمع

 دیگه بار  یه تونه نمي آكو. بشه ات وابسته تر بیش كه

 دیگه میفته،. شه مي تموم زانوش. كنه بغل غم زانوي

 . شه بلند نداره زانو

 : گفتم استرس با

 ... شخ دستیار... من-

 یا. داري راه دو االنم. ره نمي كتم تو كه همكاري نگو-

. خیلیه تا دو این فرق ... كار اتاق  برو یا بیرون، برو



 یكیش. شد صرف رفتن فعل تاش دو هر واسه نبین

 .  رفتن یكیش موندنه، معنیش

 : گفت كلم یك كه بودم ایستاده شده خشك

 .  سلمت به-

 داده اولتیماتوم بهم... كنن حركت تا دادم توان پاهام به

... رسیدم ها پله به... بود داده رفتن فرصت... بود

  براي و رفتم مي باال رو ها پله باید البد كار اتاق  براي

 ... مستقیم خروج، درب

 جا كه... برم كه بودم نیومده من... كردم تعلل كمي

 هم عاشقم حتي... خورد نمي ضربه من از آكو... بزنم

 كسي اگه ؟ غم زانوي كدوم ؟ وابستگي كدوم. نبود

 ؟ اي ضربه چه تازه. بودم من بخوره ضربه بود قرار

 ضربه ولي... شم مي اذیت دوریش از ماه دو فوقش

   ؟ نمیرزید. میرزید كیومرث شدن نابود به من خوردن

 مي و ذاشتم مي پا محكم جوري. رفتم باال رو ها پله

 خوري ناهار توي دختراي گوش به صدا كه رفتم

  عمیقي نفس رسیدم، ها پله باالي به وقتي. برسه

 .  كشیدم

  پرسیدم و دیدم قرصي ورق  و خالي لیوان با رو  ماهگل

: 



  ؟ سمته كدوم كار اتاق -

 .  اولي در همین-

 .  ممنون-

 كیومرث. شدم اتاق  وارد و نشنیدم صدایي. زدم در

 دست بین رو سرش و بود   نشسته چرمي صندلي روي

  گفت بیاره باال رو سرش كه این بدون. بود گرفته هاش

: 

 . بزنه رئیسي به زنگ یه رفت آكو-

. كردم پایین و باال سرمو حال این با ولي دید نمي منو

  غیر جو آكو بدون. برم بیرون اتاق   از خواست مي دلم

 : گفت كه برگردم خواستم. بود تحمل قابل

 .  شه مي منفجر داره ؟ بدي ماساژ سرمو باز توني مي-

 دست مرد این به خواست نمي دلم. ایستادم جام سر

  غسل به احتیاج لمسش با كه بود نجس قدر اون... بزنم

  از  امان...  ها ولي این  از امان ... ولي. كردم مي پیدا

 و رفتم جلو. باشي نداشته اي دیگه ي چاره كه وقتي

  هاش شقیقه روي رو هام انگشت آروم. ایستادم پشتش

 شروع. كنم كنترل رو درونم خشم كردم سعي و گذاشتم

 : گفت كیومرث كه كردم



  دستتو! محضي چرت چه. بابایین دخترا گن مي همه-

  گاز باز دهنشون بذاري و عسل تو كني فرو آرنجم تا

 . گیرن مي

 : داد ادامه كه ندادم جوابي

 .  نشدیم خانواده دیگه رفت،  مادرشون وقتي از-

 . ندادم جوابي هم باز

 چندین خونه این. رفت ثریا كه بود سالش ١٧-١٦ آكو-

 همسرش، واسه هم كه زني یه. ندیده زن رنگ كه ساله

  خانواده هم باشه، دوست ها بچه واسه هم باشه، همسر

 .  كنه جمع هم دور رو

 : گفت و كشید عمیقي نفس

  هم ها بچه واسه. ننشست دلم به كس هیچ ثریا بعد-

  جورشونو ماهگل. سرشون باال بیارم یكیو نبود خوب

 .  خونه این تو بیاد یكي وقتشه... االن  اما. كشید مي

 : گفت ربط  بي بعد

 .  دختر كنه مي معجزه دستات-

 من به اصل . كنم جدا  رو ها انگشت خواست مي دلم

  ؟  كرد مي درددل من با كه چه



  و گرفت اروم دستم مچ از كه بردارم رو دستم خواستم

 : گفت

 پر و باشه جوون كه یكي. خونه این تو بیاد باید زن یه-

. ها بچه هم باشه داشته منو هواي هم كه یكي. طراوت

 ... ببره  دلمو فرش موهاي كه یكي

.  كشیدم عقب سریع خیلي رو دستم. شد گشاد هام چشم

 گفت مي چي. افتاده فشارم پریده، رنگم كردم مي حس

  كردم حس. فهمیدم مي... نبودم احمق  من ؟ مردك این

 گفت و شد وارد آكو و شد باز اتاق  در كه گرفتم رعشه

: 

 .  فرسته مي مداركو ولي بیاد، تونه نمي رئیسي-

 : گفت و گرفت رو دستم آروم بعد

 ؟ عزیزم ایستادي چرا. راز بشین بیا-
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 چقدر ؟ بود گفته عزیزم  من به حاال تا آكو ؟ عزیزم

 آكو... گفت جا به  چقدر... چسبید بهم عزیزم این

 كیومرث كاش... گفت كه كرد خوب چقد ندونسته



...  هست آكو و من بین اي رابطه یه كه بفهمه الشخور

 ...  بود شده پر هام چشم

 ... بود گرفته دستمو آكو... بود گرفته دستمو

  از منو بگم و آكو آغوش توي بخزم خواست مي دلم

 ... بیرون ببر جا این

 از ثانیه هر كه محكم اونقدر. گرفتم تر محكم رو دستش

 باید ولي... دادم فشار زیادي شاید. باشم مطمئن بودنش

 كیومرث مثل كسي كه محكم قدر اون. گرفتم مي محكم

 ...  كنه جدا نتونه

... نكرد ول رو دستم. نشستم صندلي روي آكو همراه

  خواست مي دلم. كرد مي نگاه هامون دست به كیومرث

  كیومرث ي خونه به اومدن شانس ولي خونه برم

 . شه نصیبم  روز هر كه نبود چیزي

 :  گفت و گرفت دستامون از نگاه كیومرث

   ؟ فرسته مي ِكي مداركو-

 صورتم به كه طور همین  و كرد نگاهم لبخند با آكو

 :   داد رو كیومرث جواب كرد مي نگاه

 .  زود-

  ؟ باال بره مي نرخو حد چه تا فرامرزي نفهمیدي-



 :   نگرفت ازم نگاه آكو

 . نه هنوز-

 . بیار در پروازشونو تاریخ-

 :  زد  بهم هم چشمكي بار این آكو

 .  میارم در-

 :   شد عصباني كیومرث

 .  كن نگاه منو زنم مي حرف باهات وقتي-

 و زد گوشم پشت رو موهام و اورد جلو رو دستش آكو

 :  برگردوند كیومرث سمت به رو بعد

 .  بگو ؟ خب-

 به شروع بعد و كشید اي حرصي نفس كیومرث

  دادن، گوش بین من و كرد ها زمین ي درباره توضیح

 . بود نكرده ول دستمو هنوز كه بودم دستي فكر

 . شد  نمي  نصیبم مهمي اطلعات

  و آكو. فرستاد رو نیاز مورد هاي فایل رئیسي

  تماس مشغول من و بودن دادن طرح مشغول كیومرث

 .  داشتن الزم كه آدمایي با ایمیل و

 : گفت كیومرث كه بود شب نیم و ١٢ ساعت



 .  بعد واسه باشه باقیش-

 : گفتم آروم. بود نیومده سرجاش كامل حالم هنوز

 . برم دیگه من-

 : گفت و كرد نگاهم كیومرث

 .  برسونتت راننده گم مي. وقته دیر-

 : گفت  آكو كنم اعتراضي كه این قبل

 . رسونمش مي من-

 : گفت و اومد داخل آسو سر و شد زده اتاق  در

 .  دارم كارت ؟ میاي دیقه چند ؟ آكو-

 : گفت آسو جواب در  و كرد نگاهم آكو

 .برسونم رو راز  خوام مي-

 .گیرم نمي وقتتو تر بیش دیقه چند-

 : بود پریشان آكو

 . بیاد هم راز بذار پس-

 : زد معذبي لبخند آسو

   ؟ ببینمت خصوصي ممكنه شه نمي ناراحت اگه-

 : گفت من به رو كلفه آكو



 . بریم بیام تا  باش  منتظر پایین برو تو پس-

 : گفت كیومرث كه دادم تكون سرمو

 .  دارم كارش-

 : گفت كیومرث حرف به اهمیت بي آكو

 

 ٩٦_پارت#

 

   ؟ موني مي منتظر پایین-

 : بود حرصي كیومرث

 . دارم كارش گفتم-

 خواست مي ؟ داشت كار چه كیومرث... بودم  ترسیده

  ؟ كنه  تموم رو تمومش نا  پیشنهاد

 : گرفت رو دستم آكو

 . كنم مي همراهیت پایین تا خودم-

 : زد پوزخند كیومرث

  به نیاز. تره زرنگ تو از  باشه هرچي. زرنگیه دختر-

 .  پسر نداره هواداري

 : نالید آسو



   ؟ داداش-

 .  كن  صبر جان آسو-

 : داد تكان تاسف ي   نشانه به رو سرش كیومرث

 .  بكنید خوایید مي غلطي هر. بیرون برید اتون همه-

 .  رفتم بیرون آسو  و آكو همراه

 : گفت لبخند با آكو

 .  میام زود بپوش لباساتو. آسو پیش رم مي دیقه چند-

 . باشه-

 شنیده حتما رو كیومرث هاي حرف... بود فهمیده آكو

 مي داد چیزو یه همه... حرفا این...  رفتار این... بود

 .  بود شنیده آكو! زد

  در شدن بسته با و رفتم پایین پله دو. رفتم ها پله سمت

 .  كردم كج سمت اون به رو راهم آسو، اتاق 

 . بشنوم  خوب تا شدم نزدیك كمي

 : میومد آسو صداي

 . امانت دستت اینا-

   ؟ چیه منظورت-

 . آكو كنم مي كارامو دارم-



  ؟ كردي فكري چه. آسو شه نمي-

 هم رو بابا حتي من. دارم  دوست اتونو همه  من آكو-

 . وقتشه ولي دارم، دوست

  ؟ كني كار چي خواي مي اونو. نیازه بابا رضایت-

  الكي خوام نمي ولي. كنم مي كاریش یه. دونم نمي-

  پاسپورتم و شناسنامه ببینم  رفتن دم ولي بده، رضایت

 .  نیست

  ؟  دارم نگهشون من خواي مي-

 مي امنتو چیزاي كه  همونجایي. امن جاي یه اره،-

  كه صندوقي گاو همون تو. خاص اتاق  همون تو. ذاري

 .  دوني مي رمزشو خودت فقط 

 .  نیستم موافق  من آسو-

 جاي یه رو اینا و برو فقط   االن. زنیم مي حرف بعدا-

   ؟ خب بذار، امن

  گرفتم فاصله در از زود. بود رفتن وقت. نیومد صدایي

 پوشیدم هامو لباس سرعت به. رفتم پایین رو ها پله و

 . نشستم نشیمن مبل روي و

 : گفت و اومد پایین آكو بعد دقایقي

  ؟ بریم-



 : زدم لبخند

 . بریم-

  باالیي درصد. بودم معذب. بود كرده سكوت راه توي

 آكو. شنیده رو كیومرث حرفاي كه دادم مي احتمال

 .  كردم مي اعتماد جلب باید. نداشت اعتماد من به هنوز

 : گفتم لرزان صداي با

 . بگم بهت باید چیزیو یه-
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 .  بگو-

...  یعني بگم جوري چه... شام بعد... امروز...  امم-

 ... اتاق  تو بابات

 : برید حرفمو

 .  شنیدم. دونم مي-

 : گفتم مصنوعي تعجب با و كردم نگاهش

   ؟ شنیدي-

 .  داشت ارزش. گفتي  كه مرسي... ولي. شنیدم-



  ؟ كنم كار چي باید حاال-

  ؟ كني كار چي چیو-

 ...ببینمشون وقت هر خب-

  مجبور رو تو كسي. راز  بكني نیست نیاز خاصي كار-

 .  كنه نمي كاري به

 . كردم پایین و باال سرمو

 : گفت آروم شدنم پیاده قبل. داشت نگه خونه جلوي

  ؟ بري خواي مي-

 . وقته دیر... خب-

  ؟ بري خواي مي. گم نمي اونو-

 : داد ادامه كه نزدم حرفي

  تازه. دیدي خانوادمو كه هستي زندگیم نفر دومین تو-

 ابراز بهت پسرت دوست پدر. بودي هم تر  شانس بد

  ؟ بري خواي  مي. بگو حاال. كرده هم علقه

  من ولي ؟ بود ساده سوال یه فقط  یا ؟ بود ترسیده آكو

 . كردم مي حس صداش توي رو نگراني

 : گفت كه كردم مي نگاهش



.  دیگه سال دو نه فردا، پس نه فردا، نه. راز بگو االن-

 .  بگو  االن

  ترك از...  نه من دادن  دست از از... بود ترسیده آكو

  خوشحالم حرف این... عاشقي بعد شدن ترك... شدن

 ...  شه عاشقم كه داد مي  احتمال  آكو... بود امید... كرد

 : گفت كلفه

 .  راز بده جواب-

 با و گذاشتم اش گونه روي  اي بوسه.  شدم خم سمتش

 : گفتم لبخند

 .  آكو بینمت مي فردا-

  ؟ دوني مي خواد، مي جسارت كردن صحبت فردا از-

 : گفت و نشد من حواب منتظر

  كس هیچ. بده تضمین فردا واسه تونه نمي كس هیچ-

  فردا از... بده یقین فردا طلوع دیدن واسه تونه نمي

  امید یه داري چون... خواد مي جسارت زدن حرف

 سحر خاطرش به شبو  كه چیزي یه... دي مي بزرگ

 . كنه

 . آكو بینمت مي فردا-



 دي، مي قول اگه. باش هم تو. راز قولیم خوش آدم من-

 . بمون پاش

 .  آكو بینمت مي فردا-

 وزنشون ي اندازه  كدوم هر... دارن وزن حرفا-

 .  سنگینه زیاده، فردا وزن. دارن مسئولیت

 : زدم لبخند

 .  آكو بینمت مي فردا-

   ؟ فردا-

  .. فردا-

   ؟ راهه به صبح اول ي قهوه و چاي بساط  پس-

 ...  راهه به-

 : كرد نجوا و چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش

 ...  راز بینمت مي فردا-

*** 
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 : داد جواب زود و گرفتم  رو  آكو داخلي ٥ ساعت راس

 . عزیزم سلم-

 لبم به لبخند بار هر و بود شده زیاد هاش گفتن عزیزم

 ... بودم كسي عزیز من. میاورد

   ؟ برم تونم مي من. سلم-

  ؟ داري عجله-

 . دوستم دنبال برم خوام مي-

 . روشن چشمت به، به-

 .  ممنون-

 . برسون سلم. برو-

 : خندیدم

 .  كه شناستت نمي-

 . شیم مي آشنا خب-

 . رسونم مي سلمتم شدین آشنا وقت هر-

 .  حله-

.  شدنم بزرگ محل سمت به رفتم و كردم قطع رو تلفن

 . شدنم پیر... نه كه شدن بزرگ

 



 قدم و ایستادم... نرفتم سمتش زود ملي دیدن با

  به... بود لرزان ها قدم ... كردم نگاه رو برداشتنش

 مایي... شد مي ما امثال تمام نصیب لرزش این گمانم

 زندگیمون تمام كه مایي. نداشتیم اي پشتوانه هیچ كه

 یه به دن مي هولمون یكهو و بوده  بسته هاي در پشت

 هیچ بدون پشتي، هیچ بدون... وحشي و ترسناك دنیاي

 ؟ میارن دووم دنیا این توي ما از نفر چند. اي آمادگي

 كه آغل یه زیر فقط  نفر چند  و ؟ شن مي موفق  نفر چند

  امثال ؟ بمیرن تا رنن مي  درجا پناه سر گن مي بهش

 مي آشنا خانواده ي كلمه با وقتي. شن مي پیر زود ما

  كسي و خورن مي بر مشكل به وقتي. شن مي پیر شن،

 ...  وقتي. شن مي پیر بگیرن، كمك ازش كه نیست

  مي هم پیر كردیم، زندگي پیر شدیم، زاده پیر ما

 ... میریم

 

  سمتش. بیارم تاب رو ملي ترس نتونستم این از تر بیش

 : زدم صداش و رفت

 ...  ملي-

. ریخت اش چهره به امید دهنم، از اسمش شنیدن با

 قدم سمتم. شد نگاهم قفل نگاهش و داد چرخ رو سرش



... نبود امید نا دیگه... لرزید نمي ها قدم دیگه. كرد تند

 گاه تكیه منو ملي... بود  نكرده اش احاطه تنهایي دیگه

 ...  بود دیده

 : كردم بغلش

 . اومدي خوش-

 : زد لبخند بغض با

 . نیومدي كردم فكر-

 ... اینجام.  ملي اومدم-

 دادم تكون خیابون سمت رو  دستم و گرفتم رو چمدونش

: 

 . بست در-

 

 با خونه دیدن با ملي. كردم  باز رو در و انداختم كلید

 : گفت ذوق 

   ؟ توئه مال اینجا یعني-

 . اس خونه صاحب مال . نه كه معلومه-

  ؟ كني مي  زندگي اینجا تو یعني خب-

 : زدم لبخند



 . كنیم مي زندگي اینجا ما... نه-

 : كرد بغلم دیگه بار

 ... امون خونه تو ؟ بخوریم چاي كنم عوض لباسامو-

 : خندیدم

 . امون خونه تو. بخوریم چاي-

 

 : گفتم و اومدم سمتش چاي استكان دو با

   ؟ خبر چه ها بچه از-

 .  كرده پیدا پسر دوست مونا-

 : گفتم حیرت با

   ؟ جوري چه ؟ واقعا-

 .  خوبیه پسر گه مي. اینترنتي-

 : زدم پوزخند

  نمي بینیشون مي روزه هر و حضوري وقتي رو پسرا-

 ؟  فهمیده اینترنتي اون بعد نه، یا خوبن فهمي
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 .  خودم پیش بیا بیرون اومدي. دارم خونه گفته پسره-

  ؟ كرده باور هم مونا-

   ؟ داره اي دیگه ي چاره-

 . بود چاره تنها گاها واهي امید به باور... نداشت

  ؟ حمیدي خانوم ؟ چطوره زهرا-

 بهش جا همون كار یه كرده صحبت رمضاني با زهرا-

 .  حمیدي خانوم مثل بمونه هم جا همون بدن،

 :  گفت كه دادم تكون سرمو

  دیدیشون ؟ رفتي پیش كجا تا. بگو تو. كن  ول رو اینا-

  ؟

 . دیدمشون-

   ؟ جورین چه-

 . متفاوت-

   ؟ چي یعني-

  آوین،! خودخواه و خیال بي آلند،! خبیث كیومرث،-

 ! ضعیف و نازك دل آسو،! مغرور

  ؟ چي پسره-

 : كشیدم عمیقي نفس



 ! مرموز... حامي مهربون، صدا، خوش جذاب،... آكو-

  ؟ داري دوسش-

 : كردم اخم

  ؟ ملي گي مي چي-

  ؟ داره دوستت-

 : زدم پوزخند

 .  ها خوشه دلت-

 ...  اولش  از. كن تعریف-

 ...  بود زیاد كردني تعریف. بزرگ  نفس  یه. گرفتم نفس

 

 : زد لبخند ملي شد تموم كه حرفام

 ... داره دوستت پس-

 .  بیخیال ملي اوف،-

 . شید مي اذیت دوتون هر و داري هم تو داره،-

 .  شیم نمي-

 . روشنه روز مثل. راز شید مي-

 : گفتم بلند



  عاشقن امروز. نبین اینجوري رو اینا ؟ اذیت كدوم-

 یه رن مي بشن اذیتم. كه شن نمي اذیت...  فارغ فردا

 و غم بعد خرن مي الگژري ماشین یه یا توپ، سفر

  شروع باز و كنن مي دوپینگ . ره مي یادشون غصه

  مثل منم واسه. ملي شه  نمي هیچیشون اینا. كنن مي

 هاش شب واسه. نیستم زندگیش عشق  من. روشنه روز

  نمي كسي هیچ. دیگه كس هیچ... من نه. نیستم مهتاب

  كنه پیدا خورشید یه بیاره شانس خیلي. شه مهتابش تونه

  گفت خودش. شه نمي عشق  تازه اونم.  روزاش واسه

. نیست عاشق  گفت  خودش. بگذرونه خوش اومده

 .شه نمي شیدا گفت خودش
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 : زد  لب آرام تنها ملي

  ؟ چي تو-

 : بود گرفته بغضم

  نیست كسي كنم گریه من ؟ مهمم مگه من ؟ من-

 بسته براشون در یه... اونا ولي. ملي كنه پاك اشكامو

 برش و دور دختراي. شه مي باز دیگه تاي هزار شه



  اشك.  كنن حمله و شه باز جا كنه، كات منتظرن احتماال

 تا هست دست تا هزار بریزه اگه ولي ریزه، نمي كه

... كنه پاك  نیست كسي منو اشكاي ولي. كنن پاك براش

 .  دارم دست تا دو من! جهنم به ولي

  ام شده روان هاي اشك روي محكم رو هام دست و

 : گفتم و كشیدم

 . جوري این-

 . داره مي برم ترس. راز نگو جوري این-

 : گرفتم رو هاش دست و رفتم سمتش. شدم تر نرم

  چند بشم اذیتم. شه نمي هیچیم من. راز بره قربونت-

  و مامان ي قیافه من. شه مي فراموش بعدش. وقته

 ...  سهله دیگه كه این. رفته یادم بابامو

  شینه مي راست یه حس.  راز داره فرق  حس با قیافه-

 . شه  نمي فراموش. ات سینه وسط 

  دارم،. ملي ندارم داشتن نگه حس واسه اي سینه من-

 پرش انتقام و كینه و نفرت و خشم... نداره جا ولي

 .  كردن

 .گي مي دروغ داري دوني مي خودتم-

 : نالیدم



. شه باورم دروغم تا بگم  انقدر خوام مي. دونم مي آره-

  ؟ خب. كن باور هم تو

 : برچید لب ملي

 . خب-

 : زدم لبخند بغض پر

 . اومدي خوش بازم-

*** 

 

  بود نتونسته هنوز و بود  گذشته ملي اومدن از هفته چند

 . كنه پیدا كار

 هوا. بود بهتر كمي اوضاعم و بودم دراومده تنهایي از

 .  نبود خبري برف از ولي بود شده سرد

  شركت وارد بود شده نصیبم دیروز كه خوبي انرژي با

 یه ساله، ١٩ دختر یه من، بود گفته مازیار دیروز. شدم

 هم خودم رو زیادم پیشرفت. حریفم رو مرد چندین تنه

 .بودم راضي بسیار و كردم مي حس

. كردم روشن رو سیستمم لبخند با و نشستم میزم پشت

. باشم آكو منتظر دادم ترجیح ولي خواست مي چاي دلم

 و شد باز آسانسور كه بودم سیستم پسورد زدن حال در



  منجمد تنم ولي بود تنم گرمي كاپشن. شد وارد كیومرث

 حاال. بودمش ندیده دیگه حرفا اون و شب اون  از. شد

  نجاتم و بگیره رو دستم كه بود نیومده هنوز هم آكو

 .  بده

 : گفتم زور  به میزم به كیومرث رسیدن با

 . سلم-

  ؟  میاي زود انقدر همیشه. سلم-

 . بله-

 :زیرستاخ
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 .  دوني مي جایگاهتو قدر. خوبه خیلي. خوبه-

  روم به رو میز این و جایگاه  این داشت اصرار چقدر

  بحث كاش. بودم خسته كردنش اشاره بار هر از. بیاره

 .  كرد مي عوض رو

 : گفت و ایستاد سرم باال

 . بزنیم حرف شب اون نشد-

 قبلي بحث همون كاش ؟ بود كجا كردمش غلط  ي دكمه

 .  داد مي ادامه رو



 : اوردم باال سرمو

 . نموند حرفي-

 : رفت باال ابروش یك

   ؟ راحته خیالت چون-

 .  شم نمي منظورتون متوجه-

 . گرگي تو بود، ساده صمدي هرچي-

  ؟ گرگ-

 مي صمدي. دارم خبرشو. كشه نمي طول زیاد ولي-

 .  برنه حرف آكو با خواد

 : دادم قورت رو دهانم اب

 .  نشدم خوشحال الهام رفتن   از من. ندارم مشكلي من-

 : خندید بلند كیومرث

 فكر پیشنهادم رو خوام مي كه چیزاته همین واسه-

 . نمیاد در واست چیزي آكو از. كني

 : كردم اخم

 ... آكو-

 : برید حرفمو



 تو ولي. نیست بازي  زرنگ اهل ولي زرنگه، آكو-

 . بازي زرنگ  اهل هم زرنگي، هم. مني مثل

 : داد  ادامه كه داشتم اخم همچنان

  دو و بیاد سرنوشت موني  نمي منتظر. میاد خوشم-

 مي كار به دست خودت. كنه تقدیمت  موقعیتو دستي

 . شي

 : گفت تر آروم و اومد صورتم نزدیك كمي

 .  باشه كثیفي كار اگه حتي-

 : گفتم پته تته با. اومد باال سرعت با سرم

  ؟ كثیف كار-

 . نیستم منم. دختر نیستي ناراحت الهام  رفتن از تو-

 . بودیم دوست الهام و من ؟ كنید مي فكر اینجوري چرا-

   ؟ شه مي دوستش اخراج باعث دوستي كدوم-

 ؟ پیرمرد این گفت مي چي.. اومد بند نفسم

 : زد  اي وري یه لبخند مرث كیو

 اتاق  دوربین ولي. درست خرابه البي دوربین-

 ! دختر نیست خراب حسابداري



  نفس و بودم گرفته گر ... كوبید مي وار دیوانه قلبم

  ؟ دونست مي چي كیومرث. نداشتم تكلم قدرت. نداشتم

  واقع در. بودم گرفته كم دست رو پیر كركس این من

 فقط  كه  این از  غافل بود گرفته كم دست رو همه من

 .  بودم كم دست خودم

 : خندید كیومرث

  مي تحسینت من. دختر  نترس ؟ شدي شكلي این  چرا-

 . كنم

 : گفت كه كردم نگاهش سوالي

  مشكوك خیانتش. صادقه  و وفادار الهام دونستم مي من-

.  بره خواستم بازم فهمیدم رو ماجرا وقتي ولي. بود

. بود الزم تو مثل یكي.  خورد نمي درد به الهام چون

  مني مثل تو. كنه كاري هر پیشرفت واسه كه یكي

 . خوره  نمي دردت به آكو. دختر

 : بگم تونستم تنها

 .  دارم دوست رو  آكو من-

  ؟ چي  كه. دارم دوست رو آكو منم-

 : داد ادامه. كردم نگاهش فقط 

 . بدم پیشنهاد دیگه بار یه حاضرم-



 : كردم زمزمه

 ... نه-

 : زد پوزخند

 . زدي بختت به لگد-

 هاي قدم صداي بعد و شنیدم رو آسانسور صداي

  چقدر آخ...  آشنا آرامش حس... آشنا عطر بوي... آشنا

 ...  بود خوب آشنایي

 : گفت و شد نزدیك آكو

   ؟ خان كیومرث داري كاري-

 : چرخید آكو سمت و گرفت فاصله ازم كیومرث

 .  دارم كارت-

  ؟ ایو دیگه كس یا ؟ منو-

 .  دارم كار هم تو با-

  من اتاق  اینجا. باش منتظر اتاق  داري كار اگه من با-

 .  نیست

 . رفت آكو اتاق  به و زد پوزخند باز كیومرث

 : شد خم میزم دم آكو

 .  خیر به صبحت-



 : بودم اضطراب پر و منگ هنوز

 .  ممنون... مم-

 . جایي اي، كافه رستوراني، ؟ بیرون بریم امشب-

 . بریم-

 : گفتم كه رقت مي اتاق  سمت داشت

   ؟ آكو-

   ؟ بله-

 ...  مثل  ؟ االن همین مثل  ؟ بریم زودتر شه نمي-

  و كرد نگاهم آكو. بدم ادامه نتونستم و اومد بند نفسم

 : گفت

  كار اونجا از. خونه بریم بردار لپتاپتو رفت، كه بابا-

 .  كنیم

 : زدم  داني قدر و بغض پر لبخند

 . مرسي-

 .  رفت اتاقش به و زد چشمك

 از تر  بیش كیومرث. دادم بیرون رو شده حبس نفس

  راه آزادانه وقتش از تر بیش. بود  مونده بیرون وقتش



 مي نابود باید كیومرث. بود  رسیده وقتش... بود رفته

 ...زود خیلي خیلي. زود خیلي. شد
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 .  بود نیومده جا حالم هنوز شدم، آكو یخونه وارد یوقت

  دونستم یم فقط  و بود گرفته وجودمو كل استرس

 . شه برداشته میان از باید كیومرث

 دوربین طریق  از بودن اتاق  تو كیومرث و آكو یوقت

  و نزد آكو به الهام از حرفي كیومرث كه بودم دیده ها

 .  بود یباق شكرش یجا

 : كرد اشاره سفیدم  كاپشن به آكو شدیم كه داخل 

 .  میاد بهت سفید-

 : زدم لبخند

 .  ممنون-

  یم یدیدن عروس لباس تو كه یهست یاونای از تو-

 . یش

 ؟ عروسي جشن كدوم ؟ عروس كدوم. زدم پوزخند

  ؟  عروس سفید بلند پیراهن كدوم



 .  بیارم یچا برات بشین-

  یلباس به نگاه با.  نشستم مبل روي و درآوردم كاپشنمو

 یقه بافت. گرفت ام خنده بودم پوشیده كاپشنم زیر كه

 . بودم عروس  امروز من انگار! سفید یاسك

  و اومد بیرون فنجان دو با آشپزخانه از آكو بعد یدقایق

 : گفت لبخند با  دیدنم با

 . ها  یشد عروس یحساب امرز-

  میز یرو رو ها فنجان. كردم نگاهش یكوچك لبخند با

 :  گفت و نشست كنارم و گذاشت

 یه بود فرصت. كردم یكثیف احساس. یسفید چقدر-

 . رفتم یم حموم

 : خندیدم

 . برو خب-

 حموم. دخترام مثل زمینه این تو كنم یم  اعتراف-

 .  طوالنیه یخیل كردنم

 : گفتم خنده با

 .  نیست یانتظار  از دور چیز-

 : كرد یا ینمایش اخم

 ؟  یكن یم مسخره-



 یم داد سرزنده و شاین و لخت یموها این یول نه،-

 یم خوردش به آبرسان و ماسك یكل صاحبش كه زنه

 . ده

  خودش به منو و انداخت ام شونه دور رو دستش

 : چسبوند

 . اینجا بیا-

  و گذاشتم اش شونه یرو سرمو. كرد ام احاطه آرامش

  مشامم یتو ابد تا عطر این كاش. كشیدم بو ناخوداگاه

 .موند یم

 : گفتم شد یسپر سكوت یتو كه دقیقه چند از بعد

  ؟ كنیم ینم كار-

 . كنیم یم كارم-

  ؟ بیارم تاپو لپ-

 . بردارم لپتاپو رم یم منم. بیار-

  كه شد گرم سرمون انقدر . شدیم كار مشغول دو هر

 : گفت آكو كه یوقت تا گذشت زمان یك نفهمیدیم

  ؟ بدیم سفارش  یچ ناهار. شد ٤ ساعت اوه،-

 . نیست ام گشنه واقعا من. خوردیم تنقلت همه این-

 . شهینم نچ،-



 . نگیر. آكو نیست گشنم خدا به-

 : گفتم كه بده  سفارش تا برداشت رو تلفن

 . بخورم تونم ینم آكو جون به-

 : گفت و گذاشت یكنار رو تلفن. كرد نگاهم

  ؟ یگ یم  صادقانه ییعن آكو جون قسم-

 : كردم  نگاهش خیره خودش مثل

 . گم یم صادقانه ییعن-
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 :  گفت اروم و كشید یعمیق  نفس

 .  یا یداشتن دوست خیلي... راز یا یداشتن دوست-

 دارم دوستت یمعن یجورای یه ؟ بود علقه  ابراز این

 ناجور قلبم ؟ بود شده چم ؟ داد ینم یا ؟ داد یم

 .  كوبیدیم

.  شد نزدیكم كه بودم اش خیره زده حیرت یچهره با

 یرو یا بوسه. كرد فرو گردنم یگود یتو رو سرش

 : زد لب گوشم كنار و گذاشت گردنم



  ؟یكن یم كار یچ باهام یدار-

 بوسه آكو، ینزدیك آكو، حضور... بود  شده حبس نفسم

 ... كردیم بیخود خود از منو داشت آكو ریز ریز یها

  یم جمعش باید. شد یم  تر دور ازم لحظه هر تمركزم

 .  تونستم ینم یول. كردم

 اسم دیدن با و گرفت فاصله گوشیش زنگ صداي با

 : داد جواب و كرد یپوف یگوش یرو

   ؟ بله-

… 

  ؟ چطور-

… 

 .  خان كیومرث بگو كارتو-

… 

 . بدم یمرخص خودم به امروزو خواست دلم-

… 

 . دادم یمرخص دستیارمم به دقیقا-



… 

  بود كیومرث حرف به دقتش ینشانه كه كرد اخم كمب

 : گفت و

  ؟یچ كه-

… 

  ؟ داره تو به یدخل چه نكردنم یا كردن حمایت-

… 

 . دونه یم بهتر خودش. سالشه ٣١-

 . آسوئه به راجع حرف كردم حس

… 

  تو دست كه هست یجای  یه. امنه جاشم. منه پیش اره-

 .  نرسه بهش

… 

 گاو. بود زده حرف صندوق  گاو از  آسو... امن یجا

 گفت یم حاال. دونه یم آكو فقط  رمزشو كه یصندوق

 .  نرسه بهش تو دست كه یجای



 : زد پوزخند آكو

 . یخودت نگران پس-

… 

 . كافیه من واسه حالت همین ؟ شه یم نصیبم چي-

 

  یچیز یه حتما صندوق   گاو اون تو... كیومرث حال

 یم كار یچ باید. بخوره  دردم به كه یچیز یه. بود

... سراغش رفتم یم باید... نداشتم رمز كه من ؟ كردم

 .  نبود چیزا این و تولد تاریخ قطعا ؟ زدم یم یعدد چه

 : گفت كلفه آكو

 .  زنیم  یم حرف بعدا. دارم كار من-

 : گفت من به رو و كرد قطع رو تلفن و

 ... دردسراش و بابا. ببخشید-

 : زدم لبخند

 . شه  حل ایشاال هست، كه یهرچ-

 : كشید عمیقي نفس

  وابسته شخصیت این با  آسو، كه شده چي دونم ینم-

 . گرفته رفتن به تصمیم اش



 ؟ بود كرده اعتماد بهم ؟  من با ؟ كرد یم درددل داشت

  ؟ بودم شده وارد

 : دادم جواب

 . شده پیدا براش یخوب موقعیت شاید-

 بین آسو. كنم صحبت باهاش  نشده فرصت. دونم ینم-

  دوستمون چون ؟ چرا. خورد رو ضربه ترین بیش ما

. بدتره یدار دوستش كه  یكس از خوردن ضربه. داره

 .  تره بیش دردش. تره یكار

 : داد ادامه. كردم نگاهش

  نفع به رفتن. كنم یم فكر بابا مثل منم زمینه این تو-

. نیست آماده هنوز. تونه ینم  یتنهای آسو. نیست آسو

 یه باید. ره یم داره یا  پشتوانه چه به دونم ینم اصل 

 .  بمونه اینجا كنم پیدا یراه

   ؟یكن زورش ییعن-

 با كه كنم پیدا یراه یه باید. راز نیستم كیومرث من-

 .  بمونه بده ترجیح خودش. بمونه خوش دل

  یحرفا رو خیلي تونستم ینم. كردم پایین و باال سرمو

  اون یحواش و صندوق  گاو  گیر در فكرم. كنم فكر آكو

  كلید با صندوق  گاو شاید ؟ كردمیم كار یچ باید. بود

  یخیل موندم یم تنها آكو یخونه تو اگه... شدیم باز



 پیدا صندوقو گاو یجا  تونستم یم حداقل. میفتادم جلو

 خوابیدن قصد آكو كاش ؟ كردمیم باید كار یچ. كنم

 یم دورش یساعت یك كم كمه كه یچیز تنها... كردیم

 . كرد

 : گفت و گرفت رو دستم آكو

  رو ناهار استراحت تایم ولي خوریم، ینم ناهار-

  ؟ نه داریم،

 . خندیدم  روش به و شدم جدا افكارم از
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 : زد لب

 . نازت یخنده قربون-

  هم یرو هام لب. رفت یول كجا، نفهمیدم... رفت دلم

 . رفت خنده. افتاد

 : گفت و شد نزدیكم

  یوقت یول ،یخند یم یشاد یوقت. راز درستي تو-

 دار خنده چون... خندهینم هات لب یش یم یاحساسات



  تمام چون بده، خنده دستور تونهینم مغز. نیست

 .رفته قلب سمت دستوراتش

 : گفت و گذاشت قلبم یرو رو دستش

  انقدر. بكوبه یاینجور  كه رفته قلب سمت دستوراش-

  یم داد بودنتو درست  تنت تمام. تند تند انقدر محكم،

  قلبت... خندید یم هات لب  االن بود، یالك اگه. زنه

  ینم نگاه منگ و گیج یاینجور و زد یم نرمال

 . یكرد

  فكر كه یاون من كه درسته بگم  بهش تونستمیم كاش

  مواقع برابر در تو، برابر در یول نیستم، یكنیم

  تو كه پاك قدر همین... خودمم خود باتو، خصوصیم

... یگ یم تو كه منگ و گیج قدر همین... یگ یم

  بهش تونستم یم كاش. یگ یم تو كه درست قدر همین

  بود نكرده احاطه كینه و  خشم این رو قلبم كاش یا بگم

  یكلمه " كاش... "كاش... كنم تقدیمت كمال و تمام تا

 ... بودم حسرت از پر من و. بود حسرت

 ولع... شد نصیبم یحرارت پر یبوسه و شد تر نزدیك

 خوب حس از پر بود، گرم بود، صادقانه یول نداشت،

  خونم وارد شد، تزریق  هام لب به خوب حس این. بود

  اگه... شد گرم وجودم و رفت قلبم به یكراست و شد

 اگه ؟ شد یم یچ رفتم یم  پیش تهش تا االن  همین



  یچ شد؟ یم یچ كردم یم حس انتها تا رو آكو وجود

  این مگه ؟ نبود ناب لحظه این مگه ؟ بشه خواست یم

 ... مگه ؟ نبود ناب حس

  هامچشم از درونم شیطان... كرد حمله یمنف افكار

 رهیم آكو ،یبر  پیش تهش تا اگه: گفت و كرد ظهور

  هم تو... دخترا مثل... طوالنیه  حمومش گفت... حموم

 ... یتنهای  فرصت. فرصتي دنبال كه

... میومد بدم خودم ذات از. گرفت یم ام گریه داشت

  بودن نذاشته چرا نبودم؟  یعاد چرا بودم؟ یآدم چه من

  ؟ باشم یعاد من

.  خالصه االنت حال... راز قدم به قدم: گفتم خودم با

  یناخالص به شد، تموم حال این یوقت. شو غرق  توش

 . كنیم یم فكر ها

 عطش پر و كردم حلقه آكو یشونه دور رو دستم

.  نداشت برگشت دیگه راه این. كردم همراهیش

 . كردمیم طلبش  مشتاقانه حتب و دونستمیم

  یگوش زنگ منحوس  یصدا ،یطوالن ی بوسه میان

 و شد قطع تلفن. نكرد ولم و نداد یاهمیت. شد شنیده آكو

 ...  باز... باز... باز... خورد زنگ باز



  ی شماره دیدن با. گرفت فاصله ازم و گفت یبلند اَه

 :داد جواب و كرد تعجب تلفن یرو

  ؟ آسو جانم-

… 

  ؟یچ-

 : ترسید یكم شد، هول یكم

  ؟یكن یم گریه یدار چرا-

… 

  ؟ آسو یكجای-

… 

 .  بگو خیابون یه اسم. ببین اطرافتو-

… 

 . آسو بفرست لوكیشن-

… 

  ؟ باشه نباش، نگران. میام زود میام،-

… 



  ؟یخوب... بگو كلمه یه... فقط -

… 

 . میام  االن همین. عزیزم نكن گریه-

 :گفت بهم هول   جور همون و كرد قطع و

  دونم ینم. گه ینم...  و افتاده براش یاتفاق یه آسو-

 تنها تو... من. دنبالش برم باید... باید. شده یچ

 ... تو . گردم یم بر زود... یبمون

 :رفتم حرفش میان

 .  راحت خیالت. ندارم یمشكل  من. آكو برو-

 :گفت و گذاشت پیشونیم یرو یا بوسه و شد خم

 .  گردم یم بر زود-

 و كرد باز رو خونه در و برداشت زود رو كتش

 :گفت آخر یلحظه

 .  راز پاكه دلت تو. باشه  نیفتاده یبد اتفاق   كن دعا-

  پاك من... افتادم زمین  یرو توان نا من و رفت

...  من بر مرگ... نبودم خالص... نبودم ناب... نبودم

 ... من بر مرگ



  یخوب موقعیت... بودم تنها. كردم اطرافم به ینگاه

 . نبود رضا دلم یول. بود

  تك تك و رفتم خواب اتاق  به. شدم بلند حال این با

  مهمان اتاق  به. نبود یچیز. گشتم رو كشوها و كمدها

 ...نشد گیرم دست یچیز باز و رفتم

 سمت به منو پاهام... بود زده حرف خاص اتاق   از آسو

  به  منو یتابلوی دیدن یبرا  آكو یروز كه كشوند یاتاق

 .  ضخیم یشیشه با ی تابلوی. بود كرده دعوت اونجا

 ... كردم نگاه خیره تابلو به. شدم وارد

  ؟ اسخونه تمام از سردتر اتاق  این كردم یم حس چرا

  باز رو اول كمد. رفتم كمدها سمت و گشتم كشوهارو

. دیدم...  و كردم باز رو دوم كمد. نبود یخبر و كردم

. داشت درخشش كه یبزرگ  رنگ یانقره صندوق  گاو

 چیز یا زد یم رو چشمم  كه بود صندوق  گاو درخشش

  بود؟ یا دیگه

 كلید. كردم نگاه روش یها شماره به... شدم نزدیكش

 یم عدد خواست، یم رمز. بود یدیجیتال. خورد ینم

 ...خواست یم شماره خواست،
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  اشتباه من شاید اصل ...  آوردم فشار امحافظه به

  صندوق  گاو این یتو یخاص چیز هیچ شاید. كردمیم

 ...نداشتم یجای به راه من هم بود اگر یحت... نبود

 .  بود داشته نگه سفت منو ینیروی یول شم بلند خواستم

 :   بود گفته آكو به. افتادم كیومرث حرف یاد

  چه جمله این!" توعه دست من یزندگ و مرگ"

 ...  داشت یچیز یه كیومرث از آكو داشت؟ یایمعن

 و مرگ... كردم نگاه صندوق گاو یرو یها عدد به

 یزندگ و مرگ... كیومرث یزندگ و مرگ... یزندگ

 ... بود آكو دست كه كیومرث

 مرگ... بودم شنیده هم ی ا دیگه یجا رو كلمه  این من

 ... بود آشنا... یزندگ و

 ... كن استفاده هوشت از...  راز كن فكر

 مغزم! بود خودش! بود همین... افتاد تابلو به نگاهم

 :  بود گفته آكو. زد یم عجیب قلبم. زد بشكن

 كه این حس. عجیبه یخیل گرم سلح این یسرد حس"

 ." سلحه این به بسته یزندگ و مرگ چقدر



  كلمه این از منظورش كردم یم فكر... یزندگ و مرگ

  یول... باشه سلح این  با ها كشتار و یجهان جنگ به

  قاتل سلح، این. بود كیومرث منظور حتما. نبود

 . بود كیومرث

 حك مغزم یتو لحظه همون از. بود یادم رو سلح اسم

 .  گن یم هم 45 كلت بهش كه m1911. بود شده

 !  عدد..  ٤٥.. ١٩١١

 یها شماره سمت رو دستم.  دادم قورت رو دهانم آب

 عدد یرو... بود زیاد دستم لرزش. بردم صندوق  یرو

  نفس... بود زده یخ انگشتام نوك. موند ینم ثابت

 :لغزید ها شماره یرو دستم بار این و كشیدم یعمیق

١٩١١٤٥   

. نبود این... داد خطا یول زدم رو رنگ سبز دكمه

 خطا امكان بار چند تا... خدا یوا... نبود این رمز

 :كردم فكر دیگه بار. كردم یم ریسك نباید داشتم؟

M191145  

 عدد من ؟ بود یچ ؟ بود یچ. نبود عدد كه m حرف

. نبود عدد كه m... خواستم ینم حرف. خواستم یم

m سمت رفت... زد جرقه فكرم... نداشت عدد كه  

...  كارم میز یرو تلفن  یحت... یقدیم یها یگوش



  یرو m حرف. بودن  شده درج عددها یرو حروف

 .  بود خودش... بود همین. بود ٦ عدد

  نباید. كشیدم عقب بزنم رو رمز خواستم تا بار این

 از... بود صندوق  گاو روي عدد ١٠. كردم یم اشتباه

  یم یرقم  ١٠ رمز حتما. بود زرنگ آكو! ٩ تا صفر

 . ذاشت

 .  كردم فكر

m=6  

1911  

   ٤٥ كلت

  colt:  انگلیسي به... كلت

  c حرف

  فشار رو ٢ بار سه یوقت... ٢ عدد... یقدیم هاب تلفن

  c شد یم دادیم، یم

  چیدم خودم یبرا رو عددها

٦١٩١١٢٢٢٤٥ 

 . رقم ده دقیقا... رقم ده

 ...  زدم رو عددها استرس با



 ... شد سبز و داد صدا" تیك" دستگاه بار این و

  وجودم كل اضطراب و  هیجان و بود مانده باز دهانم

  باز... صندوق  و كشیدم رو دستگیره. بود گرفته رو

 ...شد
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  امخنده ینفس یب از. بود گرفته امخنده زیاد استرس از

  دسته چند. كردم نگاه رو صندوق  توي. بود گرفته

 و پاسپورت تا دو و شناسنامه تا دو بود، دالر اسكناس

 ... فلش یه

  یم دیدمش كه ثانیه همون  از... زدیم چشمك فلش

 .  مهمیه چیز فلش این دونستم

  خودم با تونستمینم. بود ریسك. برداشتم رو فلش

 .  شدیم بد دیدیم رو خالیش یجا آكو اگه. ببرمش

 . برداشتم رو  تاپلپ و رفتم نشیمن سمت

 یكپ رو فلش اطلعات و برداشتم هم رو خودم فلش

 گوشامو. بود داشته برم ترس... خودم فلش یرو كردم



  درجا شنیدم بیرون از یصدای اگه كه بودم كرده تیز

 . كنم جور و جمع

 پاك لباسم آستین با رو فلش شد، یكپ كامل كه اطلعات

 . گذاشتم جاش سر و كردم

  پاك لباسم با رو جا همه و بستم رو صندوق  گاو در

 . كردم

 و كشوها تمام گذاشتم، كیف یتو رو فلشم و تاپلپ

  بعد و كردم پاك رو بودم  كرده بازشون كه یكمدهای

 .  شدم ولو مبل یرو

  زده دستبرد بودم؟ كرده كار یچ. داشت لرزش تنم تمام

  من یپاك از انقدر كه  یكس آكو؟ گاوصندوق  به بودم

  اومده پیش كه یمشكل خاطر به كه یكس ؟ زدیم حرف

  ؟ بذاره  تنهام  بود شده مجبور بود

 سو گند حس... كرد اماحاطه  وجدان عذاب گند حس

 به... نداشتم یا دیگه یچاره من... اعتماد از استفاده

 ... نداشتم خودش جون به... نداشتم خدا

  از رو آدم این كه یكسای به لعنت... شد سرازیر اشكم

 ...  ساختن من

  ام چهره نباید. كردم یم گریه  نباید. كشیدم باال رو بینیم

 ...  زد یم داد رو غمم



 .  كشیدم هام چشم زیر یآب و رفتم آشپزخونه سینك سمت

  آكو. شد یم ام گرسنه  داشت كم كم... بود تاریك هوا

  یك دنبال... كردم باز رو  یخچالش. بود گرسنه حتما هم

  حاضر هم زود كه بودم یرژیم و سالم ساده، یغذا

.  نرسید ذهنم به یزمین سیب ی پوره جز یچیز. شه

 . گذاشت هم پز آب مرغ ی فیله شد یم كنارش

 گذاشتم، قابلمه یتو رو ها یزمین سیب. كردم شروع

 . گاز یرو گذاشتم و ریختم آب

  ادویه و پیاز همراه و كردم خارج بسته از  رو ها مرغ

 . گذاشتم یا دیگه ی قابلمه یتو

 یصندل یرو. بود  زیاد وقت شدنشون آماده تا

  یوتیوب وارد و برداشتم گوشیمو نشستم، آشپزخونه

 تا گشتم رو یانگلیس زبان  با مرتبط  یها كانال. شدم

 .  باشم آپدیت

. گرفتم رو یمل یشماره و شدم خارج یوتیوب از بعد،

 :  داد جواب زود

 . عزیزم سلم-

   خوبه؟ یچ همه ؟یخوب. جون یمل سلم-

   ؟یمیا یك  ؟ تو یكجای. خوبم ،یمرس-



  ؟یترس ی نم  تو. بیام  دیر شاید. بیرونم-

 تست كار واسه جا یه رفتم امروز. ترسم ینم نه،-

 . دادم

   ؟ كجا. خوب چه ؟ جدا-

 كارمند یكل و بود بزرگ. تیر هفت سمت. تولیدیه یه-

 . داشت

 . یكنیم پیدا دوست كلیم. یعال چه-

 . داشت مشكلیم یه. كه بردارن منو نیست معلوم حاال-

  ؟یچ-

 انقدر خودشون یگفته طبق  ییعن. روزیه شبانه یتولید-

 . كردن روزیش  شبانه كه باالست سفارشا حجم

 :   كردم اخم

   ؟یبر شبا باید ییعن-

 هم هفته در روز سه عصر، تا صبح درهفته روز سه-

 . شبا

 . شم ی م نگران. یمل شه یم سخت-

 .  میارن و برنیم خودشون. داره سرویس-

 .  كه شه ینم دلیل! یهرچ-



  نه دارم سابقه نه.  راز دنینم كار بهم جا هیچ-

 تست ازم شدن ینم حاضر جا هیچ یحت. یتحصیلت

 .  نه یا خوبه كارم ببینن بگیرن

 . ترسم یم. یمل دونم نمي-

 .  رسید یم نظر به شور پر. داشتم دوست محیطشو-

 .  خیره كه یچ هر ایشاال-

  ؟یمیا یك یگفت. ایشاال-

 .  دارم كلید من. بخواب تو شد دیر اگه. دونمینم-

 . دارم دوستت. باش خودت مراقب. باشه-

 : زدم لبخند

 .عزیزم دارم دوستت منم-
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  به شده پخته. رفتم غذاها سمت و كردم قطع رو تلفن

 یا العاده فوق  پخت دست وقت هیچ من. رسید یم نظر

. كردم یم سیر رو شكمم نیاز رفع حد در فقط . نداشتم

  یكم و زدم فلفل  و نمك. كردم له رو ها یزمین سیب

 كردن پیدا با گشتم رو  ها كابینت. كردم قاطیش شیر



 خوب كه اش قیافه. كردم اضافه هم اونو خشك، شوید

 .  بود شده

 یسع. گذاشتم رو ها فیله كنارش و ریختم دیس توي

 انگیزي هوس ظاهر تا بذارمشون كنارهم قشنگ كردم

 . باشه داشته

  بود ام گرسنه. نبود آكو  از یخبر ولي بود آماده غذا

 .  بمونم منتظر خواستمیم یول

  دقیق  و شدم خواب اتاق  وارد. زدم ها اتاق  یتو یگشت

  پا یرو خوابید؟ یم  اینجا شب هر آكو. كردم نگاه

  یك و آكو از یتك عكس ٢. بود عكس قاب ها یتخت

  عكس یتو لبخندش... زدم لبخند. آسو با یتای دو عكس

  مهربون مرد این. بود غش و غل یب. بود قشنگ

  دورمو یمنف افكار باز موند؟ یم هم مهربون... بود

  فكر و آوردم صورتم  نزدیك رو  آكو عكس... گرفتن

 :كردم

. یر یم آخرش... یر یم هم تو كنم؟ چه تو با من-

 محو ی خاطره یه امیدوارم یول یكن یم فراموشم زود

 لبت رو لبخند كه یا  خاطره یه. بمونه ذهنت تو ازم

 . یزد اینجا كه لبخندا همین از. بیاره



 جاش سر رو عكس.  گرفت یم ام گریه باز داشت

  یتو و نشستم مبل روي. رفتم هال به و برگردوندم

...  زدم چرخ یمجاز یها شبكه و اینستاگرام و یگوش

 یتو كلید كه بودم ورزشكار یك ی صفحه دیدن مشغول

 آكو پریشان ی چهره و آوردم  باال رو سرم. چرخید در

  حمایت یآكو... من مهربون  یآكو... آكو. دیدم رو

 ...  ببخش منو... گرم

 :زد روم به یا خسته لبخند. كردم نگاهش و ایستادم

 . راز یهست كه خوبه چه.  یرفت االن تا البد كردم فكر-

 :گفت و اومد سمتم

 . گند یخیل. بود یگند روز-

   خوبه؟ حالش آسو-

 ! باشه یچ خوب تا-

  بود؟ افتاده براش یاتفاق-

 . اتفاقه همونم آسو یروحیه با یول... میفتاد داشت-

 و اومد سمتم. كردم نگاهش فقط . نپرسیدم یا دیگه چیز

 :گفت  گوشم یتو و شد خم. كرد بغلم

 .  راز یموند كه یمرس-



 كار بودم مونده من. گریه زیر بزنم شد یم كاش

  یزندگ به بزنم گند بودم مونده... كنم تموم ناتموممو

  رگش،... پدرش. كنم نابود رو پدرش بودم مونده. آكو

 ... خونش ژنش،

 یتو رو خودم. كردم محكم دورش رو هام دست

 .  داشتم نیاز گاه یمخف یه من. كردم یمخف آغوشش

 : بوسید رو موهام یرو

  ؟ی نیست گرسنه-

 . هستم-

 . گیرم یم شام االن-

 . اجازه یب البته. كردم آماده یچیزای یه-

 :كرد  نگاهم و گرفت فاصله ازم

  دیوونه؟ یكشید زحمت چرا واقعا؟-

 . فقط  كردن پر شكم حد در. نیست یخاص چیز-

  دیس دیدن با. بردم آشپزخونه سمت و گرفتم رو دستش

 :گفت غذا

 . ها یشد عروس یجد یجد-

 :زدم لبخند



 .  نیست خوب پختم دست-

   مهمه؟ مگه-

   ؟ نیست-

 یكرد ام شرمنده. راز یكشید زحمت كه اینه مهم-

 . دختر

 ...  خدا آخ بود؟ شده من ی شرمنده آكو شرمنده؟

 :گفت و زد ازش یگاز و برداشت فیله یه

  اینجورین؟ ورزشكار یخانوما-

  جوري؟ چه-

   ؟یرژیم و پز آب یچ همه-

 :خندیدم

  سوخاریشو یتون یم ناهار  یبرا جمعه یه. ها شامه-

 . یبخور

 :كاشت ام گونه یرو یا بوسه و شد خم

  هوم؟. پز آكو یپاستا یه مثل  یا-

 .  قبوله-

 : گفتم اروم. فهمیدم یم... بود قرار یب

   ؟ینیست خوب-



 . شم یم خوب و كنم یم صاف حسابیو هی-

  آسوئه؟ به مربوط -

  تو االن. كنم فكرشو خوام ینم االن... یول. اره-

 ...  یكرد درست غذا. یموند  منتظر همه این. یاینجای

 یم هم به خودم از داشت حالم بود؟ خوب انقدر چرا

 ... خورد

 : كشید موهاش یتو یدست

 .  الزمم حموم-

  فرستادمش یم مشتاقانه بود، تر قبل اگه... حموم

  دیگه وقت اون... داشتم فرصت  وقت اون... حموم

  مایه خودم از اگه ... بذارم مایه هم خودم از نبود ینیاز

 اون شدم، یم رفتنش حموم باعث من اگه ذاشتم، یم

 دادم یم من یچیز یه... بود تعامل... بود معامله وقت

 ...  حاال یول.  گرفتم یم اون از یچیز یه و

 غنیمت... بودم شمار غنیمت من. نبود خودم دست

 كه یوقتای شمار غنیمت. یطلی یها فرصت شمار

  خودم دست... آكو شمار  غنیمت. میاورد رو بهم شانس

 حواستو: داد هشدار مغزم... خواستش یم دلم. نبود

  معامله؟ نگفت مگه: زد  گول قلبم! كن جمع



  عمیق  و گذاشتم لباش یرو رو  هام لب... رفتم جلو

  یهمراه بعد یول بود متعجب اول ی  ثانیه چند. بوسیدم

 شدت با و گذاشتم هاش شونه دور رو هام دست... كرد

  دستاش. فهمیدم یم بود،  متعجب. بوسیدم یتر  بیش

 گردنش سمت من ی ها دست و نشست كمرم دور

 ...رفت

 

 ١٠٨_پارت#

 

 :كرد نجوا. كشیدم عقب. آوردم كم نفس

  خاصه؟ طعمت انقدر چرا-

... رفتم پیش من... رفتم  جلو من. رفتم جلو دوباره

 ...  من

 . درآوردم تنش از و رفت كتش ی یقه سمت هام دست

  باز رو اولي... پیراهنش یها دكمه سراغ رفتم بعد

 كه بود یسوم روي دستم. كردم باز رو دومي. كردم

 : گفت و كرد جدا رو هاش لب

   ؟ راز یكن یم كار یچ-



 ی دكمه اهمیت یب. شدم خیره خمارش یها چشم تو

 كه بودم چهارم ی دكمه روي. كردم باز رو سوم

 : گذاشت دستم رو رو دستش

   ؟یكن یم كار یچ یدار ... كن نگاه من به... راز-

 ... شد ینم باز. رفتم  كلنجار دكمه با و ندادم اهمیت

 : گفت بار این

 ...  نكن راز،-

 .  رفتم كلنجار هم باز

 .  راز یش یم پشیمون-

  من فكر به ولي. خوندم یم صورتش از بود، مشتاق 

 .  بود من فكر به هم حال این تو یلعنت. بود

   ؟ شد ینم باز چرا. شدم دكمه درگیر باز

 : زد لب

 ...  عزیزم-

 .  آكو نگو-

 .  سالته ١٩-

   ؟ مهمه-

 .  بارته اولین-



   ؟ مهمه-

  ؟ چیه مهم-

 .  االنه مهم-

 .  راز یتوی مهم-

 .  حال این  و االن و ما. آكو ماییم مهم-

 . تو فقط . راز یتوی مهم-

 .  آكو ره یم حجله به  عروس ؟ عروسم ینگفت مگه-

 ...  راز-

 : گفتم و كاشتم لبش یرو یكوتاه ی بوسه

  از... عكس بر. شم ینم  پشیمون تو با بودن از  من-

  من با بودن از تو اگه یول. شم یم پشیمون كه نبودنه

 ...  یش یم پشیمون

  چهارم، ی دكمه به اهمیت یب. شه تموم حرفم نذاشت

  كدوم هر ها دكمه. كشید هم  از رو پیراهن طرف دو

 لبهام یرو رو لبش. شد پاره پیراهن. شدند پرت یسوی

 :گفت لبهام یرو و گذاشت

 ...  عكس بر. شم پشیمون تو با بودن از نداره امكان-

  شدن ییك... شد آغاز عشق ... شد آغاز بوسه بعد و

 ! شد تمام... من  یآكو قبل یدنیا و شد آغاز



*** 

  با. بودم  نشسته كنارش تن، بر آكو پاره تكه پیراهن

 اعتراض كه كرد نگاه انقدر. كرد یم نگاهم خیره لبخند

 : كردم

  ؟یكن یم نگاه یاینجور چرا-

 . بخونم چشمات از خوام یم-

  چیو؟-

   ؟ینیست پشیمون واقعا كه-

 :گفت كه كردم نگاهش تنها

  دنیا یه چشماتم تو انگار. راز گه ینم یهیچ چشمات-

 .  رازه

  ها چشم این. نداشتن راز یالك یها چشم... نبود راز

  از یمحكم سد مثل. بودن گرفته رو آتش یجلو فقط 

 .  كردن یم یگیر جلو كشیدنش شعله

  لب پس نمیاد، در یحرف ها چشم این از دونستم یم

 : زدم

 . آكو نیستم پشیمون من-

 : پرسیدم. كرد نگاهم دوباره

  ؟یكن یم نگاه یاینجور  یچ واسه بار این-



 .  كنم یم فكر دارم-

  ؟یچ به-

 بوده من با رو بارش اولین كه یدختر واسه كه این به-

 بخونم؟  یچ

.  شدیم یكس هر شاید. شدم یاحساسات  ؟ چرا دروغ

  رابطه اولین یبرا من. شدم  من یول شد، ینم هم شاید

  یآنچنان یها سفر و قیمت گرون ی هدیه دنبال ام

 قشنگ من، واسه فقط  خوندن... خوندن یول. نبودم

 . من یبرا فقط . بیاد  قلب ته از كه یخوندن. بود

 :گفتم مشتاقانه

   ؟یخون یم یچ خب؟-

 : خندید شیطنت با

   آخه؟ اسم  شد هم راز-

 :كردم درشت چشم

  ؟ چطووور-

 .  نیست شعر براش-

  پس؟ خوبه یاسم چه شعر واسه-

 ... مریم... نگار... فرشته. دونم ینم-



  مریم و مرد  راز. مرد راز انگار. نزد دیگه. ایستاد قلبم

  رو روح تا زد یم پا  و دست داشت اسمش شنیدن با

  اون با. بده جا راز جسم  یتو  رو خودش و كنه تسخیر

  نگاهش بود ساخته ازم یشكل چه دونم ینم كه یحال

 : گفتم و كردم

  ؟یخوند یم یچ بودم فرشته اگه-

 شوق  از ببین دور،  از یاومد فرشته... مثل  امم،-

 .  تابیدم

 . دیدم یم خواب من رو تو حاال، یمیا  دونستم یم

 :گفتم شده مسخ

   ؟یچ بودم نگار اگه-

 :بود اومده خوشش یباز از انگار

  ؟یكجای  یآ یكجای من خیز تازه نگار-

 ؟یكجای یآ یكجای من ریز سرمه چشمام به
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 یوقت كنم كنترل رو صدا لرزش نشد كردم سعي هرچه

   ؟یچ بودم مریم اگه گفتم،



   كن صدا منو  كن، وا چشماتو مریم جان-

  خورشید دراومد سفید، هوا شد

   صحرا به بریم كه رسید اون وقت

 ...مریم نازنین یوا

  آورد ام گونه یرو رو دستش . چكید اشك و شدم تسلیم

 :گفت و گرفت رو اشك و

 .  یشد خانوم... راستیاا خانوم؟ چرا گریه-

 :زدم لبخند گریه میان

  شدم؟ خانوم-

 . تر خانوم-

 :زد لب. كردم نگاهش و شد كج سرم

 

  ی لحظه تا  بودنو زنده  هودهیب خودم تکرار  غرق  من

 سلم نیاول و لبخند تو دارید

 .. یجور هی

  بعد و انداخت جا رو یچیز. كرد مكث كرد، صبر

 :   داد ادامه

 . خداس و تو منو نیب ابد به تا که یراز هی-



 كرد؟ مكث چرا نخوند؟ رو یچ انداخت؟ جا رو یچ

   ؟ جلو زد یهو چرا

  یم رو  كلمات تك تك انگار. شدم یم دیوانه داشتم

 باید كلماتش تك تك بود، من یبرا شعر اگه. خواستم

 یم رو همه. خواستم یم من. بود یم من یبرا

  خواستم،

 : گفت بعد و بوسید رو هام لب كوتاه و شد خم خوند،

  ؟ بخوابیم-

 : گفتم متعجب

  ؟ اینجا-

   ؟یخواب ینم پیشم-

 . تنهاست یمل. خونه برم باید... باید-

 . باشه-

 . شده هم دیر-

 . رسونمت یم یخواست وقت هر-

 .  بریم پوشم، یم االن-

 .  زد پلك قبول ی نشانه به

 . افتادیم راه و پوشیدم لباس زود



 رو دستم فقط . نشد بدل و رد هم كلمه یك یحت راه یتو

 .  راند یم آروم و بود گرفته

  و كشید رو دستم كه شم  پیاده خواستم رسیدیم، یوقت

 :گفت و كاشت روش یا بوسه

 ...  هم فردا اون پس... هم فردا پس. بینمت یم فردا-

 ...  فرداها... فردا اون پس... فردا پس... فردا

 : زدم لبخند

 .  بینمت یم-

  كاناپه یرو خوابیده یمل  با و انداختم كلید. شدم پیاده

  ولو در پشت جا همون و رفتم اتاق  به. شدم رو به رو

 ؟ تر  خانوم ؟ بودم شده خانوم  ؟ بودم شده عروس. شدم

  ؟ مریم... راز... آكو...  یسالگ ١٩...  بار اولین

. بود خوابیده راز با مریم؟ یا بود خوابیده راز با آكو

 و بود معصوم بود، پاك  مریم. خوابید یم مریم با كاش

 . نداشت تر بیش سال ٥... 

 .  نبود گریه فرصت یول چكید، هم پشت هام اشك

  رو فلش بعد و كردم وصل گوشیم به رو USB تبدیل

  كردم دعا آن یك یول نبود،  خودم دست. كردم متصل

  و نكنم پیدا یاطلعات. نباشه توش یخاص اطلعات



...  شم بیخیال. شم كن ول شاید تا برنم درجا انقدر

 ...  یول

  یها شركت سلح، فروش و خرید یقراردادها تمام

  با... همه و  همه و ها سلح وزن انبارها، نقل، و حمل

 ! آدرس و ساعت و تاریخ
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 تموم... تو. كیومرث  یشد نابود. كیومرث رفتي لو

 .  برسم آرامش به شاید... من و. كیومرث یشد

  ها قرارداد تك تك از. كردم یادداشت رو ها آدرس

  بیرون ذهنم از رو آكو  فكر آخر، در و. گرفتم عكس

  عارف یبرا رو  همه  لرزان دست با و انداختم

 . فرستادم

  دونستم یم یول نه، یا  بود درست كارم دونم ینم

 خوب یزندگ داشتن آدم این یسزا. شم ینم پشیمون

  یكاف من یبرا دیگر یدنیا  یتو دادم تاوان  فقط . نبود

 من یها چشم یجلو دنیا، همین یتو باید آدم این. نبود

 .  داد یم تاوان



 اسم به استرس با. خورد  زنگ تلفنم یول بود، شب نیمه

 : دادم جواب و كردم نگاه عارف

 . سلم-

   ؟یآورد كجا  از اطلعاتو این-

  مهمه؟-

 . یخیل از تر بیش. یخیل.  دختر مهمن یخیل اینا... اینا-

 :گفت و خندید بلند بعد

 . دختر یكاشت گل-

  من كار. كرد شاد یكم  هم رو من دل عارف ی خنده

  روزگار ی نخاله یك فقط  من. نبود خدا به.  نبود اشتباه

 . بودم داده قانون تحویل رو

 :گفت بشاش عارف

  یوا. كنن پلمپ و بگردن رو  ها انبار فرستم یم فردا-

 .  شه ینم باورم

 : گفتم تنها

 . خوبه-

 .  شده یچ نیست حواست یداغ. عالیه خوبه؟-



  از.  كیومرث اخبار از نه ولي... بودم شاید ؟ بودم داغ

 :داد ادامه عارف... بودم داغ یا دیگه چیز

 .  كنیم یم صحبت فردا. بخواب برو-

 ...  فرداها از  آخ...  فردا

 رو هام لباس شدنم،  بلند. كردم قطع یخداحافظ  بعد

 . خزیدم پتو زیر و كردم عوض

 

  روشن  رو چراغ. شدم بیدار گوشي آالرم صداي با

  صداي. كردم آینه توي اي تازه دختر به نگاهي و كردم

 باز رو پیام. زد یم چشمك آكو اسم. شد بلند  گوشیم پیام

 : كردم

  اولین از یكي منم. شكوندي من  با رو بارت اولین تو-

  پاي صبح تا كه باري اولین. شكونم مي تو با هامو

 ١٩ دختر... نشستم اي ساله ١٩ دختر اتاق  ي پنجره

 چراغ تا نشستم قدر اون...  داد فردا قول  كه اي ساله

 ...  شه واقعي فردا به امیدم من و شه روشن اتاقش

 ؟ شد مي مگه. شد رد تنم از اي رعشه پیام، خوندن با

 . كردم نگاه بیرون  به و رفتم پنجره سمت بدو بدو



  و شد خارج كوچه از رنگ اي  سورمه volvo ماشین

 تا چند من... مردم مي چقدر من. مردم دیگر بار... من

  ؟ داشتم جون

  ؟ میاوردم دووم راه پایان تا

*** 
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  نه و میومد باروني نه ولي بود، شده زیاد هوا سوز

  تا نمیومد باروني! آلودگي و بود سوز فقط . برفي

  پاك هواي روزي چند حداقل و بشوره رو آلودگي

 .  كنه نصیبمون

  بودم گرفته سفت كوتاهمو پالتوي هاي لبه كه حالي در

  وارد نكنه، نفوذ بدنم به  تر بیش سوز و نرن كنار تا

 ایستادم اسپلیت داكت گرم باد جلوي زود. شدم شركت

 و بردم باالتر رو درجه. ریختم جونم به گرما كمي و

 .  كردم روشن رو سیستمم و نشستم  میزم پشت بعد

 ساعت كه پیامي به عارف ببینم تا كردم چك رو گوشیم

 .  نه یا داده جوابي بودم داده بهش صبح ي دقیقه ٠٥:٤٥



 . نبود كار در جوابي اما بود، خورده سین پیام

  كشیدم بو. پیچید بود كرده دم كمال آقا كه اي قهوه بوي

  و چاي و آكو یادآور بو این. نشست لبم روي لبخند و

 .  بود دوتایي ي قهوه

  و قهوه خوش بوي از لبخند با و بستم رو هام چشم

 . بردم لذت فضا مطلوب گرماي

 نگاه به و كردم باز زود رو هام چشم. شد كشیده دماغم

 : گفتم متعجب. كردم نگاه آكو شیطون

   ؟ نفهمیدم اومدي كي-

  دنیا این تو انگار شما ولي . اومدم همیشه مثل كه من-

 .  نبودي

 : زدم لبخند

 .  خیر به صبحت-

   ؟ خوبي. خیر به هم تو صبح-

  ؟ خوبي تو. اوهوم-

 .  خوووووب كه من-

 : كردم ریزي ي خنده

 . خوووووبي به همیشه-



 : زد چشمك

  ؟ نخوردي كه چاي-

 . هنوز نه-

 . میارم من پس-

  ؟ تو-

 . وسط  این  جا، همین. دیگه آره-

 : خندیدم

 . باشه-

 كه كاري تنها گفتم خودم با من و بیاره چاي تا رفت

 و باشم واقعي آكو با بودن مواقع كه اینه كنم تونم مي

  شدنم نابود براي فعل . نداشتم اي دیگه راه. خوشحال

 . موندم مي پا سر باید من. بود زود

 اتاقش به شد صرف كه چاي. برگشت فنجان دو با آكو

 . شدم كار مشغول هم من و رفت

  وجودم ته كردم مي هركاري. نبود عارف از خبري

 تایپي غلط  انقدر تایپ هاي كار توي. داشتم اضطراب

 .شد خورد ام نداشته تمركز از اعصابم كه داشتم

 : داد پیام عارف به

  ؟ خبر چه-



 با كه گذشت ساعتي دو. شدم كار مشغول. نیومد جوابي

 عارف پیام و سمتش شدم ور حمله گوشیم پیام صداي

 : كردم باز رو

 . ها انبار سمت ریم مي داریم شد، صادر مجوز-

  تلفنم بعد و گرفتم سر از رو كار. كردم فوت رو نفسم

 : بود ملي.  رفتم سمتش زود خورد زنگ

 ؟ ملي جانم-
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 : بود خوشحال ملي صداي

 .  كردن قبولم راز-

   ؟ كجا-

 . دیگه دادم تست كه همونجایي-

 : كردم اخم

  ؟ روزیه شبانه-

 .  راز  روزیه شبانه روزش سه فقط -

 .  ترسناكه كم یه روزي شبانه. جان ملي دونم نمي-



  هم حقوق . زیاده كارشون شكر رو خدا. راز نیست-

 .  دن مي وقت سر

  ؟ هوم كنیم، صحبت خونه اومدم بذار-

 .  بینمت مي. عزیزم باشه-

  درگیر فكرم. گرفتم هام دست بین رو سرم و كردم قطع

 . كنم كارش  چي دونستم نمي. بود جا هزار

 انجام مشغول. كشوندم مانیتور سمت رو خودم زور به

 رو سرم زني هاي پاشنه تق  تق  صداي كه بودم كارها

  چي اینجا. پرید رخم از رنگ الهام دیدن با. اورد باال

  بود گفته كیومرث ؟ بود اومده  چي واسه ؟ كرد مي كار

  ؟ چي برگرده اگه واي! برنه حرف آكو با خواد مي

 : زدم اي مصنوعي لبخند زور به

 . اومدي خوش جون، الهام سلم-

 : انداخت باال ابرو  الهام

  ؟ من جاي گذاشتن رو تو. سلم-

  یه. پایین به باال از جور یه". تو" گفت جوري یه

  بودن" من" جایگاه در الیق! نیستي الیق  تو كه جوري

 . نیستي

 : زدم لبخند  باز من اما



 .  موقتا آره،-

 : داد تكون رو سرش

   ؟ شركت از خبر چه ؟ خب-

 . سرجاشه چي همه. نیست خبري-

   ؟ نبوده چشم تو   غیبتم بگي خواي مي یعني-

 : بودم راضي بود گرفته كامل  رو ام طعنه كه این از

 . عزیزم گفتم كلي نه،-

  ؟ زرشناس اقاي هستش-

 . كنم هماهنگ باهاش بده اجازه بله،-

  ؟ باهاش-

  ؟ كي با پس. دیگه اره-

  ؟ باهاشون یا ؟ باهاش-

 ؟ بروسلي قاتل دنبال بود اومده. كردم قایم رو حرصم

   ؟ بود اومده چي واسه مدت همه این بعد

 : گرفتم رو آكو  داخلي و ندادم بهش جوابي

  ؟ عزیزم جونم-

 : واقعي بار این. گرفت شكل لبم روي لبخند ناخوداگاه

 .  دارن كار. اومدن صمدي خانوم-



 . حتما تو بفرستش ؟ الهام-

 . باشه-

 : گفتم الهام به رو و كردم قطع

 . عزیزم داخل بري توني مي-

.  رفت آكو اتاق  سمت و گرفت ازم نگاه حرف بي الهام

 باز رو ها دوربین ي  برنامه شدنش داخل محض به

 . بشنوم رو مكالمه تا كردم

 : زد بزرگي  لبخند دیدنش با آكو

   ؟ ورا این از  ؟ الهام چطوري-

 .  بد یا خوبم اصل  دونم نمي... یعني. نیستم بد-

 :كرد اخم آكو

 ؟  شده طوري-
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 . شده-

  چي؟-



  مسعود. شم مي دیوونه خونه تو. ندارم قرار و آروم-

  انگار بعدش ام خونه كه بود خوشحال اول ي هفته ٢-١

  نمي پام و پر به خیلي  دیگه نداشت، بدخلقیامو تحمل

 .  پیچه

 : داد ادامه و زد پوزخند

 . كنه مي داره هم غلطایي یه كنم فكر-

   ؟ الهام گي مي چي-

 خوام مي كه اینه اش خلصه ولي زیاده، كه حرف-

 در. دارم دوست خیلي. دارم دوست كارمو. برگردم

  قبل . نیستم هیچي كارم  بدون من كه فهمیدم االن واقع

  كارمو االن. بودم ام خونه خانوم هم داشتم، كارمو هم

 انگیزه. بپزم غذا یه ندارم حوصله هم خونه تو ندارم،

 .  رفته كل به ام

 ...  جان الهام-

  كار این واسه بهتر من از دونید مي خوب خودتونم-

 .  نیست

 .  بودي خوب كارت توي كه نیست توش شکي-

 واسه خوب. نیست كافي من واسه خوب. نه خوب نه،-

  براي خوب. نیست كافي كشیدم زجر كه ماهي چند این



 كارمو هم كردم حفظ   زندگیمو هم سال چند كه مني

 !  نیست كافي

 : پرید باال آكو ابروهاي

  ؟ شي مي عصبي چرا. خب خیل-

 :گفت ناالن الهام

  نه انگار اصل . بنداز اطراف به نگاه یه. عصبیم چون-

 سگ بوق  تا و جا این اومد سال چند دختري یه انگار

  حفظ  كارشو تا داد پس  جواب نفر هزار  به و كرد كار

  حاال  بود، الهام سال  چند... عادیه خیلي انگار. كنه

  و شركت میاییم شیم،  مي پا خواب از صبح امروز

 مي رو دیگه یكي ؟ چي كه ؟ خب. نیست الهام دیگه

 !  شه مي فراموش  الهام ثانیه همون و جاش ذاریم

 : گفت بغض با بعد و

 تا. بپرسه حالمو نكرد  یكي. نزد زنگ بهم یكیتون-

  فكر من. زدم زنگ بهت خودم كه پیش شب چند همین

 دو مثل شاید. دستیاریم و  رئیس از تر بیش ما كردم مي

 روي تو شركت این خاطر به من. خوب دوست تا

 . وایسادم هم شوهرم

   ؟ الهام ذاري مي منت داري-

 : گفت بلند الهام



.  بینه نمي كسي نگم خودم اگه.  ذارم مي منت دارم اره-

 . شه دیده كارام تا برنم داد باید انگار

  نبودیم معشوقم و عاشق .  نیستم سابقت همسر من الهام-

  فقط  كار دنیاي تو. باشه  پررنگ  زندگیم تو كمبودت كه

  تو كار نتونه كسي كه  شه مي پررنگ كمبودت وقتي

 .  نیومد پیش مشكل این شكر رو خدا ولي. بده انجام رو

 ؟ من جاي گذاشتي رو اومده ماهه چند همش كه یكي-

  ؟ نداره تحصیلتم كه سال و سن كم ي  تجربه بي یه

 . باشه دستیار بتونه كه نیست كسي شرایط  این

  ؟ گیري مي پس حساب من از داري-

 . كنم مي سوال دارم-

 تو ؟ الهام تو شده چت. باشه لحنت به حواست پس-

  بشینه موقت گفتم راز  به. رفتي بدم شرایط  با. رفتي

  روزه دو من. اومد بر  كار پس از هم خوب كه. جات

  مشكل االن سابقه؟ سال ١٠ با یكي دنبال گشتم مي باید

  راز كه این نزدم؟ زنگ كه این ؟ رفتي كه این چیه؟ تو

  شوهرت؟ یا  جات؟ نشسته

 : چكید الهام اشك



  حق . كاري چه شخصي،  چه. هوامه رو زندگي مشكلم-

  نذاشتم كم كدوم هیچ واسه كه مني حق . نیست این من

 . نیست این

 زرشناس مقام در من به شخصیت، زندگي مشكل-

 در دلي، درد دنبال دوستي، دنبال اگه اما. نداره ربطي

  كاره بحث االن ولي. كنم مي كمكت بتونم اگه آكو مقام

  حالیش جام اومد یكي چرا و رفتم من كار، دنیاي. الهام

 انقدر  داري چرا! بودي  اي حرفه كه تو. شه نمي

  ؟ كني مي رفتار آماتور

 : كشید باال رو بینیش الهام
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 مي فكر. كنه مي كارایي یه زیركي زیر داره مسعود-

 من ولي نیست، حالیم كنه مي فكر. فهمم نمي كنه

 خوام نمي دادم، دست از مسعودو كه حاال. حالیمه

 . بدم دست از كارمم

  ؟ خواي مي چي من  از-

 .  برگردم خوام مي-



  ؟ برگردي-

 خائن منو  واقعا كه این  مگه. برگردم خوام مي اره،-

 بهتر من از راز نظرت از  واقعا كه این مگه. بدوني

 . باشه

 ..  جان الهام-

.  كردم رد رو جان الهام ي مرحله من! نه جان الهام-

 كرده خرم جان  الهام همین با بار چند مسعود دونم نمي

 . شم نمي خر دیگه ولي

  راز از تو نگفته هم كسي. نیستي خائن دونم مي من-

. نشسته اونجا موقتا راز. بهتره تو از راز یا بهتري

 . صندلي واسه كنه دعوا و جنگ كه نیست دختریم

  سر بشینم منم جاش،  سر برگرده نیست، اگه باشه،-

 . جام

 . الهام شه نمي فعل 

  ؟ شه نمي چرا-

  نمي نشه  ثابت گناهیت بي  تا. روته خیانت انگ چون-

 .  كنم كاري تونم

 من كار دوني مي كه تو ؟ توني نمي كه چي یعني-

 . نبوده



 سرم فعل .  كار این دنبال میفتم. الهام كني صبر باید-

 . مهرشهرم هاي زمین درگیر. شلوغه

  ؟ كنم حساب حرفت رو-

 : زد لبخند آكو

   ؟ زیرش بزنم شده حاال تا-

 . نشده-

 .  باش خبرم منتظر پس-

 .  داد تكون سر الهام

. كردم كنترل رو هام نفس و كردم قطع زود رو برنامه

 خواست مي الهام... كارش دنبال بیفته خواست مي آكو

 ... بود باخت سر دو... برگرده

.  اومد بیرون قرمز صورت با الهام و شد باز اتاق  در

 .  شد خارج البي  از و داد تكون برام سري

 فشار تحت طرف همه از. شد نمي تر گند این  از روز

 . بودم

 

  مي تازه حل راه یه فردا واسه. راز كن  سر امروزو

  بود دلرحم آكو. كردم مي پیدا حل راه خودم باید. چیني

 .  شد نمي طوري این. بود خوبي كارمند هم الهام و



 ضرب هر به. شدم مشغول و كشوندم كار سمت مغزمو

 بود، بدي روز. دادم  انجام رو كارهام بود زوري و

  خوش، خبر یك به خوب، حال یك به چقدر... بد خیلي

 ! داشتم نیاز شاد دل یك به

 : گرفتم رو آكو داخلي شد تموم كه كاري ساعت

 .  عزیز راز به سلم-

 . سلم-

   ؟ شما حال-

 . داغون! خراب! گند ؟ من حال

 . خوبم-

  ؟ جانم. عالي بسیار-

   ؟ برم من-

  ؟ خونه-

  صحبت باهاش برم خوام مي كرده پیدا كار ملي آره،-

 . كنم

   ؟ ببینمت شب اخر-

   ؟ شب اخر-

 .  رم مي و بینمت مي سر یه میام. كافیه هم دقیقه چند-



 : زدم لبخند

 . باشه-

 .  بینمت مي پس-

 .  بینمت مي-

  نمي شب به خوبت حال:  گفتم خودم با و كردم قطع

 . رسه نمي ولي متاسفم. آكو رسه

 .   زدم بیرون شركت از

 : كردم باز رو ملي پیام

 .  خونه به بدیم روح. بخر چیزي گلدوني اومدني-

  رو خونه اون ي مرده روح  گلدون انگار:  زدم پوزخند

 ! كرد مي زنده

 و خریدم گلي گلدان. رفتم فروشي گل سمت حال این با

  سوار تا رفتم  یاصل خیابان سمت به.  گرفتم دستم توي

 تا كیپ ها ماشین. بود وحشتناكي  ترافیك. شم اتوبوس

 خوش آب امروز نبود  قرار انگار. بودن  ایستاده كیپ

 . بره پایین من گلوي از

  براي پیامي كه رفتم مي ایستگاه سمت حوصله بي

 . اومد گوشیم

 : كردم باز رو پیام عارف، اسم دیدن با



 . شد دستگیر زرشناس كیومرث-

 ...  باز... باز... باز.  خوندم باز. خوندم رو پیام

  نمي كیبورد روي ها انگشت ولي كنم تایپ كردم سعي

 : گفتم مقدمه بي و گرفتم تماس. رقصیدن

  ؟ كجاست از اطلعات كه نفهمیدن-

  صبحت ي دقیقه ٠٥:٤٥ ساعت پیام به حواسم. نه-

.  مشكوكه مكان این كه بوده  ها همسایه آمار گفتیم. بود

 كردیم خالي رو صندوق  گاو وقتي! زد هم شانست

.  بود اونجا اصلشون داشتي، عكسشو كه هایي  قرارداد

  قرارداد قطعا. نداشت  ربط  شانس به هم خیلي البته

 . ذاشت مي اي مخفي  جاي همچین تو رو هاش

 ... چون بود، كه البته. بود هم شانس شانس؟

 : زدم لبخند

 . است شجاعان با شانس-

 . خیاالتي چه-

 : گفتم حرفش به اهمیت بي

  ؟ چیه مجازاتش-

  ي تجربه به بنا ولي بده حكم باید قاضي كه اونو-

 .  سنگین خیییییلي... سنگین... سنگین... گم مي شخصیم



  بعدي،  ي خنده بعد. پرید بیرون دهنم از اي خنده تك

 ...  بعدي... بعدي

 : گفت اروم عارف

 ! بازیت دیوونه پي برو بعد كن قطع-

 .كرد قطع خدافظي بي و
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 شدن مجازات و بودم زنده من. نبود خیالم عین من ولي

  شدیدي نور. خندیدم  بلند بلند. دیدم مي رو كیومرث

  در  و... كرد غرش آسمون بعد و درخشید آسمون توي

  كه باروني... بارون... گرفت بارون ثانیه یك عرض

  و بباره كه باروني... بودیم منتظرش بود وقت خیلي

  آلودگي یه امروز. ببره خودش با رو  ها آلودگي

 . شستش هم بارون... رفت

  پاك هواي سال ١٤ از بعد. كشیدم رو نفسم ترین عمیق 

 . كردم مي تنفس

 و برگشتن ها پیاده از نفر چند كه بلند انقدر. زدم قهقهه

  رو گلدون. نبود مهم. كردن نگاهم سفیه اندر  عاقل



  دراز بارون زیر رو دیگرم دست و چسبیدم سفت

 قطرات. بستم رو هام چشم و بردم باال رو سرم. كردم

 شادي قطره هر. خورد  مي صورتم به شتاب با بارون

 . كرد مي اضافه  خوشي كرد، مي اضافه

  هم روح حتي قطرات. كردم نگاه دستم توي گلدون به

 .  كردن مي اضافه

 یه. كرد نمي ارضام هم باز ولي. نمیومد  بند هام خنده

 اوج به منو كه چیزي یه. خواستم مي تر  بیش چیز

 .  برسونه

  و دادم حركت رو پاهام كردم، باز رو دستم خوداگاه نا

 .  كردم رقص به شروع

  آدم این... جمعیت همه این بین... بارون زیر رقص

...  خندیدم رقصیدم،... هم پشت هاي ماشین پیاده، هاي

  مي نشانم دست با. خورد مي چرخ سمتم ها نگاه كم كم

 مي پا. رقصیدم مي  وسط  اون توجه بي من و دادن

 . خندیدم مي بلند بلند و زدم مي چرخ كوبیدم،

 : اومد مردي صداي

  ؟  كردي فرار خونه دیوونه از-

 :گفت دیگري شخص

 . خوووش دل بده خدا-



 . خندیدم هم هاشون حرف به

  پخش از پسري كه بلندي موزیك توي بعدي هاي صدا

  كرد زیاد انتها تا رو صدا و گذاشت باالش مدل ماشین

 ... شد گم

 . میاورد وجدم به تر بیش موزیك صداي

 :خوند مي منصور

  دیوونه دیوونه،

  دیوونه شو، دیوونه

 دیوونه  دیوونه،

  دیوونه شو، دیوونه

 ...دیوونه

 : خوندن بلند هم با نفر چند

 اوهه  اوه  اوهه، اوه-

 ...  اوهه  اوه اوهه، اوه

 

 .  خندیدم تر بلند رقص، با همزمان  من و

 : گفت منصور

 



  الشیخیب رو غصه قالش، لویق و ایدن

  2 نیا تو حالش خوب چه ببین كن، نگا رو وونهید

  ایدر به بزن و دل ا،یدن روزه

 ما مث شو وونهید آخر، میس به بزن

  نداره کم  چیزي هیچ نداره، غم وونهید 

  وونه،ید كیه به یک شو  وونهید یكیه قلبش و حرفش

   دیوونه

 ... دیوونه شو، دیوونه

  با و شدم خم اش پنجره  از رفتم، باال مدل ماشین سمت

 : كردم خوني هم باهاش بلند حالتم ترین خوش

  است عاشقووووونه چه نیبب  سازم، به برقص ایب-

 تو ست وونهید بگن بذار بارووووون، ریز به برقص

  ایدر به بزن رو دل ا،یدن روز دو نیا

 ما مثل شو وونهید آخر، میس به بزن

 مي... من و خندید مي و  خوند مي بلند بلند راننده پسر

  مال دنیا امروز. زدم مي قهقهه و رقصیدم مي و خوندم

...  بود من مال عالم هايی خوش تمام امروز... بود من

  مي ثبت تاریخ توي باید امروز... بود من  روز امروز



 بزرگي عید  امروز... شد مي اعلم رسمي تعطیل. شد

 ... بود

 ترین اهمیت بي در من و بودن آب خیس لباسام و موها

 .  بودم ممكن حالت

 : گفت خنده با راننده پسر

   ؟ دي نمي شماره-

 :گفتم سرخوش و زدم قهقهه

 !  نشدم دیوونه اونقدر هنوز-

*** 
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  مي فشارم. بودم كشیده آب موش رسیدم خونه به وقتي

.  بود طهارت آب این ولي  كرد مي چكه ازم  آب دادن

 :شد گرد هاش چشم  دیدنم با ملي. بودم كرده غسل

  ؟ شدي چي... راز-

 : خندیدم

 . شادم  خوشم، خوبم، شدم؟ چي-



 . خوري مي سرما االن دیوونه-

 مي ولي زنم، مي یخ سرما از دارم. ملي خورم نمي-

  ولي چكه مي روم و سر  از آب. خورم نمي سرما دونم

  سرما این  تو راهو همه این. خورم نمي سرما دونم مي

  نمي سرما دونم مي ولي اومدم خیس بدن و سر با

. ملي شم نمي مریض. ملي خورم نمي سرما من. خورم

  مي بدنم از كم كم مریضي. شم مي خوب دارم تازه من

 . ریكاوري تو برن مي منو كم كم. ره

 :خندید تعجب با ملي

  ؟ داري تب ؟ گي مي پرت و چرت چرا-

  شادي. گم مي كه نیست هذیون اینا دختر؟ كدومه تب-

 . زنه مي حرف داره خوش دل. كنه مي صحبت داره

 . راز شدي دیوونه-

 .  شنیدم زیاد اینو امروز اتفاقا-

  شده؟ خبر چه-

 آتیش آسمون تو نكرده؟ اعلم تلوزیون نداري؟ خبر-

 جدید زندگي آغاز جوري چه پس  نیست؟ راه به بازي

   كردن؟ اعلم رو

 : خندید حرفام از ملي



 . زني مي حرف مستا مثل . بگیرم فیلم ازت باید واي-

 خود تا كه مست قدر  اون. شادي مست. مستم چون-

 . خوردم تلو تلو خونه

   دختر؟ زدي چي. بده توضیح آدم  عین خدا رو تو راز-

 . ملي رفت بیرون دیو-

 :   گفت خنده با ملي

   اومد؟ در فرشته-

 رفته دیو كه همین. نیست مهم نیاد یا بیاد فرشته اصل -

 .  شده گلستون دنیا یعني

  حاال؟ هست كي دیو-

 رو شناس زر كیومرث! كیومرث. خنگیا هم تو-

  زیااادي واقع در. سنگینه مجازاتشم! بسته كت! گرفتن

 .  سنگینه

 :   زد جیغ ملي

  خدا راز  واي. شكر رو خدا گي؟ مي راست. وااااي-

 .  شكر رو

 مي شكر رو خدا تند  تند و چرخید مي خودش دور

 خوشم حاالتش از. دیوانه دو بودیم شده حاال. كرد

 ! آید خوشش ببیند دیوانه چو دیوانه. اومد



 :زدم گرمي لبخند

 .  كنیم مي شادي باز بعدش . بگیرم دوش یه برم من-

 .نمردي تا زودتر برو-
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 حموم توي. داشتم زیادي هاي فانتزي بودم، بچه وقتي

 هر. شدم مي خیاالتم دنیاي وارد ناگهان رفتم، مي كه

  یه ها، داستان پرنسس بار یه. شدم مي شخصیتي یه بار

  جهان زن ترین  ثروتنند بار  هی دنیا، دختر زیباترین بار

 …  و

  رو داشتم خیاالتم با طوالني حمام یه كه باري آخرین

.  فرصتي نه و بود خیاالتي نه دیگه واقع در. نمیاد یادم

 دقیقه، ٤-٣ از بعد رفتي، مي حموم كه پرورشگاه توي

 زود فقط  و خورد مي ضربه در به بار یه ثانیه ١٠ هر

 . خورد مي گوش به...  و دیگه بدو  تر، سریع باش،

 دو باشه، داشته رویا كه دختري... بود بهانه این ولي

 . نداشتم رویا من. قشنگه  براش هم رویابافي دقیقه



  كه نبود مهم. كنم بافي رویا خواستم مي امروز اما

  پرنسس دیگه دونستم مي كه نبود  مهم نبودم، بچه دیگه

 یه رویاي امروز. نبودم ترین  زیبا كه نبود مهم و نیستم

 به رو بده آدم كه شادي دختر. داشتم رو شاد دختر

 . رسونده اعمالش سزاي

  خارج پیچ حوله گرفتم، كه اي طوالني حموم از بعد

 . شدم

  خودشون حال به رو موها و پوشیدم زود رو هام لباس

 .  كردم ول

 : گذاشت میز روي و ریخت چاي ملي

 .  عافیت-

 . سلمت-

   رفت؟ لو جوري چه كیومرث. كن تعریف-

 :كشیدم عمیقي نفس

  خبرش چطور. رفته  لو كه اینه  مهم االن. طوالنیه-

   ؟ شه نمي پخش

 .  نفهمیدن خیلیا  هنوز شاید. هست وقت حاال-

 : انداختم باال هامو شونه

 . بگو جدید كار  این از تو خب؟-



   بود؟ چي آكو العمل عكس.  كن ول. جدید كار-

  نكنم، فكر بهش بودم كرده سعي چي هر. گرفت دردم

 .  روحم رو دلم، رو سرم، رو  شد آوار هم باز

 .  نبودم اونجا. دونم نمي-

 : كرد ریز چشم ملي

  ؟ بپرسي حالشو خواي نمي-

. نشده پخش خبري ؟ بپرسم كه دونم مي چي من مگه-

  ؟ گرفتن باباشو بدونم كجا از من

  مي حالشو صداش از. بزن زنگ دیگه ي بهونه یه به-

 . فهمي

 . بعد واسه باشه -

 . باشه داشته احتیاج صدات شنیدن به شاید-

 .زنم مي زنگ شب تا حاال-

  ؟ بیخیالي انقدر چرا-

 : شد بلند صدام

  رو غم خوام نمي. بشنوم صداشو خوام نمي چون-

 ندونستن. خرابه حالش كه  بفهمم خوام نمي.  ببینم توش

 عقب بتونم تا  پس. خوبه نفهمیدنم. ملي خوبه

 . میندازمش



 .  كني بهتر حالشو بتوني شاید-

 :  نالیدم

  مي. تونم نمي كه دونم  مي. ملي تونم  نمي. تونم نمي-

 وضع! بزرگیم پارادوكس یه آكو منو چون ؟ چرا دوني

 چیزي ؟ ناراحت چرا آكو  و ؟ شادم چرا من. ببین االنو

 نمي من! آكوئه ناراحتیه باعث كنه مي خوشحال منو كه

 آكو پاي به پا  تونم نمي من. باشم مرهم دردش رو تونم

 بگم بهش تونم نمي. خندونه لبام وقتي بریزم اشك

  نمي! شه نمي چون. شه مي درست نباش، نگران

 !بشه كه  ذااااارم
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 :   كرد زمزمه خودش با ملي

 . ناراحته خیلي االن حتما-

 ولي. دونم مي شه، مي سختش . دونم مي میاد، دردش-

 یه باالخره.  كشیدنیه درد، این. كنم كاري تونم نمي من

  و دور خیلیا بازم ولي. كشید مي دردو این باید روزي

. بدن دلداریش و بكشن سرش  رو دست كه هستن برش

  از  همه، از تر مهم و بازه براش گرمشون آغوش خیلیا



.  شه نمي خیابون و كوچه ي آواره! دراومده گل و آب

.  گیره نمي استرس گرم غذاي یه و خواب جاي یه واسه

 .  نیست بد هم خیلي وضعش

 ...  االن  بازم-

 : بریدم حرص با رو حرفش

  آدم حال به زدن گند تو خوبي استعداد واقعا ملي-

 ! داري

 خوام نمي فقط  من ؟ شي مي ناراحت چرا. خب خیل-

 .  شي پشیمون خودت بعدا

  قانون به آشغال یه تحویل واسه شم؟ پشیمون چي واسه-

   شم؟ پشیمون باید چرا

  نیستي، عاشق  هنوز شاید. داري دوست پسرشو چون-

 .  شي مي پشیمون  وقت اون. شي مي عاشق  ولي

 پشیمون بشم هم شیفته  و عاشق . كني مي اشتباه نه،-

 به بود قرار  كه آدمي  صدها جون من چون. شم نمي

  چون. دادم نجات رو  شن كشته عوضي اون دستور

  پست اون هاي اسلحه با بود قرار كه آدمي هزاران

  رو بذارشون حاال. دادم نجات رو شن بدبخت فطرت

 ! تره سنگین كدوم ببین ترازو، ي كفه

 . رفتم اتاق  سمت و شدم بلند جا از و



. نبود آكو از پیامي هیچ... نبود. كردم چك رو گوشیم

  ؟ میومد  یعني. میاد شب بود گفته

  و باال رو داشتم كه اي خبري هاي كانال و كردم پوفي

  خبري هیچ! نبود خبري هیچ. نبود خبري. كردم پایین

  االن تا ؟ چرا. نبود زرشناس كیومرث دستگیري از

 !  پیچید مي خبر باید

 :نوشتم عارف براي خیالم شدن تر راحت براي
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   ؟ نشد آزاد كه كیومرث-

 : بیاد جواب تا كردم صبر دقایقي

 . شه آزاد نیست ممكن نه،-

   نیست؟ ازش جا هیچ خبري هیچ چرا پس-

 ! بدونم چه من-

 .  شد پخش خبر پیش سري-

 ! شه مي  آزاد بودن مطمئن پیش سري-



 این. كنم تایپ چیزي نتونستم دیگه. شد قفل هام دست

.  كردم متمركز فكرمو... داشت ها معني خیلي جمله

 مي چشمهام جلوي رو كیومرث كه وقتي اون به رفتم

 مجازي فضاي تو خبر... گرفتن مي فیلم كارمندا. بردن

  گفته. ندارن وفاداري  ها ادم این بود گفته آكو. پیچید

  آزاد كیومرث وقتي! باشن نداشته توقع ازم بعدا بود

.  كردن خواهي عذر خبري هاي كانال از خیلي شد،

  دن مي اجازه خودشون اینا. بلدن كارشونو اینا...  وااي

  مي آزاد قطعا چون چرا؟. شه پخش خبر اول بار كه

 و شه داده نشون وفاداریشون عدم دن مي اجازه. شه

 زمینه پیش اینا. كنن خواهي عذر دن مي اجازه آخرش

 نكنه جرئت كسي بعد بار تا كنن مي رو كارا این! اس

 باز شاید باشه، تفاهم سو باز  شاید چون. كنه پخش خبر

 ...  كنن خواهي عذر شن مجبور باز شاید باشه، الكي

 كنترل شه نمي رو مجازي  هاي خبر بود گفته آكو

  كرد؟ مي كنترل اینجوري پس... كرد

 خاندان به لعنت!! ها آدم این به لعنت... واااي

  كه اي  قله نوك! قله نوك تا پاااایین اون از. زرشناس

 . دیگه بود همین اسمش معني. باشه آكو

 سااده چقدر من. بودم احمق  چقدر. بودم خر چقدر من

 !! بودم



 :گفت دست به  گوشي ملي و شد زده اتاقم در

 .  شده پخش خیابون وسط  رقصیدنت فیلم راز-

  دیوانه دختر فیلم. خندیدم بلند بلند عصبي و بغض پر

 ساعت چند عرض در رقصید مي باران زیر كه اي

  كیومرث مثل شخیصي شخص اما... بود  شده پخش

  و بودن گرفتن اسلحه قاچاق  جرم به رو زرشناس

 !  هییییییچ

 !  دنیایي عجب

 !  انصافي عجب

 !  عدالتي عجب

 و دست هم هرچقدر من و بود پادشاهي حكومت اینجا

  چیش همه كه رعیتي. بودم  رعیت هم باز زدم، مي پا

 !  بود شاه كنترل تحت

 ! لعنت

*** 
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 مجازي هاي شبكه اقسام و انواع توي شب ٩ ساعت تا

 با. بودن گذاشته فیلممو زیادي هاي پیج. خوردم چرخ

 زیر رقص دیوانه، دختر: غریب و عجیب هاي هشتگ

 علیه خشونت به نه اجباري، حجاب به نه بارون،

 ...  زنان

 كیومرث از خبري هیچ هنوز و بود من خبر جا همه

 .  نبود

  رو آكو ي شماره و برداشتم رو گوشي حرص با

 :داد جواب دیر. گرفتم

   ؟ راز جانم-

 . سلم-

 . سلم-

  ؟ خوبي-

  ؟ خوبي تو-

  اي؟ خونه. خوبم اره،...  من-

 . عزیزم نه-

 ! كجاست گفت نمي لعنتي

 . جا این میاي بودي گفته-



  كنم نمي فكر یعني. راز درگیرم كم یه. آره... آخ-

 .  بیام برسم

.. كشید مي سیگار داشت.  شد شنیده فندك تق  صداي بعد

 ! كشید مي سیگار گند شرایط  تو آكو

  میاد؟ بر من از  كمكي... ام. باشه-

 . ممنونم. عزیزم نه-

 .  فعل . اوكي-

 !داد نمي پس نم كس هیچ. كرد قطع زود و

  نماز حال در رو ملي و شدم خارج اتاق  از كلفه

 . خوند مي نماز ملي  بود یادم وقتي از. دیدم خوندن

 تموم نماز و داد تكون راست و چپ به رو سرش وقتي

 : گفت بلند شد،

 .  شكرت خدایا-

 . برداشت سر از رو چادر و ایستاد و

 : گفتم خودآگاه نا

  ؟ كني مي شكر چي واسه رو خدا-

 : گفت گیج

   ؟ چي یعني-



  بهت كه خوبي ي خانواده نعمتش؟ كدوم واسه عنيی-

 درجه هاي فامیل كرده؟  نصیبت كه زیادي ثروت داده؟

  ملي؟ چي  زندگي؟ خوب شرایط  یك؟

 :كرد نگاهم ثانیه چند ملي

  تو؟ حال تو زنم مي گند من وقت اون-

 واي ساله چند یچ واسه. بدونم خوام مي واقعا نه،-

 كه دیدي دنیا این تو اي خوبي چه عبادت؟ به میستي

   كني؟ مي شكر براش

 .  راز متفاوته ها حس-

 یه دیني معلم. ملي خوني مي عادت سر از تو. نه-

 سر از تو و ترسوند جهنم آتش از رو تو زد، حرفي

  ها ما زندگي! عادت  شد بعدشم. كردي شروع ترس

  ؟ باشیم شكرگزار خاطرش به كه داره چي

 :گفت آروم ملي
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 در گذاشتن پیچ  ملفه منو كه بودم نوزاد من -

 اونجا انقدر. بیایون یه تو بذارن تونستن مي! پرورشگاه



 كه اونایي. ام زنده كه كنم مي شكر پس! بمیرم تا بمونم

  ماه ٦ تونستن نمي حتي احتماال رفتن، و گذاشتن منو

 خانواده همچین كه كنم مي شكر پس. كنن مراقبت ازم

 اعیوني زندگي. كردم زندگي پرورشگاه توي. ندارم اي

  مجبور وقت هیچ ما. نكشیدیم  هم بیچارگي ولي نبود،

  توي شب نصف تا یا بفروشیم گل راه چهار سر نشدیم

  بزرگ خوب كه كنم مي شكر پس! بگردیم رو آشغاال

 دوست یه ولي درست، ندارم خانواده... االن و. شدم

 شكر! سلمتم ولي نداشتم، شاهانه زندگي. دارم خوب

 . خیلیاست آرزوي دارم من كه همینایي چون كنم مي

 :زدم پوزخند

 كه كن شكر بدبختي اگرم گن مي. همینه همیشه-

  بدبخت كه كن شكر تري، بدبخت اگه. نیستي  تر بدبخت

 كه كرد پیدا ترینو بدبخت شه نمي چون! نیستي ترین

  لیاقتت تو گه نمي كس هیچ. كنه مي كار چي اون ببینیم

! نداره شكرگزاري زندگي این و نیست اي زندگي چنین

  نمیان! قفله مرحله این. نیستن بلد اینجاشو چون گن نمي

  ولي. بازن مي چون كنن مقایسه بهترت یكي با رو تو

  تو بگن تا دارن تو از تر بد واسه نمونه هزاران

. مغزت تو كننش فرو تا  بگن و بگن  انقدر! خوشبختي



  ما... خودت و من به. بنداز  اطراف به نگاه یه... ملي

 .  كنیم نمي زندگي ما. نیستیم خوشبخت

  زندگي به امیدي هیچ چرا  ؟ راز امیدي نا انقدر چرا-

   نداري؟ بهتر

 بدون تو داره امكان درصد چند. عزیزم نیست چون-

  قراره كه كاري همین سر بري مربوطه تحصیلت

 یه وقتي دیگه، كارگر تا هزاران  میون اونجا بري،

  از تا هزاران تا دادن  همتون به مشخص الگوي

  بعد! شه دیده استعدادت  بدوزین، هم مثل روشون

!  سمتت بیان  تر بیش  و تر بیش شغلي هاي موقعیت

  فقط  بشه، دوز و دوخت  بحث وقتي كه باال بري اونقدر

  ممكن ملي؟ هست  امكانش چقدر! بدرخشه تو اسم

  یكي كنار ذارن مي رو تو آخرش چون چرا؟. نیست

 نمیان ولي! حده یه در تواناییشون ! ببین گن مي دیگه،

  زور به شده، بزرگ پرورشگاه تو كه كسي بابا بگن

 و درب چرخ پاي صبح  تا شب زور به. خونده درس

 بلد حاال تا كرده تمرین جا اون مسئوالن از یكي داغون

  خونه توي كه دیگه یكي با داره فرق ! داره فرق  باشه،

  بوده، دستش زیر چرخ بهترین. داده لم باباش ي

  هزینه جور هزار خریدن، براش رو ها پارچه بهترین

  چقدرم هر! داشته تحصیلتم و رفته غیره و كلس و



!  ملي فرقه ادم تا دو این بین ولي باشه، برابر توانایي

  مي انتخاب یكیو اون ببینن اگه حتي. بینن نمي ولي

. رفته تر بیش جا ٤. رفته  در تر بیش اسمش چون. كنن

 ! كرده كار تر  بیش نفر ٤ با

 . فانیه دنیا این. راز هست هم اي دیگه دنیاي-

 : زدم  اي عصبي لبخند بغض پر

 خفه مرز تا منو! ملي كنه مي دیوونه منو حرف این-

 به كه پوچ امید یه! مسخره حرف یه. بره مي پیش شدن

 وضعشون به اعتراضي تا دن مي بدبخت آدماي

 ریم مي بعدا ولي ایم، بیچاره باشه، بگن هي تا... نكنن

 اونجا؟ هم بود خوش جا این هم شه نمي چرا. بهشت

 آدم مثل تا دن نمي حسابي و درست نعمت بهمون چرا

  نه دیدیم، نه رو دیگه دنیاي ما ؟ باشیم گزار شكر

  نه خودشم كه كسي از  كي؟ از. شنیدیم فقط ! چیزي

 چرخه این و كي؟؟؟ از. شنیده فقط ! چیزي نه دیده،

 چون! نیستم گزار شكر بدبختیام واسه من. داره ادامه

 مطمئن اونم هست، اگه خدایي! نیستم راضي بهشون

 بدختیاشون به كه اونایي. كنه مي فكر من مثل باش

 شكر گن مي فقط  و كنن مي خم سر كه اونایي راضین،

! ندارن جایي دنیا این تو اونا نیستیم، تر بدبخت كه

  انگل ان، ترسو تنبلن، چون. كردن راحت خودشونو



 بگه فقط  و بشینه جا یه كه! خواد نمي تنبل آدم  خدا! ان

  بدتر شرایطت چون اي راضي بدبختیات از تو! شكر

  دنیاي اگه! باشه جوري این تونه نمي... نه ؟ نیست

 اون هست، جهنمي و بهشت واقعا  اگه هست، اي دیگه

! باشه انگل و تنبل و ترسو هاي آدم جایگاه نباید بهشت

  جاي! كنه نمي قبول بدبختیشو كه باشه  كسي جاي باید

 كنه مي قیام عدالت،  واسه جنگه مي كه باشه آدمي

 هم تا كنه مي قمار جونش روي و انصاف واسه

 من! باشن داشته بهتري  زندگي هاش بعدي هم خودش،

.  میرم نمي خالي دست ولي. بمیرم اومدم كه دونم مي

 اقل حد بدم، نجات بیچارگي از خودمو نتونم اگه حتي

 به حاال. برم مي و ِكشم  مي خودم با  فطرتم پست تا دو

  از پس شاكري؟ و سالمه تنت گفتي. كن نگاه زندگیت

 دردي یه به سالم تن  این اگه. كن استفاده سالمت تن

 ! شكر  بگو و بشین وقت اون خورد،

  عمیقي نفس. كرد نگاهم شده روان هاي اشك با ملي

 : گفت و كشید

 ؟  راز كردن كار چي تو با-
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 با ببین ولي! نیست مهم كردن كار  چي من با كه این-

  نذارم كه اومدم من چون ! كردن كار چي خودشون

 همه این ي نداشته آرامش اومدم. كنن زندگي راحت

 .  بگیرم رو سالم

 : گفت  و كرد نگاهي چادرش به ملي

 . گیرم مي آرامش اینجوري منم-

  نباید دنیا قانون. باشه كافي تونه نمي. ملي نیست كافي-

 ! باشه این كه شه نمي... باشه این

 .  كرد سر به رو چادر باز و زد لبخند گریه میون ملي

   بودي؟ نكرده تموم مگه-

 : گفت مهرباني لبخند با

 .  بخونم تو آرامش واسه خوام مي بار این-

*** 

 

 هام چشم به خواب ولي بود گذشته ١٢ از ساعت

  كلفه. نشستم تخت روي و شدم بلند سر آخر. نمیومد

 ... بودم دیوانه بودم، قرار بي بودم،



  مي آكو اسم... كردم نگاه تعجب با  گوشیم پیام صداي با

 :خوندم رو پیام. درخشید

 . اتم خونه در دم-

 ...  بود اومده آكو... بود اومده

 :نوشتم

 .  میام االن-

 به و برداشتم رو كلید پوشیدم، گرمي لباس تند تند

 .  شتافتم بیرون

 .  كردم سلم لبخند با و شدم ماشینش سوار زود

 :زد اي خسته لبخند

   ؟ خوبي سلم،-

 . نیستي  خوب تو انگار... ولي خوبم،-

 :كشید عمیقي نفس

 . روم افتاده باهم چي همه! نیستم-

  بیقرار هم اون... بود كلفه... بود خسته. كردم نگاهش

 ... بود

 :گفتم غمگین

 برات؟ كنم كار چي-



 . نمیاد بر كاري كس هیچ از-

 .  شنوم مي من بزني، حرف  داري دوست اگه...  اگه-

  شه؟ مي درست زدن حرف با-

 . شه نمي-

   چیه؟ اش فایده پس-

 . شي خالي شاید-

  شاید؟ چرا شاید؟-

 ...  دونم نمي نكردم، امتحانش  وقت هیچ چون-

   كني؟ مي كار چي داري درد وقتي پس-

 . كشم مي دردشو-

   شه؟ مي تموم بعدش-

  كني هركاریم. شه نمي تموم  باشه عمیق  اگه. شه نمي-

 .  مونه مي اش خاطره مونه، مي یادش مونه، مي جاش

   ؟ چیه چاره پس-

 . خورد باید رو اش غصه. آكو نیست اي چاره-

.  ندارم هم خوردن غصه وقت كه اینجاست مشكل-

 خانواده به حواسم باید بزرگي، این به مشكل وسط 

  سو آسو از آشغال ي مرتیكه یه ور اون از. باشه



  طرف از. كنم روشن  اونم تكلیف باید كرده، استفاده

  وقت... زنش و فرامرزي و مهرشهر هاي زمین دیگه

 . نیست خوردن غصه واسه

 

  بود؟ شده چي آسو آسو؟

 : زدم لب

  فقط  وقتي. نیست وقت  خوردن غصه واسه... نیست-

 ازش نیست كسي وقتي.  نیست وقت خودت، و خودتي

  وقت بمیري نخواي  وقتي. نیست وقت بخواي كمك

 . آكو نیست

 :كشید ام گونه روي رو دستش

   بلدي؟ انقدر رو غم راه چرا-

 .  زمونه دست از-

  كردم؟ مي كار چي باید نبودي، تو اگه-

 : زدم پوزخند

   كنم؟ مي  كمكي چه دارم االن  من مگه-

 ...هستي-
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  گیر دامن وجدان عذاب باز. برگشت گلو به توده باز

 ... بیاد بدم خودم از  كرد كاري آكو باز. شد

 :گفت بار این. ندادم جوابي

   بلدي؟ شادیم حفظي، رو  غم كه قدر همین-

 . توك و تك. نشده نصیبم خیلي-

   كني؟ مي شادي جوري چه-

 :گفتم ناخودآگاه

 ...  بارون زیر. رقصم مي-

 : خندید

 . دیوونه-

 :كرد عوض رو بحث. نبود مهم. نكرد باور احتماال

 و مهرشهر بعد. كنم رسیدگي امروز مشكل به باید اول-

 .  آسو

  خوبه؟ آسو-

  یه امروزم داشت، رو مفنگي اون غم االن تا. نیست-

 .  شد اضافه دیگه غم



  برني؟ حرف مشكلت از خواي نمي-

 :كرد فوت رو نفسش

 .  بعد واسه بذار-

 . بخواي تو چي هر-

 :بوسید طوالني رو ام گونه و شد خم

 راست. بودم نكرده درددل ساله ١٩ دختر یه با حاال تا-

 عدد به گي مي راست. نیست سالت ١٩. گي مي

 .  نیست

 : گفت كه زدم لبخند تنها

  خبر یه با االن من منتظرن همه و داغونه خونه جو-

 خوبي خبر هیچ. نیست كار در خوبي خبر. برم خوب

  تو كه آوین.  آزاده دولت  هفت از كه آلند. نیست كار در

 . پوكه مي دلش آسو... آسو ولي خودشه ي خونه

   خودت؟ پیش بریش نمي چرا-

 دیوار و در از چسبیده. خونه اون  به وصله چون-

 .  نشسته خبر منتظر و اونجا

 . آكو باشه خبري بد از بهتر  خبري بي شاید-

 .  راز خبرم بد دقیقا من-

  نه؟ نداري، اعتماد بهم-



  زني؟ مي حرفو این  چرا-

 همچین زدنت حرف بسته سر از شاید. دونم نمي-

 . گرفتم حسي

   داري؟ اعتماد من به تو-

 . ندادم جوابي

  گي؟ مي من به حرفاتو تو-

 . ندادم جوابي

 ... راز نداري اعتماد من به تو-

 اعتمادي كس هیچ كه اي رابطه یه. ندادم جوابي هم باز

 :گفتم لب زیر  ؟ رسید مي كجا به نداشت

 . برم دیگه من-

 كه كنم باز رو در خواستم. رفت دستگیره سمت دستم

 :گفت و گرفت رو دستم آرنج از

  هاي  مدرك با. اسلحه قاچاق  جرم به. گرفتن رو بابا-

  هیچ، كه من كه پره دستشون جوري یه. محكم و سفت

 !  بیاره درش تونه نمي بیاد هم خدا خود هیچ، صرافم

 : داد ادامه. كردم سكوت

  هم كسي به. شده اشنا پسري یه با پیش وقت چند آسو-

  آسو. بریم ایران از باهم  بیا زده رو مخش پسره. نگفته



  اینا. بره كه بود داده  گیر همین واسه. داده اوكي هم

 همه و ماشین و گوشي مدل آسوئه، با وقتي از هیچ،

   چي؟ یعني. شده عوض چیش

 . داده آسو یعني-

  اسم به هم پیش وقت چند. داده آسو یعني. دقیقا-

  خواسته. نبوده كسي ولي اش، خونه كشیدتش دورهمي

 ! من به زده زنگ و بسته فلنگو آسو كه كنه غلطایي یه

 :گفت بگم، چیزي خواستم تا
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  و بابا و مامان. داشتم شادي  ي خانواده بودم كه بچه-

. نبودن شاد دیگه شدم، كه نوجوون. شاد خواهراي

  با دونم نمي. بود فهمیده  بابا. كرد مي كارایي یه مامان

 بابا بیداد و داد صداي شب یه كه بود كرده كار چي كي

  تهدید ولي بود، عاشقش بابام. كرد كر رو همه گوش

 خوابیدم، كه شب همون. میاره در پدرشو كه كرد

 چمدون یه با مامانو بخورم، آب برم شدم پا شب نصف

 گفت اومد سمتم زود. ترسید  دید منو وقتي. دیدم در دم

 آخر. كشه مي منو بفهمه بابات ها، نگي  چیزي كسي به



 كه بابا اتاق  رفتم! باي باي و كله رو ماچ یه سرم

  بیداره بابا دیدم رفتم وقتي. دنبالش بره بگم كنم بیدارش

  به بود زده خودشو و  بود فهمیده! نشسته تخت رو و

  دو. بكشتش تونست نمي چون! بره در مامان تا خواب

  خاطر قبل  كه پسرعموش با و كانادا رفت بعد ماه

  دردش دوني مي  ولي. كرد ازدواج بود خواهش

 مي غلطي یه باهاش مامان كه اوني كه اینجا كجاست؟

.  نگفت ولي كیه، دونست مي بابا. نبود فرامرزي كرد

 ! رفت در و چسبید یكیو هم مامان

  نتونستم. كرد مي ام خفه داشت بغض. چكید اشكم

 :گفت بار این. بدم جوابي

 دارایي. میومد  اصیل ي خانواده یه از  مامان-

  چشم بهش همه كه بود مهرشهر هاي زمین معروفشون

  ورشكست باباش كنه، مي ازدواج بابا با كه بعد. داشتن

  تونست مي بابا. كنن مي مصادره رو زمینا. شه مي

 غصه كه بهت دمشون مي  و خرم مي گفت. بخرتشون

 مي بابام غرور گفت. نكرد  قبول مامان ولي. نخوري

  االن تا... االن تا گذشت. بخره زمیناشو دامادش شكنه

. گذاشته مزایده و بفروشه خواد مي زمینا، اون  مالك كه

  بابا! زنش بده كه خواد مي رو زمینا فرامرزي االن

 تر قبل خواسته خودش كه چیزي. كنه قبول تونه نمي



  شوهر االن، ولي نكرده، قبول زنش و بده زنش به

  مي حرصش از. خواد مي رو زمینا! بهش بده االنش

  تو امروز شه مي باورت. خواد مي انتقام  از. خواد

  حواست گه مي بهم وسط، اون  حال، اون با بازداشتگاه

 !  ؟ باشه زمینا به

  نگاه روش به تونستم نمي حتي. بودم خیره داشبورد به

  باال تا نداشتن توان هام دست و چكید مي هام اشك. كنم

 .  بگیرن رو اشك و بیان

 : گفت رو كلم مخلص آكو

 !  دارم من ولي... راز نداري اعتماد من به تو-

 سمت به و كردم باز رو در كنم، هق  هق  كه این قبل

 .  دویدم خونه

 بود؟ خوب چرا... كردم هاي هاي و شدم اتاق  وارد

  بود؟ چرا اصل  كرد؟ مي خوبي چرا

 !  معامله: گفتم سر آخر و  كردم گریه اي دقیقه سي شاید

 پردازش قدرت ذهنم. نه یا زدم مي گول دونم نمي

 :كردم تایپ و برداشتم  رو گوشي فقط . نداشت

 اعتماد چون نه. زنم  نمي حرف ام خانواده از  من-

 ... ندارم اي خانواده چون. ندارم



  سر از رو گریه باز  و كردم پرت سمتي رو گوشي

 . گرفتم

*** 
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  پشت وحشي و وز موهاي و كرده پف هاي چشم با

  كردم، روشن رو سیستم كه این محض به. نشستم میزم

 پریشون. اومد سمتم  عجله با و شد باز آكو اتاق  در

 :بود

  ؟ خوبي... راز-

 : كردم تعجب

 ...زود انقدر  چرا اومدي؟ كي از... سلم-

 :برید رو حرفم

  دوني مي بود؟ خاموش گوشیت  پیامت بعد دیشب چرا-

   زدم؟ زنگ بار چند

 . نزنم حرف كه . كردم خاموش همین واسه-

  داري؟ فرق  اتقدر  چرا عجیبي؟ انقدر چرا دختر-



 .  آكو خوبم-

   دیدي؟ هاتو چشم خوبي؟-

 . خوبم-

 . راز نیستي خوب-

.  شدم بهتر. نه كه خوبم.  شدم خوب ولي نبودم، خوب-

  حالت این و. آكو شه  نمي خوب كل  آدم وقتا بعضا

  نمي كه كني مي عادت  بهش و شه مي طوالني انقدر

  اي؟ همیشگي بد همون یا خوبي االن دوني

 .  راز بزن حرف-

  بگم؟ چي-

   بگي؟ چي پرسي مي تازه-

 :زدم پوزخند

 .  نیستم بلد رو گفتن. نیستم بلد-

 :گفت آروم

 . بگیر یاد من با-

 . ترسم مي-

   ؟ چي از-



  از ... سد اون شكستن هم  در از... در اون  شدن باز از-

 .  حبابم تركوندن

   گیري؟ مي سخت رو زندگي انقدر چرا-

 پیرتو داره زندگي! ببین خودتو  بیني؟ نمي. سخته چون-

  خونه... خواهرت... مامانت... بابات وضع. میاره در

 !  جهنمیه قدر همین زندگي! ببین... اتون

 . داشته هم خوب هاي لحظه-

 . آكو بود بودن تو با من  زندگي خوب ي لحظه تنها-

  بود؟-

   هست؟ دونم، نمي-

  رم؟ مي بزني حرف اگه كني مي فكر-

 .  مطمئنم. كنم نمي فكر-

 : زد لبخند
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  هنوز چون! رم مي كني مي فكر چون نه. نگو پس-

 . ازم نداري شناخت



 :گفت كه ندادم جوابي

  قهوه؟ و چاي-

 :زدم لبخند بغض پر

 . قهوه و چاي-

 پیدا باریدن فرصت هام چشم و رفت اشپزخونه به آكو

  مابقي... بارون نم نم تنها. ندادم سیل ي اجازه. كردن

 . تنهایي مواقع براي كردم ذخیره رو

 . زدم لبخند روش به برگشت، فنجان دو با كه آكو

 :گفت شیطنت با

  كه آشپزخونه بودم نرفته انقدر سال چند این  تو واقعا-

 . رم  مي شدم دوست تو با وقتي از

 .  خندیدم

 به گوشي. اومد سیما  چون. نشد دار ادامه خنده ولي

 :گفت بلند و. متعجب. دست

  رقصه مي بارون زیر كه دختره این تویي؟ این  راز-

   تویي؟

 

  لعنت... اخبارت تمام و تو  به لعنت... سیما تو به لعنت

 !  شوم جغد تو به



 :گفت رفته باال ابروهاي با آكو

  رقص؟ كدوم-

 :گفت و داد دستش رو گوشي سیما

  شد چي. ویدیو این تركونده جا همه. اس بامزه خیلي-

   راز؟ رقصیدي جوري این كه

 :گفتم و كردم نگاه آكو صورت تو

 .  بود زندگیم خوب ي لحظه قبلش روز-

 كه خدا به. نبود دروغ ولي . گفتم دروغ كردم مي فكر

 ...! بود من شادي بزرگترین آكو، با شدن یكي. نبود

 :گفت سیما به رو و خندید آكو هاي لب

  كارت؟ سر بري تر  بیش فضولي جاي به چطوره-

 . بگه" چشم" لبخند با سیما شد باعث شوخش لحن

 :گفت آكو رفت كه سیما

  جوري یه. برقصیم بارون زیر باهم شد مي كاش-

  شیم مجبور باز كه شیم  شاد اونقدر بعدش كه برقصیم

 . برقصیم بارون زیر

 . خندیدم بلند

 



 : داد جواب زود گوشیش زنگ با

 . صراف باش خبر خوش-

  اتاقش سمت زدن حرف حین در و زد بهم چشمكي و

 .رفت
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 گوش هاش حرف به دقیق . كردم چكش دوربین از

 :دادم

 .  صراف كن كاري یه-

… 

 .  توئه به امیدم ؟ نمیاد بر دستت از چي یعني-

… 

 .  ریخته هم به چي همه  جهنمیم؟ چه تو دوني مي-

… 

 :گفت رمق  بي و گرفت هاش دست بین رو سرش

  شه؟ تر بد این  از ممكنه مگه-



… 

  و بشینه هوشیار آكو شد باعث كه گفت چیزي صراف

 :گفت

  نكردن؟ پیدا رو  همه مگه ؟ كدوم-

… 

  ایه؟ صیغه چه پنجمي. داشتم تاشو ٤ آمار من-

… 

   دراومد؟ كجا از  این-

… 

   بگیرم؟ كي از آدرسشو-

… 

 . بزنم بگو. ندارم رو كریم ي شماره-

 درجا رو شماره تا گذاشت اسپیكر روي رو گوشي و

 .  كنه ذخیره گوشي توي

 یادداشت رو شماره نبود  حاضر حتي. شدم حرصي

  بذاره؟ جا به مدركي خواست نمي چرا؟! كنه



  رو شماره آكو همراه هم  من و خوند رو شماره صراف

 .   زدم گوشي توي

  و كرد خارج اسپیكر از رو تلفن كرد، یادداشت وقتي

 :گفت

  بگیرم؟ خودش از آدرسو-

… 

 .  صراف گرم دمت. حله-

… 

 . شه مي حواسم باشه،-

 .  كرد قطع خداحافظي از بعد و

 :گفت و گرفت اي شماره باز

  ؟ كریم جناب-

 . بود مستهزا پر گفتنش جناب

… 

 ! شناس زر!  آكوام-

… 



 ! شناس زر گفت مي غروري چه با

 دم، مي پیام دیگه خط   یه با ولي. خوام مي آدرس یه-

 . اون به بفرست

 ! بود بلد چه هم نیفتادن  گیر نكات. زدم پوزخند

… 
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  بگو گم مي چي هر. كار چي خوام مي نباشه كاریت-

   چي؟ گي مي. چشم

… 

   نیست؟ بساط  اون  از خبري هیچ  كه جا اون! باریكل  آ-

… 

  خودتون فقط . باشه نباید  هم دونه یه. كن جمع حواستو-

   نفرید؟ ٤

… 



  از. بخواد رو آدرس و  بده پیام هم وكیل شاید خوبه،-

 .  نیست مشكلي. منه طرف

… 

 . باش منتظر  روز چند این تو. باش منتظر-

 . كرد قطع بعد و

  پلیس دست چیز همه  مگه خواست؟ مي چي آدرس

 . میاوردم در سر  باید.  فهمیدم مي باید من نبود؟

 

 شعب از یكي سمت به فورا كاري، ساعت اتمام از بعد

  مریم ملي كارت و شناسنامه. رفتم مشتركین امور

  سیم یه درخواست و گذاشتم پیشخوان روي رو حقجو

 . كردم كارت

  من هدف. كردم مي ریسك باید. بودم كرده رو فكرهام

.  خواستم مي هم رو بقیه و كریم من. نبود كیومرث فقط 

  نیفتاده گیر و كشتن مي آدم روشن روز تو كه كسایي

  نفس كردم، گوشي  وارد كه رو كارت سیم! بودن

 . دادم مي انجام باید ولي  بود، ریسك. كشیدم عمیقي

  و كردم وارد رو شماره شدم، ها پیام ي صفحه وارد

 :نوشتم



 . اینجا بفرست رو آدرس -

 .  كردم لمس رو send ي كلمه لرز و ترس با

 تن. رسید اتمام به هم من نیروي دكمه، لمس با انگار

 افتادنم از تا چسبیدم دیوار به. شد جون بي ام كرده یخ

 . كنم گیري جلو

 : رسید پیام

  آدرس؟ كدوم-

 ! لعنتي

 زور به. نداشتن تایپ قدرت ام كرده یخ انگشتاي

 :نوشتم

 ! باش سریع. دوني مي كه هموني-

 :اومد جواب بار این

 . بده نشوني-

  من ؟ بود كجا نشونیم. بگیره ام گریه بود مونده كم

 فقط ... خوام مي رو كجا آدرس دونستم نمي اصل 

 . باشه داشته كیومرث  به ربطي دادم احتمال

.  دیدم بخارشو. شد بخار نفسم   بازدم. كشیدم عمیقي نفس

.  بست قندیل هام چشم جلوي و زد یخ بخار كردم حس



  سرد انقدر دقیقه چند عرض  در چرا  هوا بود؟ ممكن

   بود؟ شده

 :نوشتم

  كسي دیگه ندي، آدرسو اگه كه نشوني اون به نشون-

 دورشو ات دسته و دار  با بتوني كه مونه نمي باقي

 . بگیرید

 :اومد پیام

 . نیست كافي-

 :نوشتم  عصبانیت با بار این. گفتم بلندي آاااه

 همه بیخیال ندي، آدرسو اگه كه نشوني اون به نشون-

 فرستم مي هم تو امثال و تو رم مي و شم مي چي

  اون از خبري دونم مي كه من چیه؟ از ترست! كنارش

 !  نیست اونجا بساط 

 بود؟ فهمیده. شد برابر چندین استرس.. نیومد جوابي

  داد؟ نمي جواب چرا ام؟ تقلبي بود فهمیده

  آالرم مغزم. كوبید مي سینه تو قلبم. رفت مي گیج سرم

  حاال تا كي از. زد مي نبض  بدنم نقاط  تك تك. داد مي

  مي حس من چرا داشتن؟ نبض هم داخلي هاي اندام

 گرمي بوت من... بود عجیب. بود زده یخ پاهام كردم؟

 .  بودم  پوشیده



  و برگشت ایستاد، تر  جلو. شد رد كنارم از خانومي

 : گفت

 . لرزي مي داري خانوم؟ خوبید-

 سعي. كردم متمركز زن  روي زور به رو هام چشم

 فوكوس... شد نمي ولي كنم، عمل دوربین مثل كردم

 اطراف دیدم، مي تار رو زن.  دیدم مي تار. كرد نمي

 شده تار هام چشم یا  بود تار دیدم. دیدم مي تار رو

 بودن؟
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 . دادم تكان سر تنها

 تهوع حالت. نداشتم كردن باز جرئت. رسید پیامي

... بار سه بار، دو بار،  یه. زدم عوق . بودم گرفته

 . شد نمي خارج چیزي

 ...  ولي چهارم بار

  مغزم رو، قلبم. آوردم باال رو ها استرس تمام شاید

 دیوار به رو سرم بعد. آوردم باال رو ها نبض تمام رو،

 .  كشیدم عمیق  نفس   چند و چسبوندم سرم پشت



  تشكر با رو بطري. اومد سمتم معدني آب بطري با زن

.  كشیدم دیگه نفس چند.  زدم صورتم و سر به و گرفتم

 .  بست نمي قندیل  دمم باز دیگه. بود عجیب

 . كردم تشكر مجددا و زدم زن به لبخندي

 اگه. خندیدم بلند آدرس دیدن با و كردم باز رو پیام

 . رقصیدم مي دیگر بار حتما میومد، بارون

  هر از قبل من. نداشتم وقت. نبود ملي. رسیدم خونه به

  تسویه هاي حساب. رسیدم مي آدرس اون به باید كسي

 ..!  بود زیاد نشده

 مادر كردم سعي. بیارم یاد  به رو سالگي ٥ كردم سعي

  هام چشم وقتي بود؟  شدني. بیارم یاد به رو پدرم و

  حس گفت مي ملي بودم؟ دیده چیزي بود، بسته

 حس... بودم كرده احساسشون من. شه نمي فراموش

 به. ها چشم سرخي گرمي به. بود گرم مادر و پدر

   ؟...خون گرمي به. آتشین هاي گلوله گرمي

  یك دفاعي بي از! غضب از! لرزیدم مي خشم از حاال

 .  مرد و زن

  ي چهره حساب، تسویه براي. رفتم ارایشم میز سمت

 . بود الزم خاصي



  باالي. بردم فرو قرمز رنگ توي رو ام سایه براش

 و افتادم پدر هاي گریه یاد. كردم قرمزي از پر رو پلك

  شكم توي جنین یاد. كشیدم آتش به رو ها چشم تر بیش

 !  سرخ سرخِ . كردم تر سرخ  رو ها چشم و افتادم مادر

.  پیچید بینیم توي باروت بوي. كردم فكر شب اون به

 براش هم باز شد باعث مغزم توي هاي گلوله صداي

  چشم خط . زدم آتش هم رو  ها چشم زیر. كنم سرخ رو

 رنگ مشكي ریمل به آغشته رو هام مژه كشیدم، پهني

 . كردم

 از خیالم تا كشیدم ها لب روي انقدر رو  سرخ لب رژ

 .  شه راحت اشان قرمزي

 هاي چشم. رفت ها چشم سمت دستم... آخر در

  رو شعله. جهید بیرون آتش و. درآوردم رو دروغین

 . بودن دیدني آتش هاي شراره. دیدم مي

 بوت مشكي، نازك بافت. پوشیدم رو مشكیم چرم لگ

  مشكي چرم باروني سر، اخر و مشكي چرم بلند هاي

  روي رنگي قرمز بافت كله... اما. پوشیدم رو رنگ

 روسري. كردم رها زیرش از  رو ها فر و گذاشتم سر

 .  بود گیر پا و دست



 شد باعث قیافم. انداختم شیطانیم ي چهره به اخري نگاه

  از پر دل، ته از بلند،  بلندِ . بكنم هم شیطاني ي خنده

 سرخم هاي چشم از بار اولین براي. كینه و حرص

  انقدر تونست نمي اي دیگه رنگ هیچ. بودم راضي

 ! بزنه فریاد رو خشمم

 !  نیست كم انتظار سال ١٤ بودن؟ من منتظر

! بود برازنده چرم  تمام تیپ. بودم شده تیپ خوش

 :بود گفته پدر روزي

 اون. بپوشي خوشگل لباس باید ها رزم بعضي واسه-

 .  تره  بیش برد لذت جوري

*** 
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  اتوبان وسط  كه پهني و  پت  در به. شدم پیاده آژانس از

  ارتفاع. زدم متر رو در هام چشم با. كردم نگاه بود،

  در بر و دور. رفت باال ازش شد مي. نداشت زیادي

  هم طبیعي. نبود كار در  دوربیني. كردم نگاه خوب رو

  نصب دوربین كاریش خلف  گاه مخفي براي كي. بود

  كرد؟ مي



  فقط ... كي با یا طرفم،  چي با در ور اون دونستم نمي

 استرسي هیچ ولي بود  عجیب. ترسم نمي  دونستم مي

 رو اي لحظه چنین دونستم مي اول  از انگار. نداشتم

 .  بودم آماده من. بینم مي

. رسیدم دیوار باالي به. رفتم باال در كنار هاي  آجر از

  دونستم مي ولي نداشتم پرش ارتفاع این  از حاال تا

  پایین و كردم اعتماد بدنم به. دارم اي قوي پاهاي

 .  پریدم

  دست بود؟ جنگ آتش. شد داغ پاهام فرود محض به

  شبیه. كردم نگاه رو به رو به و تكوندم خاك از رو هام

 درآوردم، رو تلفنم. علف بي و خشك. بود بیابون

 :نوشتم و فرستادم عارف براي رو آدرس

 ! باشه هاش آدم و كیومرث به مربوط  ممكنه مكان این-

  جلو رو خاكي مسیر. داشتم وقت حتما پلیس رسیدن تا

  به و كردم دستم  رو چرمي هاي دستكش. رفتم

. بود باز طاق  چهار در.  رسیدم اي طبقه یك ساختمون

 انگار. نداشتن ابایي هیچ ها آدم این. زدم پوزخند

 یا نداره، كارشون كسي  نمیاد، اینجا كسي بودن مطمئن

 . باشه داشته  كاریشون تونه  نمي كسي شاید



  وارد صدا و سر بي. كردم  كنترل رو هام قدم صداي

  مي زدن حرف صداي كم كم. گذشتم راهرو از و شدم

  ٤. كردم نگاه دیوار پشت از. كردم كم سرعتمو. شنیدم

 ! مرد

 مي بازي ورق  و بودن نشسته میز یك دور كه مردي ٤

 .  كردن

. تر عصبي. شدم تر حرصي . شد تر  عمیق  پوزخندم

  بود؟ راحت انقدر خیالشون

  كردم تیز گوش. كنم ناراحت خیالشونو بودم اومده من

 :صداها به

 . كن بازي درست مادرت جان. فري عقبیم-

 در چي پیك پنج و خشت سه از. سهراب بده كارتا-

  اخه؟ میاد

 :گفت خنده با دیگري مرد

 . شما نیستید بلد بازي. فري داش نیست كارت به-

 :زد نیشخند بود شده خطاب سهراب كه مردي

 . چیه بازي بدم نشونتون بده ادامه-

 به كمي و بلند صداي  با فري بعد و شد سكوت كمي

 :گفت شوخي لحن



 .  نیستي مسلمون تو كریم بریدي؟ منو دل آس-

 : گفت بود ساكت االن تا كه مردي

  به بود؟  پیكت پنج و خشت سه بین دلت آس شد؟ چي-

 .  جناب بازیه به. نیست كارت

 . ندارم شانس من خودت جان به-

 كه دیدم مي رو مردي  ٤. دیدم نمي عادي مرد ٤ من

. بودن كرده باران گلوله رو كوچكي اتاق  روزگاري

  حاال قاتل، مرد ٤ ولي نداشتم،  دیگه هاي خبط  از خبر

  مي گل كردن، مي بازي بودن، نشسته هم دور راحت

 گفتن نمي مگه راحتي؟ همین به شنیدن؟ مي گل و گفتن

  كو؟ پس مكافاته؟ دار دنیا

 كشیدم جلو خودمو. كنم  تحمل اون از تر بیش نتونستم

 :گفتم بلند و
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 .  قبور  اهل به سلاام-

. پریدن جا از سریع كسي حضور از ترس با مرد ٤

  تو همشون داشتن اگه كه. ندارن اسلحه شدم مطمئن



  خبري گفت آكو وقتي پس. گرفتن مي دست لحظه اون

 لبخند!  بود اسلحه منظورش  نیست، بساط  اون از

 :زدم اي مسخره

  مي برنده كدومتون ببینم كنم صبر داشتم دوست خیلي-

 .  نیاوردم طاقت ولي شید،

 :گفت اخم با سهراب

  هستي؟ كي-

 :گفتم اهمیت بي

 فلسك یه و ورق  دست یه با نفرو ٤ گن مي همیشه-

 در صداشونم روز چند تا   اتاق، ي گوشه یه بنداز چاي

 .  پس درسته. نمیاد

 :شد تر شدید اخمش سهراب

   هستي؟ كي گفتم-

 :گفتم و چرخیدم میز دور. ندادم اهمیت باز

 سراغ نفره ٥ بازي. باشم تماشاچي فقط  نیاوردم طاقت-

  ندارین؟

 :گفت كجي ي خنده با فري

 . اي پایه اگه  دارم سراغ خوبشو یه-

 .  كرد اضافه هم چشمكي و



 :خندیدم بلند

 . رسه نمي اونجاها به كار نه،-

 چشم تا كردم روشن رو چراغ رفتم، برق  كلید سمت

  روشن كه چراغ. بدم نجات  نوري بي این  از رو هام

  چشم با فري كه شد دیده تر بیش ام چهره انگار شد،

 :گفت شده گشاد هاي

 .  هاشو چشم! خدا یا-

  باره؟ مي خون چي؟ چشمام-

 :گفتم تري لوس لحن با بعد

  ترسي؟ مي  خون از-

 :كرد بلند صداشو سهراب

 داري؟ كار چي جا این اي؟  كي! بده جواب ببند دهنتو-

 ! بنال تویي؟ گفت مي آقا  كه وكیلي اون

 هم خودم خودمم، آقاي خودم من كیه؟ آقا كیه؟ وكیل-

 وكیل نه دارم، باالسر  آقا نه وقته خیلي. خودمم وكیل

 !  شه مي سالي ١٤. وصي

 :گفت بلند صداي با باز سهراب

 .  بیرون گمشو دي؟ مي بیوگرافي-

 :انداختم  باال رو ایروهام



 . بمونم كه اومدم! نچ-

 :زد داد سهراب

   چیه؟ رسمت و اسم! آدم  عین بزن حرف-

 تر  بیش حرفات اهمیت زدن داد با. آروم شششش،-

 اكشن. نفره ٥ بازي یه.  بازي اومدم كه گفتم. شه نمي

  دارید؟ دوست

 : خندید فري

  جوجه؟ گي مي چي-

  سالگي ٥ توي چرا. كردم شان همه به  تري دقیق  نگاه

  مرد ٤ ها این بودم؟ دیده آسا  غول رو  ها آدم این

  بزرگي تاثیر چه ترس. بودن گذاشته سن به پا معمولي

 .داشت ها آدم بیني بزرگ توي
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 دیگه. نكشید كه ها چه ندید، كه ها چه جوجه این  آخ-

  بندونو یخ اما كردم، رد زمستونو من. شد گرگ

 . نكردم فراموش



 محكم بازومو اومد، سمتم شد، طاق  طاقتش كه سهراب

 باال پامو كه بده هولم جایي سمت خواست و كشید

 شد ول دستش. زدم اش چونه زیر محكمي لگد و اوردم

 . رفت عقب قدم چند و

 .  خندیدم بلند و كردم حیرت پام اومدن  باال میزان از

  تند قدم سمتم خشمگین هاي چشم با شد، كفري سهراب

  هوا تو مشت. دادم خالي جا و دیدم رو مشتش. كرد

 شقیقه به مشتي بار این و  كردم استفاده غفلتش از. رفت

 .زدم اش

  اي آنچناني درد زدم مي مشت صورتش به اگه قطعا

 استفاده زد، گیج كمي. كرد  مي گیج شقیقه اما نداشت،

 خم وقتي. زدم پهلوش و شكم به لگد با  تند تند و كردم

  هرچي.  دادم ادامه صورت توي رو لگد ضربات شد،

 نمي فروكش عصبانیتم. شد نمي خالي حرصم زدم مي

 . كرد

  كه بیاد سمتم خواست فري رفت، كنار كه سهراب

 :گفت مهرداد

 .  كن صبر-

 :گفت من به رو و

  ؟ هستي كي-



 كه مردي. بود یادم رو مرد این. شدم دقیق  صورتش به

 :گفتم و شدم خیره هاش  چشم تو. بود داشته نگهم زنده

   ؟ مهمه-

 : داد جواب مهرداد جاي فري

  چالت جا همین باشه؟  مهم كه باشي كي! نیست نچ،-

 . فهمه نمي هم كسي و كنیم مي

 بود گفته من به مازیار. اومدن سمتم دو هر كریم با بعد

  همزمان اگه بود نگفته ولي حریفم، تنه یك رو مرد چند

.  چرخوندم مي تند تند رو  نگاهم. شه مي چي كنن حمله

. كردم آماده رو بدنم تمام. گرفتم نظر تحت رو دو هر

 و شدم خم زود دیدم رو مشتي  وقتي رسید، زودتر فري

 . كردم كریم صورت تقدیم كات آپر یك درجا

 :شد بلند كریم فریاد

 . زبونم-

 و گرفتم دست دو با رو  پا مچ. اومد سمتم لگد با فري

  گلوم دور پشت از دست دو كه بودم گیر در. پیچاندم

 .  شد پیچیده

 كم اكسیژن. تر بیش و  تر بیش. شد مي تر بیش فشار

 كه بود این آنیم  العمل عكس. تر كم و تر كم. شد مي تر

. شد نمي و كنم جدا رو هاش دست كنم سعي دست با



  مواقع  جور این در گفت  مي كه افتادم مازیار حرف یاد

 هدف رو دیگري جاي. نده هدر كار این با انرژیتو

 . شه ضعیف تا بگیر

  راست كی كه آوردم باال شتاب  با چنان رو پام پشت، از

  از هاش دست. رفت هوا دادش و خورد پاش دو میان

  اكسیژن واسه. افتادم سرفه به. شد شل گردنم دور

 افتاده اي گوشه كه كریم. نبود زمان خیلي ولي جنگیدم

  فري. داشتن جون  هنوز مهرداد و فري ولي بود،

 كه داغي كتري و انداختم دست كه بیاد سمتم خواست

. كوبیدم سرش به محكم و  برداشتم رو بود بخاري روي

 . بار سه بار، دو بار، یه

 . افتاد زمین روي الش و آش فري

. كردم نگاه بودمشون انداخته من كه نفري سه به

 :زدم پوزخند

  وقتي نه؟ جیبتونه، توي هاي اسلحه به فقط  امیدتون-

  مگه. نیستید بلد رزم! ندارید ارائه واسه هیچي نباشه

  نیستید؟ بلد مردونه ي  مبارزه چرا پس ؟ نیستید مرد

  بیرون رو ها اسلحه كنید، جیب تو دست بلدین فقط 

 ام برنامه كنید؟ گلوله از پر رو اتاق  ثانیه به و بكشید

  مي واگذارتون ولي بود، حرفا این از تر بیش براتون

 . قانون به كنم



  اي گوشه كه رفتم مهرداد سمت و شدم رد روشون از

 كه ایستادم جلوش. بود گر نظاره تنها و بود ایستاده

 :گفت

 .یادمه چشمات از. یادمه رو تو-
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 :داد ادامه . دادم تكون سرمو

  و پدر جز اینجاس، گاوصندوق  تو ما كارهاي تمام-

  كنن كنكاش توش ترسیدم. كردم نابودش خودم! مادرت

 . دنبالت بیفتن و بوده وسط  این هم دختري یه بفهمن و

 :گفتم اروم و كردم نگاهش

  یادته؟ مادرمو و پدر اسم-

.  ریخت اشكم. داد تكون راست و چپ به رو سرش

  كار این چقدر مگه. نبود یادشون هم رو اسمشون حتي

  ببرن؟ یاد از  كه بود اشون روزانه روتین

 :گفتم تنها

  برات تونم مي كه كاري تنها. برسه كه االناس پلیس-

 . بپرسم ازت سوال یه كه اینه كنم،



 :پرسیدم و كشیدم باال رو بینیم. كرد نگاهم پرسشي

   بدویي؟ تند بلدي-

 به لعنت. بود بد یادآوري چقدر. شكست ناجور بغضم

 ! ها خاطره

 :چكید هم  مهرداد اشك

 . گذشته سنم از دویدن تند-

 . بدو سرعت نهایت با و برو پشتي در این  از-

 . نداره انتها  راه این بدوام؟ كجا به-

 .  رسه مي االن پلیس-

 . دختر وقتشه دیگه-

 .  داري وقت هنوز-

 مي فقط  مونده باقي وقت این تو. دختر تمومه وقت-

 . بكشم سیگار یه خوام

 :كردم پاك رو روانم هاي اشك

  كنه؟ مي بهتر حالتو سیگار-

  بتونم دیگه نكنم فكر. فرصتمه  اخرین ولي. كنه نمي-

 . بكشم سیگار

 .  بكش پس-



 رو خودم. بست رو در  و رفت اتاقي سمت به مهرداد

  باید من و برسه پلیس كه بود االنا. كردم جور و جمع

  هاي تن كنار از. كردم  محكم رو كلهم. زدم مي جیم

  پشتم از صدایي كه بودم در هاي نزدیك شدم، رد افتاده

  توي رو سردي تیزي برگردم،  خواستم تا و شنیدم

 ولي بود قندیل مثل بود، یخ. بود سرد. كردم حس پهلوم

  باال رو سرم. سوخت شد، داغ شد، گرم رفت تو تا

 این بعد كه شدم جون ال كریم چشم تو چشم و اوردم

  دستم. بودم مونده خم. افتاد زمین روي دوباره ضربه

.  شد پخش دستكشم روي  خون و گذاشتم زخم روي رو

. نبود جایز افتادن. نبود جایز ماندن ولي. رفت بند نفسم

.  گرفتم رو بیرون راه و دادم فشار زخم روي رو دستم

.  شنیدم مي رو پلیس آژیر صداي. رسیدم اتوبان به

 پلیس هاي ماشین.رفتم اتوبان سمت اون به لنگان  لنگان

  با و داشتن نگه در جلوي كه دیدم اتوبان سمت اون رو

 . شدن  وارد اسلحه
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  تا بگیرم؟  اسنپ تونستم مي. نشستم خاكي زمین روي

  میاوردم؟ دووم برد؟ مي زمان چقدر میومدن؟ اینجا



.  شدم اسنپ ي برنامه وارد درآوردم، رو گوشیم

  تقریبا و داد پایین رو شیشه ایستاد، كنارم كامیوني

 : زد فریاد

  ؟ خانوم خوبي-

 : كشوندم  سمتش به رو هام چشم

 .  نیستم-

 . برسونمت جایي یه تا باال بیا-

 كنه، تجاوز من به بود ممكن ؟ كردم مي اعتماد باید

 مي اگه ولي. بیاره سرم دیگه بلي هزار بدزده، منو

 انتخاب. مردم مي احتماال شد نمي پیدا  ماشیني و موندم

.  بود تر بدترین و بدترین بین نبود، بدتر و بد بین من

 وقتي. شم سوار تا ایستادم زور به و دادم تكون سرمو

 به كه فشاري از گذاشتم ماشین ي لبه روي رو پام

 : گفت زود مرد.  رفت هوا دادم شد وارد پهلوم

 .  نیستم دردسر دنبال  من ؟ اي زخمي چرا تو-

  سرم. بستم رو در و شدم  سوار شه پشیمون كه این قبل

 . بستم رو هام  چشم و دادم تكون پشتي به رو

 : گفت و كرد حركت مرد



  دم همون ولي جایي، بیمارستاني رسونمت مي-

  دردسره، بمونم. رم مي  و بندم مي فلنگو بیمارستان

 .  نیستم دنبالش

 : گفتم اروم

 . نه بیمارستان-

  بیرون سرت از رو بمیري من ماشین تو كه این فكر-

 .  كن

 : خندیدم رمق  بي

  حكم هنوز. زوده مردن  واسه هنوز. میرم نمي كه من-

 .  نشده معلوم نفر  ٤ این تكلیف.  نیومده كیومرث

  توش كه خیابون به برسیم ببین گي؟ مي هزیون چرا-

 دلم خاك، وسط  افتادي دیدم. شي پیاده  باید باشه تردد

  كه هست مرگیتم یه. پاري و لت دونستم نمي. سوخت

 . بیمارستان بري خواي نمي

 . برو بعد و برسون منو  فقط . رم مي دیگه جاي یه-

 ... خواهرم ببین-

 : بریدم حرفشو

 منم. برو و برسون منو. كشم نمي كردن بحث به من-

 .  تمام. دونم مي ازت چیزي نه دیدمت، نه



  ثانیه چند از بعد و گفت لب زیر اي استغفرللا  مرد

 : گفت

  برسونمت؟ كجا-

 : زدم لب  ارام

 ...! شاپور آگاهي روي به رو اسلمي، وحدت مولوي،-
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  و عمیق  خواب یك دلم. بستم رو هام چشم بعد و

 .  نشم بیدار دیگه كه خوابي شاید. خواست مي طوالني

 

 تكون  خانوم شدي؟ ببهوش نكنه بابا اي. خانوم پاشو-

 . بخور

  نبود، توان. كنم باز چشم كه نبود  نایي اما شنیدم، مي

 . نبود جان

.  دارم بچه و زن من خدا به. پاشو جدت جان خانوم-

 . ننداز دردسر تو منو

  تاریك جا همه. كردم باز نیمه زور به رو هام چشم

 . خوردم  مي تكون باید. بود خلوت بود،



 از بیش درد. شد بلند آهم كردم كه كوچیكي حركت با

 .  بود توانم حد

 . شد پیاده و انداخت اطراف به نگاهي. كرد نوچي مرد

 : گفت و كرد باز رو سمتم در

 غلط  من. شي پیاده كنم كمكت  ندیده كسي تا باش زود-

 .  بیاد رحم به دلم دیگه كنم

  نتونستم هم باز ولي. گذاشتم اش شونه روي رو دستم

 . شم بلند

 زور به. كرد بلندم و انداخت بغلم زیر رو دستش مرد

  كردم مي حس داشتم مي بر كه قدمي هر با.  شدم پیاده

 . گیره مي جونمو ذره ذره  درد و زنه مي فواره خون

  و گذاشت داروخانه دم منو. دادم نشونش رو داروخانه

  دستهام توي توانمو تمام. شد ناپدید ثانیه یك عرض در

 و نبود داخل كسي. كردم باز رو داروخانه در و ریختم

 .  افتادم زمین روي ورود محض به من

  سمتم پیشخون پشت از  پیرمرد شده ایجاد صداي از

 : گفت دیدنم با. دوید

   ؟ دختر شده چت ؟ شده چي... كار چي جا این تو ؟ تو-



  به پیرمرد كه بزنم حرفي خواستم. بودم افتاده الجون

 :  اومد خودش

 .  اورژانس زنم مي رنگ االن. نیار فشار خودت به-

 .نكن. نه لطفا نه... نه-
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 . موني  نمي زنده شدي؟ دیوونه-

 . كن كاریش یه... خودت-

 :   شد بلند پیرمرد صداي

 .داروسازم. نیستم جراح كه من گي؟ مي چي-

 .  دیگه دكتري تهش-

 . بیمارستان بري باید. نكن لج-

 .  فهمن مي. تونم نمي... ن-

.  گرفت رقم سه رفت، تلفن سمت اهمیت بي پیرمرد

 :  گفتم زود .  اومد خط  ور اون صدایي

 ...بودم كوچیك. چشمام جلو. كشتن مادرمو و پدر-



  هاي گفتن" الو،الو" صداي. كرد نگاهم خیره پیرمرد

 اومد پایین كم كم تلفن. رسید مي گوش به خط  سوي آن

  لب زیر و اومد سمتم. كرد قطعش سر آخر پیرمرد و

 : گفت

  اخه؟ كنم كار چي تو با-

. برگشت دوباره و كرد قفل رو در رفت، در سمت بعد

  لوازم و دارو سري یه با و رفت پیشخوان پشت

 : گفت و برگشت

 .  بپرسم ازش و بزنم زنگ دوستام از یكي به باید-

  شرح رو اوضاعم گرفت، رو اي شماره. ندادم جوابي

 :زد داد پیرمرد كه گفت چي مرد دونم نمي. داد

 . كنم كار چي بگو. نباشه كاریت االن-

 :گفت من به رو و  كرد قطع مرد جواب از بعد و

  شده باز هاي الیه و كنم  عفوني ضد تونم مي فقط  من-

 . بزنم بخیه رو

 .  كردم زمزمه اي خوبه

. رفت هوا به جیغم ریخت رو كننده ضدعفوني وقتي

  رو قوام تمام كه كردم حس رو وحشتناكي سوزش

 . گرفت



 : گفت اروم پیرمرد

 . زنم مي حسي بي آمپول االن-

  پانسمان سر آخر زد، رو ها بخیه. داد انجام رو تزریق 

 :گفت و كرد

 .  باشه بخش نتیجه امیدوارم-

 مي حس ولي چي، یا بود فشار افت. كنم تشكر نتونستم

 . ام شده تمام كه كردم

 : گفت و كرد نگاهم پیرمرد

 . حتما افتاده قندت بیارم چیزي هی وایسا-

  ولي. نیومد جا حالم. داد خوردم  به اي نوشیدني زور به

 .  كرد وصل بهم سرمي بار این. بشینم تونستم مي حداقل

 :گفتم و كردم نگاهش
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  ؟  بپرسي ازم چیزي خواي نمي-

 : كرد بهم  دقیقي نگاه پیرمرد

 . كني مي تعریف خودت. بسیاره وقت-



  ؟ مطمئني كجا از-

 توي بریزه همیشه هاشو ناگفته تونه نمي آدم چون-

 . بیرون بریزه باید باالخره یكي  پیش  جایي، یه. خودش

 .  مونم مي منتظر منم پس-

   ؟ چي منتظر-

 .. هات ناگفته-

 .  خودم تو بریزم هامو ناگفته كه اینه من جزاي—

   ؟ جزا-

 ولي. نیستي مقصر مادرت و پدر دادن دست از تو تو-

 . مقصرم دخترم دادن دست از تو من

 : گفتم شده شوك

   ؟ مرده.. مر-

 .. دونم نمي. جاست همین تلخیش-

  بي غم كسي، بي غم  داشتم، یتیمي غم همیشه من

 ..  مادري بي پدري،

 هم اي بچه كه مني ؟  بود شكلي چه فرزندي بي غم

  تره، سوزناك تره، سخت كه دونستم مي نداشتم

 ..  تره وحشتناك



 شم بلند جا از خواستم. كند رو سرم. بود شده تموم سرم

 : گفت كه

  ؟ توني مي-

 : زدم لبخند

 منو وزن تحمل باید ها  حاال حاال پاها این. بتونم باید-

 . باشن داشته

  ولي بود، سخت. ایستادم  پا دو روي. شدم  بلند سختي به

 مي همیشه باید من. ایستادم ولي داشت، درد. ایستادم

 . بمیرم ایستاده شد مي كاش. ایستادم

  گفتم و رفتم در سمت دادم، تاكسي خواست در گوشیم با

 : 

  بدون. هستم من خواستي، شنوا گوش تا دو وقت هر-

 .دردسر و زخم

 : زد لبخند پیرمرد

  تا دارن خوردن تیغ به نیاز رشد، واسه ها گیاه بعضي-

 .  ببین رشد عامل رو  زخمت. بزنن جوونه اونجا از

 .  شدم خارج و دادم تكان سر طوالني، نگاه از بعد

 شب شیفت احتماال. نبود  خونه ملي. رسیدم خونه به

 .بود



  كیسه توي. كشیدم بیرون تن از رو خوني هاي لباس

  یكراست و پوشیدم گشادي شلوار و تاپ. انداختم زباله

 ساعت ٢ از. انداختم گوشیم  به نگاهي. رفتم تخت به

 :  كردم باز . داشتم عارف از پیامي قبل

 . گرفتیم مدرك  با رو كیومرث هاي آدم-

 . رفتم خواب  به و اومد هام لب روي لبخند

 

  باعث زخمم. رسیدم شركت به همیشه از تر دیر كمي

 . بود گرفته زمان ازم و بود شده حركاتم كندي

  با آكو و شد باز آكو اتاق  در كه نشستم میزم پشت

 و اومد بیرون ریخته هم به موهاي و پریشون اي چهره

 : گفت

 .  بودم منتظرت سلم،-

   ؟ خوبي سلم،-

.  برم بعد برسي بودم  منتظر. برم باید من. زیاد نه-

 كاري كسي اگرم كن، كنسل رو امروز  هاي قرار

 . بعد به كن موكولش داشت

 : گفتم ترسیده

   ؟ شده طوري-



 .  برم باید. باباست دادگاه-

 ي چهره همون با آكو   و دادم تكون رو سرم اروم

 .رفت پریشان
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  تماس بار دو. نشد ازش خبري كاري ساعت پایان تا

   ؟ كشید مي طول چقدر دادگاه مگه. نداد جواب و گرفتم

 . استرس از پر بودم، دلهره از پر

 پشت رو ملي. رفتم خونه به و كردم جمع رو وسایلم

 .  دیدم خیاطي چرخ

 : رفتم سمتش لبخند با

 .  نباشي خسته-

 .  نباشي خسته هم تو. سلم-

 . میاد آش بوي-

  سرما تو. بخوریم كنم درست  گفتم. بودم كرده هوس-

 .  ده مي كیف

 : زدم لبخند



 .  نكنه درد دستت-

   ؟ دمقي انگار چرا-

 . ام خسته. خوبم نه،-

 .  بیاي سرحال بگیر دوش یه-

 . گرفت دوش شد نمي زخم این با ؟ دوش

 . ندارم حموم ي حوصله-

 .نداد جواب  و داد باال رو هاش شونه ملي

 آش كمي امدم، بیرون كردم، عوض لباس. رفتم اتاق  به

 بیرون. زدم چرخ اینترنت توي رفتم، اتاق  به. خوردم

 بودم اتاق  به رفتن حال در. دیدم تلوزیون كمي اومدم

 : كرد اعتراض ملي كه

  اونجا از اونجا، به اینجا  از هي. راز  رفت گیج سرم-

  ؟ اي كلفه انقدر چرا. اینجا به

  كنترلش تونستم نمي چرا ؟ بود مشهود انقدر كلفگیم

 : گفتم تنها ؟ كنم

 .  میاد كیومرث حكم امروز-

 با. خورد زنگ تلفنم چون نرسید ملي تعجب به نوبت

 :  دادم جواب زود آكو اسم دیدن

   ؟ آكو ؟  الو-



 : گفت تنها

 . در دم بیا-

 پوشیدم لباس داشتم سراغ خودم از كه سرعتي نهایت با

 :   گفتم درجا و شدم ماشینش سوار زود. زدم بیرون و

  ؟ خوبي-

 :  برداشت فرمون  روي از رو سرش

 . نه-

 .  شدم نگران. ندادي جواب زدم زنگ هرچي-

 . بدم جواب شد نمي-

  ؟ آكو شده چي-

 .  دادن حكم-

  ؟ سال چند-

. نگفت هیچ و كذاشت فرمون روي رو سرش دوباره

 : گفتم ندادنش جواب از كفري بار این

   ؟ سال ٣٠ ؟ سال ٢٠ ؟ آكو سال چند-

 : گفت تنها

 . راز خیالي خوش-

 : گفتم بهت با



  ؟ ابد-

. كرد نگاهم. برداشت فرمون  روي از رو سرش

 : گفت لرزاني صداي با و زد پوزخند

 !اعدام-
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 وزن. بود بزرگي ي كلمه اعدام. لرزید هم من تن حتي

.  بود سنگین انسان یك جون ي اندازه به. داشت سنگیني

. بود عجیب. آكو پدر اعدام.. زرشناس كیومرث اعدام

 دومي دلم ترازوي  روي ولي بودن نفر یك دو هر

 .. بود تر سنگین

 : گفتم تنها

 . متاسفم-

 ..  شاید ؟ بودم

 : زد لب

  ؟ حسیه چه-

  ؟ چي-



 .  پدري بي-

 . داره بستگي-

  ؟ چي به-

 رفتن با ؟ بوده سالت  چند تو ؟ بوده پدري جور چه-

 .. نه یا مونه مي برات اي دیگه كس پدر،

 باهاش چقدر هر بوده، كه آدمي  هر ؟ داره فرقیم-

 ازش نفرت با ها شب بعضي چقدر هر داشتم، مشكل

.  سال ٣٠ چه باشه، سالم  ١٠ چه ؟ داره فرقي. خوابیدم

  بي  پدري، بي.. نه یا باشم داشته خواهر ؟ داره فرقي

 . درده همون كني حساب جور هر. راز پدریه

 : گفتم چكید كه قطره اولین. لرزیدن  ها مردمك

  اون از. ماندگار  درد یه داریم، مقطعي درد یه-

 جاشون شن، نمي كمرنگ شن، نمي كهنه كه ماندگارا

 پدري بي گم نمي. سوزه مي همیشه. نمیفته خارش به

 هست برات كسي بازم كه فرقه خیلي ولي.. نه  مقطعیه،

 . نه یا

  نشد بود بزرگه خواهر كه آلند رفت، كه مامان-

  كه هنوز.. كه هم آسو. مامانمون نشد آوین. مامانمون

  پدري. نبود بلد مادري كیومرث . مامانه نیازمند هنوزه

  تهش ته! داشت حضور! بود ولي بود، بلد زور به هم



 دوني مي.. رگ ژن، خون،. بود خانواده. بود بابامون

 همو استخون بخوریم همو گوشت یعني ؟ چي یعني

 .  نمیندازیم دور

 : شد تر شدید اشك

  كه این قبل. نكردم تجربه چون. چي یعني دونم نمي-

  كه خودمم. دارم خودمو  فقط  دیدم بفهمم معنیشو بخوام

  تصمیم استخونش سر  حاال و بخورم گوشتمو باید

 . بگیرم

 رو هاش چشم داد، تكیه صندلیش پشتي به رو سرش

 : گفت و بست
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.  شده چي حكم بگم و برم منتظرن خونه اعضاي كل-

.  راز شبه ١٢  االن و بوده چي جوابش صبح ٩ دادگاه

  چون ؟ چرا. دارم كال میس تا ٨٦ دقیقا من و شبه ١٢

  رخت بگم برم تونم نمي چون. بگم چي دونم نمي

  ماهي به برم تونم نمي. باشید اماده بپوشید، عزاتونو

 همه اون به تونم نمي. پختن حلوا به كن شروع بگم

 حرفو ترین كننده ناامید و كنم نگاه امید پر هاي چشم



. بزنم اعتراض حكم، به  تونم نمي حتي.. راز بزنم

  تر بیش كه نیست كار در جرمي ي صحنه چون

 طرف چون رضایت دنبال بدوم تونم نمي. شه بررسي

  ؟ بگیرم رضایت كي از برم! دولته! قانونه حسابم

 . آكو بگي بهشون باید-

 بزرگ مادر بي ها بچه گفت بهم دادگاه بعد.. امروز-

 انتظار  من از ؟ فهمي مي. شن پدر بي نذار. شدن

 .. كیومرث بهت لعنت! داره پدري

 فرمون روي مشت با  باشه، شده دیوانه كه انگار بعد

 .. تر  شدید تر شدید.. تر بد.. كوبید

 : گفت تر بلند و تر بلند

 !  لعنتییییییییي.. لعنت.. بهت لعنت! كیومرث بهت لعنت-

.  گرفتم دست توي و  رسوندم مشتش به رو دستهام

  شد خیس دست. كاشتم روش اي بوسه و اوردم نزدیك

 ..  بوسه از نه ولي

 : داد ادامه  ناالن

! راز نشد خم حتي.. نكرد بیداد و داد.. نكرد اعتراض-

  حكمشو وایساد، لعنتي،  غرور همون با. همیشه مثل

  مرگ مگه! راز نخورد تكون.. همین و كردن اعلم

  ؟ راحته انقدر



 رو سرم. شد كوبیده ماشین ي  شیشه به اي تقه

 كه دادم پایین رو شیشه. دیدم رو ملي و برگردوندم

 : گفت

  نداشتي، كلید. شیفتم. رم مي دارم من. ببخشید.. ام-

 .  خدافظ . منتظره كوچه سر سرویس. بدم  بهت گفتم

 . شد دور سریع و

 : گفت آكو. دادم فشار مشت توي رو كلید

  ؟ میاي باهام-

   ؟ كجا-

   ؟ بدیم مرگ خبر-

 عامل كه مني.. تونستم نمي كه خدا به.. تونستم نمي

  سه به و برم  تونستم  نمي بودم، كیومرث دستگیري

  از نه.. بیماري از نه.. رفتنیه پدرتون كه بگم دختر

  از.. دار طناب از! نه.. طبیعي مرگ از نه.. تصادف

 ..  خدااا.. قاچاق   از.. كشي آدم  از.. قانون

..  كردم آكو  روز و حال به نگاهي ولي نه، بگم خواستم

  مي تنهاش نباید دیگه اینجا.. كردم مي همراهیش باید

  مي حس هام شونه روي رو مسئولیت سنگیني.. ذاشتم

 : زدم لب  روان هاي اشك با. كردم



 .. بریم-

 مشخص كامل . كرد مي رانندگي اروم.  زد استارت آكو

 اخرش ولي. نداره خبر  دادن  براي اي عجله هیچ بود

  رو باید باالخره. رسیم مي  مقصد به باالخره ؟ چي كه

 ..كشید رو درد این باید باالخره. شیم رو به
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  توي سكوت توي اي دقیقه چند. كرد پارك در جلوي

  پیاده بعد و موند خیره  رو به رو به و نشست ماشین

 كفش. افتادیم راه هم كنار و شدم پیاده هم من. شد

 گفت و شد سبز جلومون  ماهي كه دراوردیم رو هامون

: 

 . اینجا نگرانن همه. خدا  به ما مردیم ؟ پسر تو كجایي-

 : گفت اروم آكو

  ؟ هستن همه.  اومدم  باالخره. ماهي اومدم-

 . اومده هم جان آوین حتي. پسرم هستن-

  آسو صداي. رفتیم نشیمن سمت به و داد تكون سري

 : شد  شنیده



 .  اومده آكو حتما-

 آلند. بودن ایستاده دختر سه  هر رسیدیم، نشیمن به وقتي

  با آسو و مغرور، و ساده آوین اراسته، ظاهري با

 دختر سه. كرده پف هاي چشم و قرمز صورت

  من. بود مشترك همه توي چیزي یه ولي.. متفاوت

  تو. دیدم مي رو پناهي  بي ترس. دیدم مي رو استرس

 .  بود مشهود تكشون تك چشم

 : گفت بغض با آسو

 . زدیم زنگ بهت بار صد ؟ داداش كجایي-

 : زد تلخي لبخند آكو

 .  بدم جواب نشد. ببخشید-

 هاي نفس آكو و بودن خیره آكو به همه. شد سكوت بعد

 : گفت آلند. كشید مي عمیق 

  ؟ وخیمه  اوضاع انقدر ؟ شد چي بگي خواي نمي-

 : شكست بغضش آسو

 .  آلند نگو واي-

 : گفت آسو به توجه بي آلند

  ؟ براش بریدن ابد-

 : گفت سرد آوین كه نداد جوابي آكو



 .  آكو بگو. نیست سخت خیلي حدسش-

 : داد تكون رو سرش آكو

  حاضر كه یك درجه وكیل خانوم براي حدسش. دقیقا-

 . نیست سخت بگیره عهده به باباشو وكالت نشد

 : زد پوزخند آوین

 . كن خلص خودتو بگو-

 : گفت و كرد فوت رو نفسش آكو

 . داشت خواهیم زیاد مهمون. كنید اماده رو خونه-

 : گفت لرزان آسو

  ؟ داداش چي یعني-

  ،٥ و ٤ ساعت دماي دم زود، صبح روزي، یه یعني-

 مي طنابو سرد، سالن  یه برنش مي كنن، مي بلندش

 ..گردنشو دور پیچن
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 .. كرد سكوت. بده ادامه نتونست



 و همیشگي لبخند. شكست بلندي صداي با آسو بغض

  لرزش من.. آوین مغرور ظاهر و رفت آلند خونسرد

 .. دیدم رو ابرو پرش. دیدم توش رو پلك

  ویراني من. شنیدم هم ماهي بلند" سرم بر خاك" صداي

 حال در كه دیدم مي رو خونه یه هاي ستون. دیدم

. بدن لم تونستن نمي دیگه ها بچه كه دیدم مي. ریختنه

 كسي.. ایستادن مي صاف نشستن، مي صاف باید دیگه

  این همه ثانیه چند عرض در من.. كنن تكیه  بهش نبود

 . دیدم رو ها

 : گفت باشه خونسرد داشت سعي كه لحني با آلند

  ؟ كنیم كار چي باید حاال-

 : زد پوزخند آوین

  مصادره چي همه احتماال. باش كشي اثاث فكر فعل -

 . شه مي

 : كرد اخم آلند

 ؟  گیرن مي ازمون  رو خونه-

 : گفت گریان آسو

 ..  خوان مي رو بابا وقتي بحثیه چه این-

 . گرفت سر از رو هق  هق  باز بعد



 : انداخت  سه هر به نگاهي آكو

 . منه نام به. گیرن نمي رو خونه-

 : رفت باال آوین ابروي

 . بلدین پس. خوبه-

 : گفت آلند

   ؟ چي اموال و مال ي بقیه-

 : داد جواب آكو

  نام به هم زمین تا چند. منه نام به كه شركت و خونه-

  حساب و هاش ملك ي بقیه ولي. ها شما خود و منه

 ! پر.. همه و همه و بانكیش هاي

 : گفت اي مسخره لحن با آلند

 اجاره باید یا ؟ بشینیم اینجا ما دي مي اجازه شما حاال-

   ؟ بدیم

 : زد پوزخند آكو

  باز دیگه صباح دو. فردایي و امروز مسافر كه تو-

 . كني مي شوهر

 : زد پوزخند متقایل  هم آلند

 .گردم مي بر  طلق  بعد باالخره-



 : كشید عمیقي نفس آكو

 بریم روز یه.. رو منه نام به كه هایي زمین و خونه-

 .  بدم سهمتونو

 : گفت رفته باال ابروي با آلند

  ؟ قانوني-

 . قانوني-

  ؟ اووونقدر پسر ولي بره مي سهم انقد دختر كه اینا  از-

 : خندید بیچارگي از. خندید آكو

  باید رو تو جهیزیه بار ٣ پول البته. مساوي همه.. نه-

 اس، زنده شركا از یكي حتي وقتي تا.. ولي. كنیم كم

 . ندارید فروش حق 

 :  گفت آسو كه بده جوابي خواست آلند

  و ارث سر خوایید مي واقعا. حرفارو این كنید تمومش-

   ؟ شیم مي بابا بي داریم فهمید مي ؟ كنید دعوا میراث

 :  زد پوزخند آوین

  باشیم نداشته انتطارشو كه نبود چیزي شدن بابا بي-

 .  آسو

 :   گفت روان هاي اشك با آسو



   ؟ باشید رحم بي انقدر تونید مي چطوري-

 : گفت  و زد آسو به قشنگي لبخند آكو

 مي روز یه. عزیزم بزنیم حرفارو این باید اخر و  اول-

 سهم خانوم آوین كنم  فكر البته. زنیم مي سند و ریم

  ؟ نه نخوان،

 : گفت كجي لبخند با آوین

 . خودتون ارزوني-

 آسو كه شیم خارج تا گرفت راه و گرفت رو دستم آكو

 : گفت

 ؟  برید خوایید مي-
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 : كرد نگاهش آكو

 . امشب من پیش بریم بیا هم تو-

 . خونه همین تو. باشم اینجا خوام مي. خوام نمي-

 . . جان آسو-

 . آكو برو-



  اروم. برگرداند رو آسو. كرد نگاهش بیچارگي با آكو

 : گفتم گوشش توي

 . باشي اینجا امشب بهتره كنم فكر-

 : گفت بود شنیده رو صدام كه آسو

  خب. بمونید فقط . بمونید باهم اصل .  راز بمون هم تو-

  ؟

 : زدم معذبي لبخند

 .  بینمت مي بعدا. عزیزم برم باید من-

 : گفتم آكو به رو و

 .  فعل . رم مي خودم من-

 : گفت و نكرد ول رو دستم آكو ولي

 .  راز بمون-

 : شد گرد هام چشم

 .. خانوادگیتون جمع یعني . برم اوكیه اگه یعني.. نه-

 .  بمون  من واسه.. راز بمون-

 ضعف نقطه روي دست چرا ؟ كرد مي اینجوري چرا

 براي حرفي چه ؟ داشتم  كار چي اینجا من ؟ ذاشت مي

   ؟ درمان هم بودم درد هم من چرا ؟ داشتم گفتن



 : گفت آسو كه كنم پافشاري خواستم

 .  باشم همراهت منم داشتي غم  اگه دم مي قول-

  این ؟ خواستن مي چي من از  ها این. كردم نگاهش

 به نگاهي. بود ممكن جاي ترین" نباید" من براي مكان

  یا بودم من غم این باني و باعث. انداختم نفر ٤ هر

 : بگم شد باعث كه داشت چي هاشون نگاه ؟ كیومرث

 .. باشه-

 

  دو تخت با بزرگ، اتاق  یه. رفتیم آكو قدیمي اتاق  به

 مهندسي هاي كتاب از پر  بزرگ ي خونه كتاب نفره،

 گیتاري.. ها فیلم انواع هاي دي وي دي طبقه چند و

 از پر بزرگي میز روي  و بود پایه روي اتاق  ي گوشه

 .بود ماكت

 : گفتم حیرت با

 . منه ي خونه ي اندازه اتاقت-

 : زد لبخند

 ..  نیست كه. باشه ارامش توش كه اینه مهم-

 : داد ادامه. كردم نگاهش تنها

 . هستي كه خوبه. راز  شد مي سخت خیلي نبودي تو-



 : زدم لبخند

 .آكو بود دیگه یكي نبودم منم-

   ؟ كني مي فكر اینجوري چرا-

  مي بیكار ؟ موندي مي زمین رو بگي خواي مي یعني-

   ؟ موندي مي یار  بي ؟ شستي

   ؟ ام بوالهوس انقدر  من كني مي فكر چرا-

 ..  فقط . نگفتم اینو-

  ؟ چي فقط -

 .. كني مي فراموش نباشم من-

 واسه ؟ اسونه كردنت فراموش كه هستي ادمي یعني-

  ؟ من

 ..  احتماال-

  دستش فقط  بار چند.. داشت برش. رفت گیتارش سمت

  كردن كوك به شروع بعد كرد، رد ها سیم روي از رو

 : گفت و كرد

 منم. خرید نمي بابا. خواست مي گیتار دلم بچگي از-

  یه با شد، كه سالم ١٨. نگفتم  بهش دیگه غرورم رو از

 : گفت و بهم داد. خونه اومد گیتار



 رگه دو صداي كني صبر باید بخوني، خواي مي اگه-

  و خوندن از نشي پشیمون تا بگذره، بلوغت دوران ي

 .  نكني ولش كاره نصفه

 گیتار فقط . راز نكردم  ازش هم تشكر حتي موقع اون

 واسه تونستم مي خودم  موقع اون  من. گرفتم ازش رو

  بهم كه هم وقتي. نخریدم وقت هیچ ولي بخرم، خودم

 .اتاقم رفتم و گرفتم خالي و خشك. نكردم تشكر داد،
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 :  داد ادامه و كرد پوفي

  یادم رو زدم چیزي  گیتار این با كه باري اخرین-

 .  نیست

 : كردم زمزمه

 . بخون چیزي  یه. بزن چیزي یه االن-

  ؟ كنم فراموش  قراره اگه ؟ فایده چه-

 . نیستي عاشق  كه تو ؟ كني نمي-

  ممكنه باز نباشم، عاشق  اگه حتي كني مي فكر چرا-

  ؟ عاشقي دنبال برم تو بعد



 . ندادم جوابي

 به شروع بعد و.. دقیقه ٣-٢ شاید. كرد نگاهم عمیق 

 : خوند و كرد نواختن

  ممنوع عاشقي تو بعد دگر

 ممنوع زندگي

 است… ممنوع دیوانگي

 

 ممنوع خوش حال تو بعد دگر

   ممنوع خوش فال

 ..  است ممنوع دلدادگي

 

  رو هاش لب و بردم جلو رو سرم. بریدم رو صداش

 ..شد شور بوسه و چكید اشكم. دوختم
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 گوشه رو گیتار خواست.  كرد ازاد گیتار از رو دستش

 ناخوداگاه و كرد گیر پهلوم به اش دسته كه بذاره اي

 : شد هول. گفتم بلندي" آخ"

  ؟  زدم تو به. ببخشید ؟ شد چي-

 . خوبم.. خو نه.. نه-

   ؟ ببینم ؟ خورد كجات-

 : گفتم تند

 .  خوبم كه گفتم. نه نه-

 اتاق  در به كه بزنه باال رو لباسم خواست اهمیت بي

 وارد ماگ دو حاوي اي سیني با ماهي و خورد ضربه

 : گفت و شد

 . كنه مي ارومتون. اوردم دمنوش براتون-

 براي هم ماهي حتي. كردم اشكیش هاي چشم به نگاهي

  طبیعي و بود پدر بقیه براي ؟ بود ناراحت كیومرث

   ؟ چرا ماهي اما. باشن ناراحت بود

 : گفت اروم آكو

 . ماهي كردي مي درست خودتم واسه-

 .. فقط . بخورید شما. پسرم خوبم من-

  ؟ چي فقط -



 . كنه مي قراري بي خیلي جان آسو-

 ..كنم فكر. همینه بكشم خودمم ؟ ماهي كنم كار چي-

 : گفت  و شد خیره من هاي چشم تو و

 . بكشه دردشو كه نیازه دوست یه قول به-

 بي ولي آسو. اتاقش  رفت هم آلند  رفت، كه آوین-

 . كنه كمكش خدا ؟ بگم چي. قراره

 .  اینجا بیاد بگو بهش-

 . گم مي باشه،-

 : گفتم رفت، بیرون كه ماهي

 . رفتم مي من كاش. نباشه راحت من جلوي شاید-

 .  راز نیستیم تعارف اهل-

 دقیقه چند. شد وارد قرمز هاي چشم با اسو بعد كمي

 : گفت بعد و  كرد گریه اكو اغوش توي اي

   ؟ كنیم كار چي باید-

 : كرد نوازش رو موهاش آكو

 .  جان آسو نمیاد بر دستمون از كاري-

  ؟ كني مي خیرات براش-



 پول ها خیریه به. بگي تو هرچي ؟ كنم خیرات چي-

  ؟ بدم

 .  نیست كافي. نه-

  ؟ چي پس-

  و ها كار تازه. داري خوب شركت یه.. تو-

 به اختیاج و خونن مي درس  سختي به كه دانشحوهایي

  كنن، مي كسب تجربه  هم.  كن استخدام رو  دارن كار

 . گیرن مي پولي یه هم

 : زد لبخند آكو

 یادشون گیري ماهي و ندم ماهي بهشون گي مي یعني-

  ؟ بدم

 : زد كوچكي لبخند آسو

 .  بده یادشون گیري ماهي-

 كارمند اتفاقا. دیم مي استخدام اگهي  فردا همین. چشم-

 مي نیرو مهرشهر هاي  زمین واسه. داریم نیاز هم

 . خواییم

  دراز تخت روي آكو. رفت اتاقش به آسو بعد ساعتي

 : گفت و كشید

 . اینجا بیا-



 دورم رو دستش. شد پهلو به. كشیدم دراز كنارش

 : گفت و انداخت

 . نكنم فكر ها دوري به كه انقدر. باش نزدیك-

.  بستم رو هام چشم و  كاشتم گردنش روي اي بوسه

 . بودم تر نزدیك آكو به بسته هاي چشم با انگار

*** 
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 . بود گذشته دادگاه راي از هفته یك

 و داشتم قرار عارف با بار یك هفته یك این توي

 جو و پرس نفر ٤ اون و كیومرث وضع ي درباره

 . میومد خوب نظر به چي همه. بودم كرده

  روي به. بود كرده گرم كار با رو سرش شدیدا آكو

.  بود محسوس توش بیقراري ولي نمیاورد خودش

  آدم كرد مي كار چشم تا. انداختم شلوغ البي به نگاهي

 همه. بود كاري هاي مصاحبه روز امروز،. بود نشسته

 كارها، تازه ها، دانشجو. بودن اومده استخدام امید به

 ..  كارآموزها



 خوبي فرصت. كنه استخدام نفر ١٠ داشت قصد آكو

  فرصت  این از كسي هیچ داد مي نشون جمعیت و بود

 . نشده غافل

  كارها كردن ایمیل مشغول و بود مانیتور توي سرم

  باید رسید، مي كه واردي تازه هر حین همین در. بودم

 هاي رزومه با  تطبیق  و مصاحبه براي رو اسمش

  و بود شلوغ سرم. كردم مي سیستم وارد شده بررسي

 .  داشتم هم بدي درد سر

 صداي كه بودم ایمیل  ادرس كردن وارد حال در

 : شنیدم سرم باال از دختري

 .  نباشید خسته سلم،-

 جواب بردارم مانیتور  روي از رو سرم كه این بدون

 : دادم

  ؟ اومدین مصاحبه براي سلم،-

 البته. شدم دانشجو كه نیمه سالو یك تازه من.. فقط . بله-

 . بودم كرده قید هم ام رزومه توي

  رو ایمیل متن و كرده اتچ  رو شده اسكن هاي  قرارداد

 : دادم جواب حال همین در. نوشتم

  یعني زدن زنگ مصاحبه براي بهتون حال این با اگه-

 . دیگه نداره مشكلي



  ؟ بشینم  منتظر باید خیلي. ممنون-

 هم جمعیت. كنم وارد تا  بفرمایید رو  فامیلتون و اسم-

 .  زیاده. بینید مي كه

 .  بله  اهان،-

 : شدم ها استخدامي سیستم وارد

  ؟ عزیزم گین مي فامیلتونو و اسم-

 . قرباني راز . بله-

 تنم از روح كردم احساس. ایستاد كیبورد روي دستم

 پشت از. كردم مي حس  رو سرد عرق . شد خارج

 هام دست. رفت تر پایین و تر پایین و شد شروع گردن

 مي قرباني راز یك من. بود زده یخ پاهام. بود شده قفل

 .. شناختم
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.  اوردم باال كمي رو سرم تردید با و استرس پر كند،

 رنگ به هاي چشم ولي  نبود یادم چهره از زیادي چیز

 . بود خودش. بود همون كه خدا به.. بود همون شبش



 منو مبادا گرفتم نگاه زود و دادم قورت رو دهانم اب

  حركت كییورد روي زور به رو هام دست. بشناسه

 : پرسیدم تر بیش اطمینان براي و دادم

  ؟ پدر نام-

  نادر-

  مي حس. فهمیدم مي.. بود اشنا اسم این.. بود اشنا

 نادر. اومد یادم خورد گوشم به وقتي انگار. كردم

  ؟ كني مي چه من  با خدایا.. قرباني راز.. قرباني

 نه، یا كنم كنترل رو صدا لرزش شدم موفق  دونم نمي

 : گفتم ولي

 . كنم مي صداتون. بشینید منتظر-

  نمي.. نه نه.  بكشم نفس تونستم تازه شد دور كه دختر

.  رفتم مي لو. كنه كار چي  اینجا تونست نمي راز. شد

 . كردم مي كاري یه  باید. شد مي مشخص

 سعي. شد پر هام چشم. كردم نگاهش  نشست وقتي

  چیزي ولي بگردونم چشم ها زخم از ردي دنبال كردم

 مي دلم چقدر.. گذشته از شخصي. نیومد چشمم به

 نمي گذشته از رو كسي من.. ولي. كنم بغلش خواست

   ؟ اینجا چرا.. راز. بخوام كه تونستم نمي. خواستم



. شد پرت اي لحظه براي حواسم گوشیم زنگ صداي با

 : دادم جواب. بود شناس  نا شماره. كردم نگاه گوشي به

   ؟ بله-

  ؟ حسیني راز خانوم-

 . هستم خودم-

 .  صراف محسن. هستم صراف بنده-

 : گفتم اما شناختم مي. شد گرد هام چشم

 . نیاوردم جا به-

  اضافه  حال، این با ولي.  حسیني خانوم اوردین جا به-

  كیومرث جناب وكیل. هستم صراف محسن. كنم مي

 .شناس زر

  ؟ داشت كار چه من با كیومرث وكیل

  ؟ میاد بر من  از كمكي چه-

 شما با ملقاتي كه هستن خواستار شناس زر اقاي-

 . باشن داشته

 : گفتم متعجب

   ؟ من با-

 . شما شخص بله-



  ؟ چي براي-

 . كنن مي صحبت باهاتون خودشون-

 ..چرا اصل  یعني. تونم نمي من.. من-
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  به شخصي با ملقات وقت گرفتن. حسیني خانوم ببینید-

  دشوار بسیار من براي یك درجه ي خانواده از غیر

  تا كنم استفاده اعتبارم از جاها خیلي شدم مجبور. بود

 . هست مهمي ي مسئله حتما پس. بگیرم رو وقت این

 .. من-

 : برید رو حرفم صراف

 مكان یك توي. بیاد شما  سر بلیي نیست قرار قاعدتا-

  ؟ دارین هراس چي از پلیس از پر

  ؟ هست كي ملقات این-

  دقیقا و ندادن من به اي دیگه وقت. امروز  همین-

 باید ٣  ساعت امروز كه دادن رو خبرش پیش لحظاتي

 . باشید اونجا

 .  كارم سر من-



 . خانوم بگیرید مرخصي-

   ؟ بیام شماس زر اقاي یعني.. آك خود با تونم مي-

 .  خانوم ندونن جلسه این از چیزي ایشون بهتره-

   ؟ چرا-

 دلیلي یه به لطفا. گن مي بهتون خان كیومرث خود-

 .  بیارید تشریف فورا و بگیرید مرخصي

 ..فكر باید-

  باشید مطمئن. نیست كردن فكر براي فرصتي-

 . هست نیومدنتون از بهتر اومدنتون

 كردم مي حس. كردم مي حس مغزم روي رو فشار

 كه االناس و دادن قرار پرس دستگاه بین رو سرم

 .  اونور و ور این بپاشه فشار با و شه متلشي مغزم

 : گفتم تنها

 . باشه-

  چرا من.. كیومرث حاال..  راز اول.  كردم قطع فورا و

  ؟ شدم نمي راحت

 : داد جواب زود. گرفتم رو آكو داخلي

   ؟ بهتره سرت. عزیزم سلم-



 : نالیدم. داد دستم رو بهونه خودش

 . نیست خوب حالم. نه-

 . كني استراحت  باید. راز خونه برو-

 : نده مرخصي  ي اجازه خواست دلم

 بر  پسش از توني نمي كه تنهایي. شلوغه خیلي شركت-

 .  بیاي

 این. برو تو. كنه هندل رو اوضاع یكي امروز گم مي-

 .تره راحت خیالم جوري
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 : زدم لب

 . باشه-

 .  عزیزم باش خودت مراقب-

 . هم تو-

  شركت از و برداشتم رو  وسایلم فورا و كردم قطع

 .شدم خارج



  قدم. بود شده تر شدید استرس رسیدم كه مقصد به

 در خوبي هاي خبر كردم مي حس. بود سخت برداشتن

 .  نیست راه

 : گفت كه شدم نزدیكش. دیدم در دم رو صراف

 . لطفا طرف  این از.  اومدین موقع به-

 : پرسیدم و شدم همراهش

 .. كنن تكرار رو پیشنهادشون قراره اگه-

 : برید رو حرفم باز

  خانوم كنن صحبت  باهاتون خودشون بدین اجازه-

 .  حسیني

 

  اتاقي وارد من و داد  انجام رو ها هماهنگي صراف

  حتي. شدم خیره تاریك و سرد اتاق  بر و دور به. شدم

 خلفكار به برسه چه بودم  ترسیده اتاق  این  از هم من

 ..  ها كار گناه و ها

. دادم مي تكون وقفه بي رو پاهام.  نشستم صندلي روي

 . بود رسیده اوج به درد سر. بود گیر در ذهنم

.  شد وارد ماموري همراه كیومرث و شد باز اتاق  در

 .  شده زنجیر هاي  دست با زندان، لباس توي



  و صاف. بود نشده خم  مرد این. بود گفته راست آكو

 وقت چند كه انگار نه  انگار. داشت مي بر قدم محكم

 . دید نخواهي رو بعدي صبح دیگه،

 رو دستبندش. گذاشت صندلي روي رو كیومرث مامور

  صندلي ي دسته به رو دستش یك بار این و كرد باز

 .  شد خارج بعد و. كرد قفل

  كلفه من اما. كردیم نگاه هم به  خیره فقط  اي ثانیه چند

 : گفتم و شدم

   ؟ كردین صدا منو چي براي-

 : زد نیشخند كیومرث

 . كنم  ستایشت نزدیك از خواستم-

 : كردم اخم

   ؟ ستایش-

   ؟ خوبه آكو-

 : دادم جواب ؟ بود كرده عوض رو حرف چرا

 . خوبه-

   ؟ خوبه كار-

 . خوبه-



 .. مهر هاي زمین-

 : بریدم رو حرفش

 . زرشناس اقاي نكردین صدا اخبار این براي منو-

  میاد. ساله ١٩ دختر یه. كنم ستایشت خواستم. كه گفتم-

  رئیس بعد. بیرون میندازه رو منشي اول. شركت تو

  نقشه از رو رئیس پدر.. بعد و كنه مي تور رو شركت

   ؟ نیست ستودني. كنه مي حذف زندگي ي

 : ایستاد قلبم

   ؟ چي.. چ-

 با. كردي بزرگي كار تو . نیست شانت در انكار.. نه-

   ؟ هوم. وایسا پاش غرور

 : گفت كه كردم نگاهش فقط 

  پات  یه كه تویي. توئه درگیر فقط  روزه چند صراف-

  شركت تو پات یه پسرم،  ي خونه پات  یه منه، ي خونه

.. پاتم یه و رزمي هاي كلس  تو پات یه خانوادگیمون،

 ؟ داري پا تا چند تو دختر!! شاپور آگاهي
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 گاف كه من ؟ بود فهمیده كجا از. بود اومده بند نفسم

   ؟ بودم داده. بودم نداده

 : گرفت اش خنده نگاهم از

  فكر یعني ؟ گیجي به زدي خودتو یا گیجي واقعا-

 آش رو ها بچه و كریم  و ره مي دختر یه وقتي كردي

  از ؟ بود كي این گن نمي خودشون با كنه، مي الش و

  كردي فكر ؟ كرد پیدا كجا از ادرسمونو ؟ اومد كجا

 با سال، و سن كم دختر یه ؟ دختر از دن نمي نشوني

 چیزي از غریبه وگرنه. باشه  آشناها از باید! فر موهاي

.. ولي بود آشنا دختر  قضیه اینجاي تا. كه نداره خبر

. داشت سرخ چشماي!  بود شیطان. نبود دختر گفتن

 .. نبود آشنا دیگه اینجا. خون رنگ

  اینجا. بودم كرده تهي قالب . دادم قورت رو دهانم اب

  كه دستبندي اون به تونستم مي.. راه ته. بود خط  اخر

  ؟ كنم  اعتماد بود وصل دستش به

  صراف واسه ولي نزد، حرف پلیس با كلوم یك كریم-

 یكي. گرفته ادرس ازش یكي گفت مثل .. زد ها حرف

  اسم دراوردن كني مي فكر. داشته خوبي اطلعات كه

  واسه سختیه كار بهشه متعلق  كارت سیم كه رسمي و

  ؟ صراف مثل یكي



. میز زیر كردم قایمشون. رفت هام دست سمت نگاهش

 مي لوم داشت هم بدنم ؟ بودن افتاده لرزش به كي از

 .. نبودم اي حرفه كه من. نبودم كاره این  كه من. داد

 : زد پوزخند كیومرث

  حقجو گفت اومد صراف. خط  صاحب! حقجو مریم-

 خیلي كه یكي. شناختم  مي حقجو یه من ؟ شناسي مي

  با حقجو مریم ي شناسنامه عكس. شده بیامرز خدا ساله

 تا چهار تا دو دو یه بعدشم . زد نمي مو حسیني راز

.  خان عارف دفتر رفتي مي! ات پي افتاد صراف و…

. من ي خونه رفتي مي. رزمي هاي كلس رفتي مي

  كه كوچولو شیطان بابااااا  اي دیدیم! من پسر ي خونه

 ..  دستمونه دم

  كه بود كرده درگیرم طوري سرم درد. داشتم گیجه سر

 . شده  تار هم دیدم كردم مي حس

 : گفت بار این
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 و ساكت جوري این ؟ دختر زني نمي حرف چرا-

 حتي گن  مي! من جلو اقل حد. نشین ترسیده و مظلوم



  به دشمنت تا بزن، لبخند بازم بازي مي داري وقتي

 . كنه شك بردش

 : درومد چاه ته از  صدام انگار ولي. زدم حرف

  ؟ كني كار چي من با خواي مي-

 : خندید كیومرث

  ؟ كنم كاري خوام مي كني مي فكر چرا-

 : خیره و مستقیم. كردم نگاهش

  ؟ كردي صدام چي واسه پس-

 !  ستایشت واسه. كه گفتم-

  تو ي بچه. كشتي رو مادرم. كشتي رو پدرم.. تو-

   ؟ كنم تماشا و بشینم داشتي انتظار. كشتي رو شكمش

  ؟ نشدیم یر به یر. كشتي منو هم تو-

 دنیال اگه. كشتي خودتو خودت. نكشتم رو تو من-

  نمي پیدا آینه زندان تو اگه. كن نگاه آینه تو برو قاتلتي،

  كثیف اونقدر هات دست. كن نگاه هات دست به شه،

 داد بودنتو اینجا دلیل. بزنن داد ماهیتتو كل كه هستن

 ! بزنن داد گردنتو دور طناب اون. بزنن



  شاید ؟ بودي كرده نگاه  بابات هاي دست به ؟ چي تو-

 رسه مي كه تو به ؟ نه یا. دیدي مي اونجا مرگشو دلیل

  ؟ زندگیه قهرمان پدر

 اسمشو كه شناس زر كیومرث ؟ شمشه تا چند دردت-

 ؟ كرده عام قتل شمش تا چند خاطر به كشه، نمي تریلر

 كه ها شما به لعنت. پولید ي برده كه ها شما به لعنت

 . ندارید سیرموني! زبونید انقدر

 از. زد مي لبخند كیومرث ولي. بودم گرفته رعشه

  بردم به خواست مي یا ؟  بود برده ؟ بود ها لبخند كدوم

  ؟ كنم شك

  مبلغو اون من ولي! نیست شكي توش. بود دزد پدرت-

  ؟ نه خیرات، یه  اونم. كنم مي خیرات سالیانه

 : شد بلند صدام

 بعد دادي خیرات اول ؟ رفتي پیشواز خیرات واسه-

  ؟ قبر تو گذاشتي

  حرفا این از تر باال پدرت گناه. دختر بود بهونه دزدي-

 . بود

 : خندیدم عصبي
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 رو تو! زنه مي حرف گناه از و نشسته من جلوي كي-

 ؟ باشم داشته قبول چرا من . ندارن قبول هم ات خانواده

  مدته چند تو. ترسي نمي اعدام  از  چرا فهمم مي حاال

  و مال و پول فكر به فقط  دخترت یه وقتي! مردي كه

 ولي اس، خبره وكیل یه  دخترت یه وقتي! مردي منالته

 وكیلت كه باشي صراف مثل یكي دنبال در به در باید

! مردي نداره قبولت زار دو پسرت وقتي! مردي شه

 خر هر به كه اس ندیده  محبت اونقدر دخترت وقتي

 مردي تو! مردي كنه  مي اعتماد خیابون تر نري

  دخترت وقتي دیدم چشمات تو مرگو من! كیومرث

 برو حاال! بخوره ات خونه توي آب از نشد حاضر

 دیگه یكي خودت جز اگه .  كن پیدا مرگاتو دلیل بگرد

  اگه نامردم! من صورت  تو كن تف بیا كردي، پیدا رو

 . كنم خالي جا

  همه این بعد كه مردي. نیست حرفي تو بودن مرد تو-

  یه پدرتم كاش! مادرت  و پدر خون دنبال اومدي سال

 .  داشت مردونگیتو از جو

 ! اسم یه جز دوني نمي هیچي من باباي از تو-



 بیش سال ٦-٥ كه تویي ؟ دوني مي چي بابات از تو-

 یه از تر بیش ؟ دوني مي ازش چي ندیدي باباتو تر

  ؟ اسم

  چیزي نذاشتي كه تویي! تویي دلیلش دونم نمي اگه-

  تویي! باشه سرم باال یكي نذاشتي كه تویي! بدونم ازش

!  نكبت توي! عوضي آشغال توي! كردي اواره منو كه

 !  نخااااااااااااله توي

  آشغال منه. بگو من به تو. باش اروم. دختر اروووم-

  رو بود ریخته زنم با كه كسي با نخاله، نكبت عوضي

  ؟ كردم مي كار چي باید هم

  به بودم خیره.. خورد من به صاعقه.. صاعقه

  اش چهره. زد نمي لبخند دیگه كه كیومرثي. كیومرث

  تونست نمي.. نه نه.. داشت غم لحنش. بود شده تلخ

 بود شكلي این كیومرث  ي قیافه چرا پس. باشه درست

   ؟ نبود لبش روي  دیگه لعنتیش لبخند اون چرا ؟

 : دادم تكون طرف دو به رو سرم

  تو! بفهم دهنتو حرف.. حرف! نههههه. نه.. نه.. نه-

  حاال گفتي خودت با كني، بازي من ذهن با  توني نمي

  گفتي ؟ بسازي توم رواني جنگ میري، مي داري كه

 عمقي بار این ؟ بكشم دوباره حاال كشتم، بار یه كه اینو



  این من با  توني نمي. كیومرث شم نمي خام من ؟ تر

 حماقتش از ولي درست، بود دزد من باباي. كني كارو

 !  بود خریتش از! بود

 ولي. بود زرنگ. نبود خر و احمق  اصل  تو باباي-

  دوستش. بود  نشده ثریا عاشق . نخور غصه. بود نامرد

  اون. بیاره در عاشقارو اداي بود بلد ولي. نداشت هم

  از رو ها شمش جاي و كنه خر رو ثریا كه قدري

!  بود ثریا فقط  احمق  و خر  وسط  این. كنه پیدا  طریقش

  باباتو بلیط  رزرو كه كرد باور وقتي. كرد نمي باور

 جوري چي كه فهمید وقت اون! دادم نشونش

 . شده خرررررررررر

 فكرم با جوري این توني نمي. كن بس! نگو.. نكن-

 .  كني بازي

  دختر داره من حال به فرقي  چه نكني یا كني باور تو-

  رفتنیم من! نه ؟ كنم مي پیدا نجات من كني باور مثل  ؟

 . دختر

 آكو حرفاي.. نبود درست.. شد نمي. شد روان اشكم

.. میومد در حور لعنتي. گذاشتم هم كنار.. اومد یادم

 .. نمیومد در  جور كاش.. میومد در جور

 : گفتم درماندگي و بغض و اشك با



  پس تقاص جوري این كه ؟ كردي صدام این واسه-

  بلیي  اینه ؟ بدي بهم رواني عذاب عمر یه كه ؟ بگیري

   ؟ بیاري سرم خواي مي كه

 : خندید كیومرث
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 یه حاال. داري دزد باباي یه كردي مي فكر االن تا تو-

  و  پاك ادم حال هر به! كني مي اضافه بهش هم خائن

  قدر اون بذاري كنارش دیگه بد صفت یه.  نبود خیري

  رو باهاش كه نیست دیگه كه خصوصا. نیست سخت

 بخشیدن. باشي زده خجالت وجودش از یا شي رو در

 . تره راحت مرده هاي ادم

 و ریختم مي اشك و لرزیدم مي فقط  سكوت توي

 : گفت كه كردم مي نگاهش

 سر رو بل  خودت. بیارم سرت بلیي نیست قرار من-

  خودت. كردي بیچاره خودتو خودت! اوردي خودت

. نكن نگاه  دستاتو مردي، وقتي. كشي مي خودتو داري

 .  كني مي پیدا مرگتو باني و باعث! كن نگاه قلبتو



 اونم و بگي بهش خواي مي ؟ آكوئه منظورت.. من-

 دنبال میفتم بابام واسه من ؟ هندیه فیلم ؟ بكشه منو بیاد

   ؟ من دنبال میفته باباش واسه اونم و تو

 : خندید بلند كیومرث

   ؟ احمقم مگه ؟ گم مي  چیزي آكو به من كردي فكر-

 : گفت كه كردم نگاهش منگ

 ولي! برسي من به و شي نزدیك آكو به خواستي تو-

 دیگه. نیستي نزدیك فقط دیگه. دیدم هاتونو نگاه من

 . دختر دادي دل تو. نیست نمایش

 : زدم لبخند من بار این

 ببیني كه این ؟ ده مي عذابت باشیم هم عاشق  ؟ چطور-

  گیره مي جونتو كرده رو  دستتو كه كسیه با دلش پسرت

  ؟

 . گیره مي رو تو جون ولي. ابدا-

  جون تونه نمي هیچي دیگه شي، واصل درك به كه تو-

 . بگیره منو

 آكو. شناسي نمي خوب رو آكو شاید ؟ احمقي انقدر-

  شب  یه حتي تونه نمي  شه، جدي رابطه یه تو اگه



.  احساساتیه. شناسم مي خوب  پسرمو. كنه تحمل دوري

   ؟ شي مي زنش. خواد مي تر جدي رو رابطه

 : زدم پوزخند

  ؟ كني مي خواستگاري ازم داري-

 .  كن فرض جوري این-

 . سنگینه ام مهریه فقط . شم مي-

 : خندید كیومرث

  ؟ تا چند-

 ! هات جنایت تمام ي اندازه-

  كه حاال خب. زرنگي. اومد خوشم. بود خوب هوم،-

   ؟ اس بچه عاشق  آكو دونستي مي. شدي زنش

  ؟ برسه چي به خواست مي مرد این. كردم نگاهش

 : داد ادامه

  زنش كه هم تو. مونده  آكو یه. نداره پسر ما خاندان-

  نسل ي ادامه دلیل.. ببینم بگو حاال. دیگه شدي

   ؟ حسیه چه بودن ها زرشناس

  صورتش سمت بود ممكن حالت ترین شدید با سرم

  روزي اگه من. صورتم  توي شد كوبیده حقیقت.. رفت



 از اي بچه.. شدم مي زرشناس یك مادر شدم، مي مادر

 . رفت مي  سیاهي چشمام.. كیومرث نسل

 توي آب ازادش دست با میز، روي پارچ از كیومرث

 : گذاشت نزدیكم و ریخت لیوان

 !  نیفتادي پس تا بخور-

 موفق  ولي بدم حركت لیوان سمت رو دستم كردم سعي

 .  نشدم

 : داد ادامه وحشیانه كیومرث

  همین از. مونه مي باهات نگي، حقیقتو آكو به اگه-

 چون مونه، مي باهات تهش تا كه دم مي قول بهت االنم

! موندم جوره همه ثریا پاي . رفته خودم به. موندنه آدم

 خیلي واسمون ناموس! كوردیم ما. رفت خودش وقتي تا

  یعني آكو با موندنت. كنیم مي حفظش تهش تا. مهمه

 .. اماااا. شدن شناس زر مادر
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 : داد ادامه و زد كجي لبخند



  زندگیش از كنه مي  پرتت  بگي، بهش حقیقتو اگه-

  آكو ولي عشق، بي شده  حتي ؟ چي بعدش ولي. بیرون

 بكشه طول كه هم چقدر هررر.. زندگیش تو میاره یكیو

 مي پیدا ادامه زرشناس  خون. شه مي پدر باالخره آكو

 تموم زرشناس بیاي، پایین بري باال.. دختر یعني! كنه

. بكشي رو آكو باید ؟ كني تمومش خواي مي. شه نمي

  دخترام تخمك ساله خیلي من. نباش هم كردن عقیم فكر

  تا فقط  متاسفانه ولي. كردم فریز رو پسرم اسپرم و

. كرد استفاده ازشون شه  مي هستن حیات قید در وقتي

  از رو عشقت تا شه راضي بگو دلت به و برو حاال

 بازي این آدم ترین معصوم. رو آكو ؟ كیو. ببري بین

 . رو

 : داد ادامه و داد تكیه صندلیش به

  مي گم مي همین واسه.. توني نمي. بگم بهت االن  از-

  دلتو برو مرگت دلیل واسه گم مي همین واسه. میري

 !كن نگاه

  سفید و سیاه رو جا همه  چرا ؟ بودم گرفته رنگي كور

 لعنتي ي قوه ولي.. سیاه فقط .. نه هم سفید ؟ دیدم مي

 : گفت كیومرث كه شنیدم. كرد مي كار هنوز شنوایي

  حتي. دختر ترم جلو قدم چند همیشه من! باشه یادت-

 . باشم مرده اگه



 : گفت بلند بعد

 . ببر منو بیا. سرباااز-

 صداي و صندلي شدن  كشیده صداي و در صداي بعد

 .. !  زمین  روي كیومرث محكم پاي

  وزنشو تحمل دیگه گردنم. گذاشتم میز روي رو سرم

 شده اضافه توش هاي فكر به.. بود شده سنگین. نداشت

  بدبختي به. بود شده اضافه توش هاي دغدغه به. بود

 ! بود شده اضافه توش هاي

 جریان كیومرث.. بود اومده قرباني راز.. كردم مرور

  زر.. آكو.. ثریا.. نبود  دزد فقط  بابام.. بود فهمیده رو

 .. ! نسل.. شناس

 : شنیدم  سرم باال رو زني صداي

  ؟ خوابیدي. دیگه  برو پاشو ؟ خانوم خوبي-

 : گفتم ناخوداگاه

 . سالمه ٥ همش من.. نیست حقم-

  نمي ؟ سنگینه دونست نمي زن. كرد بلند سرمو زن

  گردن روي سرم ؟  كنه نمي تحمل گردن دونست

  و رفت و رفت و رفت.. تر عقب.. رفت عقب.. نموند

 . برد خودش با هم رو هام چشم سیاهي



 : زد داد زن

  باید. كنیید كمك. كامل شد سفید چشماش خداا یا-

 . بهداري  ببریمش

  داشت هم سفیدي.  شد مي بسته داشت هام چشم

 . كرد مي خداحافظي

 ..  حافظ .. خدا

 .. ! نفهمیدم چیزي دیگه و شد بسته چشم

*** 
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 سرم قطرات دیدم كه چیزي اولین شد، باز كه چشمم

 . شد مي لوله  وارد محفظه از كه بود

. بود  كننده امید نا. بودم زنده هنوز. بود  كننده امید نا

 .. بود  كننده امید نا خیلي اوضاع. بود یادم چي همه

.  بود پر فكرم. نشستم و  شدم خارج درازكش حالت از

  چي از پر! ها كنم كار  چي حاال از پر! ها چرا از پر

 ! ها شد اینجوري كه شد

 .  شد نمي جوري این.. شد نمي



.  شد جمع سوزش از چشمام. كندم دستم از رو سرم

 شدم خارج اتاق  از. داشتم برش. بود صندلي روي كیفم

 : گفت پرستاري كه

  ؟ بیرون اومدي چرا-

 : گفتم حال بي و خشك

 . برم باید-

 . شدم خارج  بهداري از  فورا و

  سمتم. نداشتم حوصله هیچ. دیدم رو صراف در دم

 : گفت و اومد

   ؟ خانوم بهترید-

 كه بخونه. بخونه نگاهم از شاید تا كردم نگاهش فقط 

 نمي زنده دیگه من كه. شم نمي خوب وقت هیچ من

 .  بود الزم مسیحایي دم. شم

 .  هستید شوكه كمي هنوز كنم فكر خب-

 : گفتم تنها

   ؟ دونه مي آكو-

  با تصمیم گفتن خان كیومرث. گیم نمي چیزي ما. نه-

 . شماست



 سمت اون به خداحافظي بي و دادم تكون رو سرم

 ماشین گرفتن دربست  براي رو دستم و رفتم خیابون

 . دادم تكون

 : اومد جلو زود ملي رسیدم كه خونه به

 .  نگراني از مردم ؟ راز كجایي هست معلوم-

 . خوبم-

  ؟  بودي كجا ؟ خوبم چي یعني-

 . قبرستون-

  ؟ چي-

  همه. ها خوشي ها، امید  ها، آرزو قبرستون. قبرستون-

 .  اومدم  و كردم چال رو

  ؟  شده چي ؟ راز شدي دیوونه-

 : كشیدم داري صدا نفس

 . ملي هیچي-

 روش رو در و شدم  اتاق  وارد. گذاشتم كنارش از

 . نداشتم زدن  حرف براي حالي واقعا. بستم

  خواست مي دلم. نشستم تخت  روي لباس تعویض بدون

  یه به مشت یك. بریزم بیرون رو سرم توي هاي فكر

.  تر محكم بعدي. تر محكم بعدي مشت. زدم سرم طرف



  بعدي مشت با. زد مي بیرون گوش از مغزم كاش

 ! زدم هق  بلند بلند و شكست بغضم

 : گفت ترسیده  ملي و د بازش اتاق  در

 . شده چي بگو روخدا تو راز-

 كرد كمكم. اومد سمتم ملي. زدم هق  فقط  و ندادم جوابي

 و كشید موهام روي رو  دستش. بكشم دراز تخت روي

 : گفت

 . شي مي بهتر بعدش حتما. كن استراحت-

 فقط .. گذشت شدن بهتر دوران. خیال خوش ملي آخ

 !  نشم بدتر دیگه كاش

 : گفتم ناخوداگاه

  االن. دارم دوسش فهمیدم  االن تازه. ملي دارم دوستش-

.  ملي عاشقم. دارم دوسش باشم داشته نباید دونم مي كه

 .  دونستم نمي.. فقط . داشتم دوستش اول  همون از

 : چكید هم ملي اشك
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  مي درست. برم قربونت دونم مي. عزیزم دونم مي-

 . شه  مي تموم ها درد  این. راز شه

 دنیا كاش.. دردا این نه منم شه مي تموم كه اوني-

 من كه اي برنده اسپرم اون به لعنت. ملي نمیومدم

   ؟ برنده كدوم. باختم زندگیمو كل من. بودم

 . كنه مي كمك  خدا. راز كنه مي حلش زمان-

 . نمیان كارم به كدوم هیچ دیگه-

 . برد خوابم كي نفهمیدم كه زدم هق  اونقدر و

 

 : شدم بیدار ملي صداي با صبح

  بري خواي نمي ؟ نشدي بیدار االن تا چرا ؟ راز-

  ؟ سركار

 : شد باز چشمام

  ؟ چنده ساعت-

 . پاشو. ها شه مي دیرت. نیم و ٦-

 چه ؟ كنم كار چي. اي ایده هیچ. نداشتم فكري هیچ

  ؟ بگم چي ؟ كنم رفتار جوري

 .  كردم شدن حاضر به شروع فكر بي و شدم بلند جا از



 اخر. نرسیدم نتیجه به كردم فكر هرچي شركت خود تا

  در گرفتم تصمیم شركت به ورودم با همزمان سر،

  بدم، ادامه فقط . نكنم فكر هیچي به فعل  آكو با رابطه

 . بگذرونم  كنم، سپري

  به. كردم روشن رو  سیستمم و نشستم صندلیم روي

 : كردم تعجب. دیدم رو آكو و رفتم آشپزخانه

   ؟ اومدي كي از. سلم-

   ؟ بهتري. عزیزم سلم-

 : دادم تكون رو سرم

  ؟ اومدي زود انقدر چرا ؟ خوبي تو-

 . زیاده كار-

  از رو فكرش تا بود راهي  دنبال آكو. نبود زیاد كار

 : نیاوردم خودم روي به. كنه پرت كیومرث حكم

   ؟ كنم درست قهوه ؟ خوردي چیزي. اوكي-

 : زد لبخند

 . خورم مي حتما كه كني درست شما-

. گذاشتم جلوش و ریختم فنجان توي رو چاي و قهوه

 : گفت و نوشید قلوپي



  شدن تایید كه اونایي لیست دیروز، هاي مصاحبه از-

 مي زنگ بهشون زحمت بي. گذاشتم میزت رو رو

   ؟ بدي خبر رني

. نداشت  تمومي لعنتي..  راز.. دیروز هاي مصاحبه

 ! دغدغه به لعنت

 . باشه-

  ؟ پیشم میاي امروز-

 جوري چه دیگه. بودم كرده كنترل زور به رو اشكم

 جوري چه ؟ شم نگاهت  غرق  جوري چه ؟ باشم باهات

  ؟ بخوابم پیشت

 روي اي بوسه. اومد سمتم كه كردم نگاهش انقدر

 : گفت و گذاشت موهام

  ؟ راز كنه مي اذیتت داره چیزي-

 .  چكید قطره یه

 : بوسید رو اشكم

 حرفاي خواي نمي هنوز ؟ بزنیم حرف خواي مي-

   ؟ بگي خصوصیتو

 .چكید بعدي اشك
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 : گفت و گرفت اش  سینه توي رو سرم بار این

  رو دردشون تحمل كه باشن دنیا این تو نفر چند اگه-

 . تویي  یكیش باش مطمئن ندارم،

 . شد تر بیش ها اشك سرعت

 : كرد بغلم تر محكم آكو

  مفید برات كاش. كنم  كاري برات بخواي ازم كاش-

 .  راز باشم

  گذاشتم مهربونش قلب روي اي بوسه پیراهنش روي از

: 

 . خیلیه داشتم رو تو با بودن شانس زندگیم تو كه همین-

 . خانوم بوده ما از كه شانسي خوش-

  وجود تمام با شد مي كاش.. بغضي ولي زدم، لبخند

 .  آكو شم همراهت

  پیراهنش روي رژم رنگ دیدن با و كردم جدا رو سرم

 : گفت كه خندیدم بلند

  ؟ شد چي-



 . آكو شد رژي پیرهنت واي-

 . شم مي همه ي سوژه االن. نكنه درد شما دست-

 ها خاطر تو كاش. بودن كم ها خنده این. خندیدم تر بلند

 .  شن ثبت

 

  بود گفته اكو كه لیستي به نگاهي و رفتم میزم سمت

  رو روحم زد، رو دلم زد، رو چشمم سوم اسم. كردم

  نوشته اكلیلي خودكار با رو قرباني راز انگار. زد

 ..  بود شفاف زیادي اسم این. هایلیت ماژیك یا. بودن

 رو خودش ي شماره نفر اولین و برداشتم رو تلفن

 : داد جواب زود. گرفتم

   ؟ بله-

 : نمیومد بر ازم كاري و لرزید مي صدام

  ؟ قرباني راز خانوم سلم،-

 . هستم خودم-

  تایید استخدام براي. گیرم مي تماس كهبد شركت از-

 . شدین

 : شد شوق  از پر صداش

 . كردین لطف خیلي. نكنه  درد دستتون واي ؟ واقعا-



 . شروع براي بیارید تشریف آینده  روز ٢-١ توي-

 . نكنه درد خیلي دستتون. میام فردا همین چشم،-

 . فعل -

  همه از چرا ؟ بذارم دلم كجاي اینو. كردم قطع زود

   ؟ بارید مي برام طرف

*** 
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  كیومرث حرفاي از. راز ورود از. بود گذشته ماه یك

  ي طبقه توي راز.. بودم خنثي فعل . بودم خنثي من و

 از ولي شدیم نمي رو  به رو و كرد مي كار اي دیگه

.  نیست موندگار كه بودم  مطمئن. رفت نمي بیرون ذهنم

 ولي. بود تلشگر هم خیلي! نه باشه، بد كارش كه نه

 . بذارم كه شد نمي. شه موندگار ذاشتم نمي من

. كردم مي استراحت باید.  بودم داده فرجه خودم به فعل 

  باید. بود دوپینگ آكو با بودن. كردم مي جمع قوا باید

 .  كردم مي دوپینگ



 نمي. كردم ام چهره به نگاهي و زدم رو سرخم لب رژ

 پیكان شیكان بود گفته كه داشت اي برنامه چه آكو دونم

:  بود  گفته فقط  هام سوال تمام جواب در و! كن

 . سورپرایزه

 بافت جذب پیراهن. انداختم خودم به  دقیقي نگاه لبخند با

  موهاي. بود نشسته خوش تنم رو رنگ سرخ نازك

  تا پیراهن. كردم رها شونه روي ازادانه رو وحشیم

  شلواري جوراب خیر  از هم باز ولي بود زانو روي

 و داشتم دوست رو ورزشیم پاهاي فرم. گذشتم

 . بیاد هم آكو چشم به خواست مي دلم ناخوداگاه

  باال اهمیت بي رو هام  شونه. خندیدم گانم بچه فكر از

 : گفتم خودم با و دادم

 حاال. باشم شاد لحظه همین تو كه اینه مهم ؟ چي كه-

  نمي نصیبم همیشه خوشیا این. نباشه یا باشه كودكانه

 . شه

 روي رو مشكي شال زدم، تن رو رنگ مشكي پالتو

  آكو. زدم بیرون وسایلم برداشتن با و انداختم موهام

 .  بود منتظر

 : گفت حیرت  با آكو شدم ماشین سوار وقتي

 .  سكسي چه. واااو-



 : زدم لبخند

 .  دیگه باشیم شما حد در باید دیگه-

 : خندید

 . كردیا خامم  جوري همین. باز زبون-

 : پرسیدم هزارم بار براي و زدم لبخند

  ؟ ریم مي كجا-

 . دور جاي یه-

   ؟ شمال ؟ سفر-

 . نه-

 . نبود حواسم ببخشید-

 : كرد اخم

   ؟ خواهي عذر  چرا-

 . ري نمي شمال دیگه نبود خواسم.. شمال-

 مي فكر تو كه خاطر اون  به نه. راز ریم نمي شمال-

 .  شه مي سخت برگشتش. كني

 : گفتم لبخند با و دادم تكون رو سرم

  ؟ كجاست دور جاي این خب-

 .  باش داشته صبر كم یه-



  پیچیده فضا توي آكو عطر. دادم تكیه صندلي پشتي به

  بینیم هاي پره به بو این كاش. كشیدم نفس لذت با. بود

 . شد مي ماندگار جا همون ابد تا و چسبید مي

 : پرسیدم. كرد توقف ساختموني جلوي

  ؟ كجاست اینجا-

 .  فرزاد ي خونه-

   ؟ هستن دوستاتم-

 . هستن-

 : گفت و كرد باز برام رو در. شد پیاده

 .  بانو  شید پیاده-

 : زدم لبخند

 .ممنونم-
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 بي. كرد مي نگاهم عمیق  آكو. شدیم اسانسور وارد

 .. حرف



  باز كه در. زد رو زنگ و ایستاد واحدي در جلوي

  روي رنگي هاي كاغذ. كرد  صدا توپ مثل چیزي شد،

 : زدن فریاز همه و. شدن ریخته سرم

 .  سورپرااااااایز-

  ؟ سورپرایزي چه. كردم نگاه شده شوك و ترسیده

 : گفت كه كردم نگاه آكو به

 .  توئه مال مهموني این-

  ؟ مناسبتي چه به ؟ من مال-

 : كرد هدایت داخل به و گذاشت پشتم رو دستش

 .  تو برو حاال-

 .  كرد اضافه چشمكي و

 . خندیدم مي فقط  خوشي و نفهمي و گیجي از

 . دادم دست ها بچه ي همه با

 : گفت حیرت با پریسا

 . قشنگي لباس  چه. راز شدي خوشگل چقدر-

 . ممنونم-

 و كشید رو دستم آكو. شد شروع بلند صداي با موزیك

 : گفت گوشم توي



 . راز  نرقصیدیم باهم حاال تا ما-

 . انداخت دورم رو دستش

 : گفت خنده با كتایون

  ؟ برقصید تانگو خوایید مي ٨ و ٦ اهنگ با-

 : گفت اروم آكو

  توي راز خوام مي. باشه خواد مي كه هرچي اهنگ-

 . باشه بغلم

 من. كردم فكر خوشیم  اخرین به ؟ كرد مي چه قلبم با

  بودم دیده محبت انقدر كي ؟ بودم خوش عمیقا انقدر كي

   ؟ بودم مهم یكي براي كي ؟

  كوتاهي ي بوسه و شدم بلند  هام پنجه روي جمع جلوي

  جمع گفتن" اووووووو" صداي. گذاشتم هاش لب روي

 .  خندیدم غش غش من و زدن دست همه. رفت باال

 اي مهموني توي.. همه وسط .. آكو بغل توي.. رقصیدم

 .  دونستم نمي رو مناسبتش ولي بود من مال كه

 

  گرد هم دور رقصیدن ها ساعت از بعد خسته پاهاي با

 گیتار و بود نشسته روم  به رو دقیقا آكو. بودیم نشسته

   ؟ ببره دل تر بیش خواست مي. داشت دست به



 : گفت بلند پریسا

   ؟ داریم درخواستي موزیك-

 : كرد نوچي آكو

  قانون امشب  واقع در ؟ باشیم داشته االن كه داشتیم كي-

 . كرده فرق 

  فكر كل. كردم مي نگاهش شیفته شده، كج سري با من

:  كلمه یك بود شده روحم  و  وجود و قلب و مغز و

 .  آكو و آكو .. آكو

 : داد ادامه آكو

 . خودمه دل به تاشم دو هر. زنم مي تا دو امشب-

 : كرد اعتراض پریسا

  ؟ كنیم  گریه خون قراره. بابا اي-

 : كرد اخم مصنوعي آكو

  رم مي دارم مي بر رازو وگرنه. نداریما اعتراض-

 . زنم مي خودمون واسه فقط 

.. بودم مشتاق  ؟ خودش دل به اهنگ تا دو. خندیدم

 . زیاد خیلي

 . بود شاد. كرد حركت گیتار هاي سیم روي هاش دست



 : كرد خوندن به شروع آكو
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 که دیشا زدم قدم..توووو  یچشما یباز شیات ونیم

 بلدم  و عشق  یمعن بشه باورت

 

   ؟ ها چشم بازي آتیش

 ذارم  یم جا تووووو یچشما تو و تبدارم نگاه 

  تازه یمعن هی ذارم یم وا رو پنجره تو دنید خاطر به

  یب روشنم و سبز چه تو  با یسپردگ دل شعر به ید یم

 دل شعر به ید یم  تازه یمعن هی یزندگ محال تو

  با یزندگ محال تو یب روشنم و سبز چه تو با یسپردگ

  یزندگ محال تو  یب روشنم و سبز چه تو

 فودم رفته فرو توش كه  دنیایي از منو ها دست صداي

.. دلسپردگي شعر.. تازه  معني. زدم لبخند. كشید بیرون

 .. روشن و سبز

 ..  زندگي محاله تو بي گفت



.  كرد پریسا به اي اشاره بعد و زد بهم لبخندي آكو

 با كه هایي نگاه به گنگ. رفت اشپزخانه سمت پریسا

  ؟ شد مي داشت چي. كردم نگاه كردن مي نگاهم شوق 

 :  زدم لب. بودم آكو عجیب نگاه میخ

  ؟ چیه جریان-

 .  كرد نگاه فقط  آكو و

  آكو  از رو نگاهم خط  جلوم، چیزي شدن گذاشته با

 .. شمع با.. كیك یه. گرفتم

 :  گفت لبخند با پریسا

 روز كه گیجي چقدر تو دختر. عزیزم مبارك تولدت-

   ؟ نبود یادت تولدتو

  اسفندي  كه من ؟ تولد كدوم ؟ تولد. كردم نگاه گیج

 .. من. نبودم

  باال كیك روي از ممكن سرعت باالتربن با سرم ناگهان

  مي حس دهانم توي رو قلبم. چسبید آكو نگاه به و اومد

 عجیب  همچنان آكو.. زد یخ  ثانیه به هام دست. كردم

.. نبود راز تولد اسفند، ام  ٢٥..  امروز. كرد مي نگاه

 .. مریم ولي

 . چكید اشكم



 :   گفت ذوق  با كتابون

 .  شد احساساتي چه جان اي-

 .كرد نمي  نگاهم دیگه. كردم نگاه آكو به

 :  گفت لبخند با فرزاد

  ؟ كني نمي ارزو-

  ها ارزو كه كیك این ؟ داد  مي ارزو  كیك این  ؟ ارزو-

 .  داد پر رو

 . ریختم مي اشك و بودم   نشسته  فقط . نكردم حركتي

  ها شمع كردن فوت منتظر بقیه مثل كه این بدون آكو

 :   گفت باشه،

  ؟ بعدي اهنگ واسه بریم-

 :  گفت یكصدا جمع

 .  بریییییییم-

  ربطي چون نكنید، زوم اسمي تشابه رو! نكته یه-

 . نداره

 .. :كرد شروع بعد و

 



  وار گل شاخه عجب ینشست  كنارم مهتاب شام اون تو

 ی شكست پایم به

 نبود را یصورتگر كه یآفرین نقش به نگاهت زد قلم

 ی چنین این

  تماشا شور به را خدا یكشید آسا مه رو عشق  پریزاد

 ی كشید

 

  غمگین و همیشه از تر محكم همیشه، از تر بلند بعد و

 : خوند همیشه از تر

 

 از یگفت و یشكفت من باورم خوش چه یبود  دونسته تو

 من پرپرم عشق 

  كو دلت گفتم تا تاب یب  یه  یگفت  تو یهست  یك گفتم تا

 یاب  در كه  یگفت تو

  جمع یک تو یترین عاشق  كه ماه بر یخورد قسم

 ی ترین صادق  تو عاشق 

 یا گفتم خود به آشفت رو ماه رخ یابر لحظه همون

   گفت  دروغ مبادا واي



  فهمیده.. بودم رفته لو. رسید صد به ها اشك سرعت

 .. ! بود شده فاش"  راز" این.. بود

 

  بود دل معراج كه ناب لحظه  اون از یروزگار گذشت

 مهتاب   درگاه به

 مهتاب شام هر تو  نشستم محتاج چه عشق   درگه اون در

 شكستم  یادت به

 

 :  خوند و كرد نگاه هام چشم توي تر، زخمي بعد و

 

 عشق  شور هنوز  نه یا یدار خبر شكستن این از تو

  نه یا یدار سر به رو

. شدم بلند پرید، بیرون كه هق . كنم تحمل نتونستم دیگه

 بیرون و زدم چنگ  مبل روي از رو شالم و مانتو

 . دویدم

 . رفتم پایین ها  پله از و نشدم اسانسور منتظر

 باز و شدم بلند اهمیت بي. خوردم زمین. خورد پیچ پام

 . رفتم پایین رو ها پله سرعت با



  به رو رو آكو و شدم  خارج در از. كردم باز رو در

 .دیدم كشیدن سیگار حال در روم،
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  ؟ بود اومده سریع انقدر چطور. ایستادن هام قدم

 : گفت

.  راز راحته اومدن پایین ؟ رسیدم زود كردي تعجب-

 . سخته كه رفتنه باال

 . ریختم مي اشك فقط  و كردم مي نگاه ها الل مثل

 . كرد روشن رو بعدي  همون با. رسید اخر به سیگار

 : گفت و اومد سمتم

.  كردي شروع" جذابه چقدر شت" از.. جوریه این پس-

.  خورم نمي دردت به برو  گفتم. ام شیفته گفتي اومدي

  گم مي كه فكرتم به گفتم. باشي باهام خواي مي گفتي

  چون ؟ چرا.. راز ري نمي  گفتي!! رم نمي گفتي. برو

  منه.. نقص بي پلن یه. دیگه بود نقشه.  موندي مي باید

  نقش از یكي داستانمون  تو كردم مي فكر كه بگو خرو

 !  بودم لشگر سیاه من. راز نبودم فرعیم من. هام اصلي



 ..  تو آكو-

 : برید رو حرفم

 واسه اومدي كردي بیخود خیلي داشتي نقشه كه تویي-

  اومدي كردي بیجا خیلي! زدي احساسات  از دم من

  دلمو من.. من! بده بهم بودن دختر دوست حس گفتي

 هایي زخم. دادم نشونت رو هام زخم. كردم باز برات

  رو همه ولي.. زد مامانم.. زد كیومرث.. زد مهتاب كه

 زخم. بودن شوخي اونا. نبودن زخم كه اونا! دور بریز

 جوري این! عمیق  قدر  همین. زدي تو كه همیني! اینه

 . كنه تموم كارو ضرب یه كه

 : نالیدم

 . نگو اینجوري-

 : زد داد

  فكر ؟ بگم جوري چه دقیقا ؟ راز بگم جوري چه-

 اخرش كردیو فرو ته تا  چاقوتو اومدي ؟ بازیه كردي

  ؟ گذره مي  چي تو مغز تو ؟ خندیم مي

 .  دوني نمي جریانو ي همه تو-

. كرده كار چي كیومرث دونم مي. راز دونم مي خوب-

.  دادي هم الحق  كه. بدي جرررش اومدي كه دونم مي

 . شدم جر وا جر وسط  این من چرا دونم نمي فقط 



  از اصل .. اصل . دوني نمي خدا به. بزنم حرف بذار-

  ؟ فهمیدي كجا

 : توپید

 سه كه اینه  مهم االن ؟ فهمیدم  كجا از مهمه ؟؟؟ مهمه-

  ؟ فهمي مي! اعظمه بگایي من زندگي روزه

 : گفت صورتم  توي  دقیقا و شد نزدیكم

.  نكردم بهت اي بدي هیچ.  نكردم باهات كاري هیچ من-

  هر. كنه اعتماد دم مي فرصت گفتم نزدي حرف هرجا

.  بسه نگه دروغ بقط . نداره اشكال گفتم پیچوندي جا

  چي  من فهمي مي! زكي گفتي دروغ به تو ؟ دروغ ولي

  ؟ كشم مي

 : ردم  داد من بار این

  ؟ كشم مي چي ؟ كشیدم چي  من دوني مي تو ؟ چي تو-

  ؟ دادم دست از رو كسم همه سالگیم ٥ تو فهمي مي

 ي بچه یه.. آكو كن تصور ؟ موندم تنها و تك فهمي مي

  گه مي خودش با بیفته كه هم بدي اتفاق   هر ساله، ٥

.  برسم دلخواهم عروسك به  فقط . بابا شه مي درست

 غم دیگه باشه دستم دم ام علقه مورد بازي اسباب

  ٥. بودم غذا و خواب جاي فكر به من.. من ولي. ندارم

. كردم فكر خانمان بي ي  ساله  ٥٠ یه مثل ولي بود سالم



  تموم خوشیا ي همه. شد تموم كه فهمیدم سالگي ٥ تو

  من بذار. آكو گذشت چطور سالگیت ٥ بگو من به. شد

  ي خونه یه تو. خوش دل تو. نعمت و  نااااز تو. بگم

  گفتي. خوشمزه و اماده همیشه غذاهاي با نرم، و گرم

 غذاهاي ولي ؟ نه لذیذه، عجیب ماهي كرفس خورش

  ؟ بود مهم مگه ولي. آكو نبودن خوشمزه پرورشگاه

 از تو. نمیریم تا بخوریم  كه بود این فقط  مهم. نبود مهم

  شهر این از. رفتي مي رستوران  اون به رستوران این

  رفتم مي خودم تخت از نهایتا من ؟ من. كشور اون به

  جون به رو اینا من ولي!  بغلي تخت  تو دوستم مهموني

  فقط . اینه منم زندگي. جهنم  به باشه،  گفتم. خریدم مي

..  ها شما دیدم ولي! بمیرم  كه روزي تا گذرونم مي

 اسوده  و راحت دارید.. اش دسته و دار و كریم.. بابات

 ؟  انصافه این ؟ حقه این! كنید مي زندگي
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  ؟ من كشتن با ؟ كني  مي قرار بر شكلي این عدالتو-

 : زدم جیغ



  این ارزوي  روز هر من اینه  مردن اگه ؟ مردي تو-

  منو زخماي! نكشیدي منو درداي تو آكو. كنم مي مرگو

 سن این تو! ترسي مي پدري بي از سنت این تو!  ندیدي

 منبع داري، خوابتو جاي! درومدي گل و آب از كه

  من! داري خانواده اسم به چیزي هنوز و داري درامدتو

 ..  هیچیییي ؟ لعنتي فهمي مي. نداااااااشتم هیچي

 : گفتم بریده بریده و نداد امان گریه

 تو مامانم. داشتم رو شدنم  خواهر ذوق .. تازه.. من-

 غذا بهش من بذاره بود داده قول! داشت ني ني شكمش

 ٢٠.. من. بدم تكونش تكون  و پام رو بخوابونمش. بدم

  سالم ٥ فقط  من. نبود سالم ٣٠.. آكو نبود سالم

 ! بووووووووود

  منه! بگیر خب ؟ نه بگیري، كیومرث از حقتو اومدي-

 چرا ؟ دادي بازي منو ؟؟ دادي بازي چرا رو لعنتي

  بود مرگت چه ؟ بریم تر فرا گذروني خوش از گفتي

  ؟ قدر اون نبود كافي ؟ خواستي مي تر ببش كه

  ؟ بكشه پسرشو غم خواستي! شه مي اعدام كیومرث

! كردي كه ؟ كردم جیگرش به خون خوب پسرتو بگي

 كه… جویدي جیگرمو جوري یه

 : زدم داد



.  اول ي لحظه همون.  اول همون از. داشتم دوستت-

 خودت تو.. تو. نیاوردم در شیفتگي اداي.  اول دیدار

 . محاله تو بي  زندگي خوندي

 : كشید فریاد

 این تونه نمي داره خون  ي نقشه كه كسي ؟ كنم باور-

 محاله، تو بي زندگي خوندم من! راز یرنه حرفو

  چطور تو.. تو. كنم زندگي قراره گم نمي االنم! درسته

  ؟ بدم تاوان من كني كاري تونستي

.  همتوووون. راه اون به  بودین زده خودتونو ها شما-

  ادم گرفتنش وقتي. داشتي خبر بابات كارهاي تك تك از

  نبود كثیف بابات مگه ؟  چرا! زندان برن جاش خریدي

   ؟ بده تاوان  دیگه یكي گذاشتي چرا ؟

 : دادم ادامه و كشیدم اي بریده نفس

 رستاخیزه اینجا ولي! زدین مردن به خودتونو همتون-

.  بدن باید! دن مي تاوان. شن مي زنده ها مرده. آكو

   ؟ شهه مي چي من سال ١٤ پس ندن اگه! بدن باااید

 تویي. دادم مي تاوان نباید یكي من رستاخیز، این تو-

  مي خوووب یكي تو عدالتي، و انصاف و خق  دنبال كه

 . دادم مي تاوان نباید من كه دوني



 شي بزرگ وقتي تا. آكو  داشتي خوب ي خانواده یه تو-

  بگو من به.. داشتي خواهر داشتي، پدر داشتي، مادر

  وقتي ؟ رفتي كي پیش خوردي زمین سالگي ٥ تو وقتي

  شكایت كي پیش شد دعوات  دوستت با سالگي ٧ تو

  نمیومد خوشت معلمت  از سالگي ٨ تو وقتي ؟ بردي

  زخم جا هر من.. من ؟ مدرسه بردي رو ات ولي كدوم

.  نبود كسي چون شه خوب كه كردم فوتش خودم شدم

 ترس چون كردم حلش خودم  شد، دعوام كسي با وقتي

  از! بود همیشه بیرون بندازنمون هم جا همین  از كه این

 من لعنتي ؟ داریم حق  مگه! غلطا چه ؟ نیاد خوشم معلم

  نگن كه این ترس از. چیه دونستم نمي و شدم پریود

  كسي به بیرون كنیم پرتش  باید و داره مسري بیماري

  قرمز ي لكه یه ها مربي از یكي كه روزي یه تا. نگفتم

 من! خدافظ  و داد پد یه معمولي و خشك خیلي. دید پشتم

 این مگه.. نبود هم كسي واقع در چون نگفتم، كسي به

 لحظه تو ؟ باشه خواهر ؟ باشه مادر نباید وقتا جور

 مي گدایي مادرانه آغوش كي از بلوغ، و حساس هاي

  ؟ كردم

 : دادم ادامه ولي داشت، صدا لرزونم نفس
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  اوني! نبایده كه اوني عاشق ! شدم عاشق  حاال.. حاال و-

!  دشمنه ژنش دشمنه، رگش دشمنه، خونش! دشمنه كه

 ندارم چیزي ؟ گیري مي پس حساب و وایسادي جلوم

 بدي اجازه كه این جز. كني دركم بخوام كه این جز

 جز! بدم توضیح رو تو به حسم ها، درد این تمام جداي

 اینجوري  اول از زده، فلك بدبخت این بدوني كه این

 ! كردن اینجوریش. نبوده

  همه! راز نیست توضیحي فرصت ؟ توضیح فرصت-

  تو. كنم نمي باور بدي توضیح چیم هر. واضحه چي

 . بخواي توضیح فرصت نداري حق 

 . خواستي خوشگذروني واسه منو تو-

 : زد فریاد صورتم توي

  راز تو چون شد تموم. راز شد تموم گذروني خوش-

  آتیشت تو منم چون  شد تموم! مریمي و نیستي

   ؟ شه مي تموم كي خوشگذروني گفتم یادته. سوزوندي

 : داد ادامه  تر اروم

 !  شدم شیدا من چون.. چون. شد تموم گذروني خوش-

 : گفت و رفت ماشینش سمت 



  فهمي مي احتماال  االن. مریم برو و بگیر اسنپ به-

 ! شمال نرفتیم چرا

 : گفت و ایستاد اي لحظه. كرد باز رو ماشین در

 اگه هات، شب تو هنوزم.. بشنوي اهنگو اخر نموندي-

 ..  یادگاري تو به دادم ماهو اون  من.. داري ماهو

 

 زمین روي.. شدم خم ؟  من. رفت و شد ماشین سوار

. شد كشیده خشن آسفالت روي لختم زانوهاي افتادم،

 : زدم فریاد فقط. نكردم فوت ولي شدم زخم

 خدااااااااااا… -
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 شده تموم دیگه انگار. افتادم باز ولي پاشم، خواستم

 مي نگه محكم خودشون  رو منو همیشه كه پاهایي. بود

  نمي یاریم. بودن زده جا. بودن بریده دیگه داشتن،

 مثل. شد نمي صاف كمرم. بود خالي زانوهام. كردن

 . بودم افتاده زانو روي كوچه وسط   ها زده فلك



 رفته آكو. بود خورده  صورتم توي تلخ چقدر حقیقت

..  بودم شده ترك. بود رفته هم مهتاب اهنگ با.. بود

  بار هر چرا ؟ كردم نمي عادت شدن ترك به چرا! باز

 كرد، تركم پدر ؟ شد نمي  ِسر بدنم چرا ؟ داشت درد

 ترك حتي.. داشت درد كرد، تركم مادر.. داشت درد

 وقتي دقیقا.. حاال و داشت درد هم جنین اون كردن

 ! شدم ترك باز دارم، كسیو هم من كردم مي حس

 این با چرا ؟ باشم بازنده زندگي توي بود قرار كي تا

 این توي من دستاورد ؟ شدم نمي برنده تلش همه

 .. بزرگ هیچ یه!  هیچي ؟ بود چي زندگي

 : ایستاد سرم باال مسني مرد

 .  شي بلند كنم كمكت بذار ؟ دخترم خوبي-

 كسي كس هیچ من. نبودم كسي دختر كه من ؟ دخترم

  مادر نبودم، كسي خواهر نبودم،  كسي دختر. نبودم

 َكس هیچكي، براي من.. نبودم  كسي همسر نبودم، كسي

 !  نبودم

 : گفت باز مرد

   ؟ شي نمي ناراحت  شي بلند بگیرم دستتو-

 : گفتم بغض با و كردم نگاه اش شده دراز دست به



 مي. رفتم فرو توش هم ته تا. باتلق  تو افتادم من-

 بكشم خودم با هم رو شما  بگیرم رو شما دست ترسم

 . تو

 : كرد اخم مرد

  نمي حرفا این از جووني  این به دختر ؟ چیه حرفا این-

 .  دختر پاشو. زنه

 بي من و بود قوي مرد. گذاشتم دستش توي رو دستم

  تونستم و چربید مرد زور ولي نكردم تلشي هیچ. جون

  لرزان ؟ ایستادني چه ولي ایستادم، پاهام روي. شم بلند

 ! شده تموم امید، نا! مطمئن نا و

  مي كوچه جا هر. هدف بي. شدم رفتن راه مشغول

  مي مستقیم پام جا  هر. پیچیدم مي هم من پیچید،

 .. رفتم و رفتم و رقتم. رفتم مي مستقیم هم من خواست،

 سال ١٤ بعد كه عیدي  اولین. بود عید دیگه روز چند

  پرورشگاه از غیر محیطي توي خواستم مي بزرگ،

 گیریم اصل  ؟ بود كجا جشن. زدم پوزخند. بگیرم جشن

 ام خونه بیاد كي ؟ كجا برم  دیدني عید. گرفتیم جشن كه

 . نداره عید كه كار و كس بي آدم ؟



 چقدر.. دونستم نمي ؟  بودم كجا. اوردم باال رو سرم

  رفتن راه از پاهام درد.  دونستم نمي ؟ بودم اومده راه

  ؟ تواني بي از یا ؟  ها زانو زخم از یا ؟ بود زیاد

  مادرانه گرم آغوش یه دلم چقدر. بود شده تاریك هوا

  مي كي ؟ بده بهم اینو تونست مي كي.. خواست مي

 یه ولي.. نبود ؟ بده گرمي حس ؟ بده ارامش تونست

 .  شناختم مي مهربان

 مقصدم. دادم ماشین درخواست و دراوردم رو گوشیم

  حس كه ها پناه سر اون  از نه! پناه سر.. بود معلوم

  باال سقف یه. هست فقط  كه اونا از! نه ده، مي خوب

 . ما امثال و ما. بمونیم زنده تا سر

  راه منو ساعت این. كردم نگاه پرورشگاه بزرگ در به

   ؟ دادن مي

 : داد جواب سرایدار. فشردم رو زنگ

   ؟ بله-

   ؟ هستن حمیدي خانوم سلم،-

   ؟ تویي ؟ راز-

 .  خانوم سهیل  منم-



  درو تونم نمي كه ساعت این ولي. هست حمیدي خانوم-

 . كنم باز

 : گفتم ملتمسانه  وقتي نبود خودم دست

 .. خانوم سهیل  توروخدا-

 : گفت زوركي خانوم سهیل 

 . بپرسم خودش از وایسا-

  و كرد صدا تیك در حرفي هیچ بي بعد، ي دقیقه چند و

 . شد باز

  چند و چندین شاید. هام تنهایي مكان به گذاشتم قدم

 هم همه. تنها خیلي. بودیم تنها ولي داشتیم، اینجا همسن

 .  بود ما رفیق  ترین صمیمي تنهایي. دونستیم مي اینو

 وقتي از. كردم نگاه حیاط  هاي تاب به. گذشتم حیاط  از

.  بودم نشده تاب سوار هم بار یك  حتي اینجا، بودم اومده

  تو كه بود كسي به. نبود خوردنش تاب به تاب، كیف

  توي ره مي دن، مي  هولت وقتي.  داد مي هول رو

 داري امید ولي شي، مي  كنده دنیا از. آسمون توي هوا،

  دستاي توي گردي مي بر دیگه ي ثانیه چند دوباره، كه

 .. پدرت مادرت،

  تاب خودمو خودم نداشتم دوست. نشدم سوار وقت هیچ

 .. بدم



 گذشتم راهرو از. شد باز و دادم فشار رو ورودي در

  و بود ایستاده. دیدم رو حمیدي  خانوم راهرو، انتهاي و

 . داشت رو همیشگیش لبخند

 .  رفتم سمتش

 : گفت دیدنم با

 ؟ رفتي كه رفتي. بودي  معرفتي بي چه تو دختر-

   ؟ بهمون بزني سر  یه نیومدي

 :  گفت كه كردم نگاهش بغض با

  شیطنت دردسرات، واسه. بود شده تنگ برات دلم-

 . رمضاني  خانوم با هات بحث حتي. هات

 : گفتم و چكید اشكم

 ..  حمیدي خانوم-

  ؟ عزیزم جانم-

  تونم مي.. ولي عجیبه دونم  مي یعني.. تونم مي.. من-

 ؟ كنم بغلتون
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  متعجب بعد. بود  ایستاده طور همین. شد خشك حمیدي

 : گفت

  ؟ اومده سرت بلیي چه راز-

  ؟ كنید مي بغلم. كنم بغلتون خوام مي.. فقط -

  هق . چسبوند خودش به منو و انداخت دورم رو دستش

  حرف ازش كه مادر معروف بوي. گرفت اوج ام هق 

  خاصي بوي.. نچ. كشیدم بو ؟ بود شكلي چه زدن مي

 . نبود مادر خب! داد نمي

 : گفت اروم حمیدي

  ؟ كرده اذیتت بیرون دنیاي-

 . كرده اذیتم توم دنیاي.. برعكس-

 اروم نا همیشه. نداشتي وقت هیچ ؟ نداري ارامش چرا-

 . رسي مي ارامش به كي تو راز. بودي

 ..  شاید.. بمیرم وقتي-

 .  دختر حرفو این نزن-

  مزه رو خوشبختي باالخره تونم مي كردم حس وقتي-

 . شدم ترین بدبخت كنم، مزه

  ازدواج قول بهت ؟ زدن دورت ؟ راز شدي عاشق -

   ؟ كردن ولت پناه بي ؟ زیرش  زدن و دادن



  رو حرفا  این. كردم نگاه نگرانش ي  چهره به تعجب با

   ؟ بود ها چیز این نگران  چرا ؟ بود اورده كجا از

 : گفتم ناخوداگاه

  ؟ اومده سرتون به چي شما.. شما-

   ؟ من-

 .  گذشتن سر. ان تجربه. نیستن نرمال نگرانیا این-

 ي درباره داریم. راز نگرد نكته دنبال من حرفاي تو-

 .  زنیم مي حرف تو

  هم بعدش. گفتین خودتون. شدین بزرگ اینجا شما-

  كه دونید مي چي بیرون دنیاي از. كردین كار جا همین

  ؟ چیزایید این  نگران

  ولي كرد پیدا مرد زنا تو  بشه شاید كه دونم مي همینو-

 .  راز  شه مي پیدا نامرد فقط  مردا تو

  خیلي خوبا، خیلي اون از. هست خوبشم. هست مردشم-

 .. صبورا خیلي مهربونا،

 سالگي، ١٩ سن تو ؟ دختر دوني مي چي تو اخه-

 هم جا در و شدي طرف مرد یه با بار اولین واسه

  ؟ عاشق 



  نمي. شد نمي دادم مي توضیح هم چقدر هر. شد نمي

  رو من.. رو من و فهمیدم مي من فقط  رو آكو. فهمید

 .  فهمید نمي هم آكو رو من. فهمید نمي كسي

 : گفتم ربط  بي

  ؟ اینجا اومدین  كي از-

 : كشید عمیقي نفس

 .  سالگي ١٣-

   ؟ چرا-

 : زد پوزخند

 . شدم عاشق -

  ؟ كشید اینجا به چرا عاشقي-

 برم كنم فرار كردم فكر. بود داغ ام  كله چون-

. نداره وجود عشق  چون. نه ولي شم، مي خوشبخت

  خودت عاشق  فقط  و فقط   راز. اونجوري نه ولي داره

 . باش

 . متنفرم خودم از  من-

 . بخون رو ات فاتحه پس-

 .  نیستم بلد خوندن فاتحه-



 . خونن مي برات بقیه. نداره اشكال-

  ؟  پدرم ؟ مادرم ؟ كیا یعني بقیه-

 : زد غمگیني لبخند

  من. هستم من. بدون كل در  ولي. نیاره روزو اون خدا-

 . خونم مي

 : زدم لبخند

 .  نداشتم دوست رو اینجا وقت هیچ-

  خوشبخت نبودن اینجا  اگه كنن مي فكر همه همیشه-

 هاي خونه خیلي از بهتر خیلي بودن اینجا ولي. بودن

 . اس دیگه

  ؟ شكلیه چه خونه-

 . مهمه گرماش. نیست مهم شكلش-

 .  سردمه همیشه من-

 . نمیندازه پتو روت كسي چون. كن زیاد لباساتو پس-

  پتو آكو بود، فرصتي اگه ولي بود سردم همیشه من

   دونم… مي مینداخت،

*** 
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 كه اي جمعه. بود من براي ممكن ي جمعه ترین دلگیر

 ..  نبود معلوم هیچ اش شنبه و بود كابوس اش شنبه پنج

 چي ؟ دیداري چه ولي داشت، دیدار كه اي شنبه

   ؟ ببینم بود قرار آكویي  چه ؟ كشید مي انتظارمو

.  بگم چي دونستم نمي ولي خواست مي زدن حرف دلم

. كن توصیف رو حس چطوري. كنم شروع كجا از

  ؟ كرد نقاشیش شد مي. نبود ؟ بود گفتني حس واقعا

  باید فقط  رو حس. شد نمي  ؟ نوشتش شد مي. شد نمي

 .. كرد حس

  ولي زدم مي زور  داد، مي فرصت آكو  اگه ولي

  كاغذ رو قلم ولي نبود خوب نقاشیم. كردم مي توصیفش

 عربي نه، انگلیسي به نه، فارسي به شاید.. میاوردم

  فرصت كاش. نوشتمش مي عشق  زبون به ولي.. نه

 ..  داد مي

  نشسته حموم زده زنگ دوش زیر كه بود ها ساعت

  نبود، تنم لباس نبود،  گرم آب. كردم مي فكر و بودم

  تنبیهم. شدم نمي پا هم باز ولي بود زده یخ هم وجودم

 . بودم نشسته فقط . دونم نمي ؟ بود



 : ملي صداي و شد زده در به اي تقه پنجم بار براي

 به ؟ تویي اون ساعته چند دوني مي. دیگه بسه راز-

 .  نگرانم خدا

 . ملي خوبم-

 .  نیستي خوب-

 و پیچیدم دورم رو حوله. شدم بلند جا از حوصله بي

 : گفتم دیدنش با. رفتم بیرون

  ؟ شكلیه چه بودن خوب-

 : كرد گردنم به نگاهي

 سشوار بیا. دیوونه سرما از شده دون دون پوستت-

 . روت بگیرم

 شاید. شكلیه چه بودن  خوب بگو. خوام نمي سشوار-

  خوب كي اخه من. دونم نمي من شاید. نیستم بلد من

  ؟ شكلیه چه. بگو تو ؟ بودم

 حال سر. باشي داشته ارامش یعني شاید. دونم نمي-

 .  باشي شاد. باشي

  العاده فوق  فراي كه این ؟ خوبه گي مي تو كه ایني-

  كس هیچ. حالي سر هم شادي، هم ارامش، هم. اس

 .  ملي نیست خوب انقدر



 . شكلیه چه بودن خوب بگو تو-

 .  بودن زنده احتماال-

  ؟ اي زنده-

 .  كشم مي نفس-

  ؟ اي زنده-

 . دارم نبض-

  ؟ اي زنده-

 .  زنه مي قلبم-

  ؟ اي زنده-

 : گفتم سوزناك

   نیستم…-

 

 : كرد بغل رو ام زده یخ تن

 .برم قربونت الهي-

  بدلي، الكي،. ها نه واقعي حتي. خواد مي خوشي دلم-

.  باشم فكر بي. باشم دیوونه. باشم خوش سر ولي.. فیك

 كاش. نكنه كار مغزم. بمیره فكرم. شه زایل عقلم

 . ملي داشتیم مشروب



 : كرد اخم ملي

 .  راز خوره نمي درد به ساعته ٣-٢ خوشي-

 : گفتم ربط  بي

  ؟ چنده ساعت-

-٦   

   ؟ بخوابیم شه نمي شب چرا-

  ؟ شه فردا كه بخوابیم-

  هم فردا كاش شد، فردا اگه. شه تموم كه بخوابیم نه،-

 . شه تموم  و بخوابیم تا شه شب زود

 . راز نرسیده اخر به دنیا-

  ؟ برسه اخر به باید جوري چه دیگه-

 . باالخره  زني مي حرف آكو با-

 . كنه  نمي باور.  شنوه نمي گفت-

 . دیگه یكي نشد آكو اصل -

 : خندیدم تلخ

 . رسیده اخر به دنیا ؟ بیني مي-

 



  سردم. نشستم تخت روي حوله همون با. رفتم اتاق  به

 كه اي شماره به. برداشتم رو تلفنم. ندادم اهمیت. بود

 . كردم نگاه بود كرده درگیر رو فكرم صبح از

  ؟ چي كه اخرش ولي نداشتم، حوصله

  تماس بعد و خورد بوق  دو. زدم ضربه شماره روي

 :   شد برقرار

 .  حسیني خانوم سلم-

 . سلم-

   ؟ شما حال-

 .  ممنون-

 . بخیر روزتون-

   ؟ باشه بخیر گذاشتید مگه-

   ؟ دونم نمي خودم كه كردم كار چه من ؟ جان-

 جناب بگیرم تصمیم خودم تا گید نمي آكو به گفتید شما-

 . نزدم زنگ این بابت. نیست مهم ولي. صراف

   ؟ فهمیده آكو-

 :  زدم پوزخند



 من ولي. هستید اي خبره وكیل شما كه دونم مي من-

  وقت پس. حكمي نه دارم، قدرتي نه. نیستم قاضي كه

 . نذارید من زدن گول براي

  این ؟ دارم شما زدن گول به نیازي كنید مي فكر چرا-

  كه نیست غریبي و عجیب  كار بگم آكو به بخوام من كه

  خانوم نگفتم  یعني نگفتم، گم مي وقتي پس. كنم مخفیش

 .  حسیني

  ؟ بردن خبر  آكو  واسه ها كلغ پس ؟ جدا-

  ؟ كردین  فرض ابله  رو آكو شما-

 :   كردم اخم

   ؟ چیه منظورتون-

  فهمیدیم، خان كیومرث  و من وقتي كنید مي فكر چرا-

  خانوم تیزیه خیلي  پسر آكو ؟ بفهمه تونه نمي آكو

 .  باشید شده موضوع این متوجه كردم مي فكر. حسیني

 : گفت صراف. ندادم جوابي و كشیدم عمیقي نفس

 . گرفتین تماس اي دیگه كار براي گفتید-

  ملقات قرار یه برام  خوام مي من.. ام.. یعني. بله-

 . كنید جور

  ؟ خان كیومرث با-



 .خیر-
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  ؟ كي با-

 . دونم نمي رو فامیلیش. مهرداد-

   ؟ دلیل چه به-

 : گفتم حرص پر

 . شخصي دلیل به-

 : خندید صراف

 از كه شخصي یه كه  گم مي مسئولش به  بنده چشم،-

  به بنا نیست، هم سه و دو هیچ، كه یك درجه ي خانواده

 .  دارن ملقات قصد شخصي دلیل یك

 یك جه در ي خانواده تا  گفتید مسئولش به كه هموني-

 با دلیلي هر به بنا نه، هم سه و دو بلكه هیچ، كه

 قبل سري. بگید رو باشن داشته ملقات خان كیومرث

 .  داد جواب كه

 .  هستید باهوشي بانوي حقیقتا-



  جناب شه نمي باهوشي بر دلیل نیستم احمق  كه این-

 .  صراف

 . نداشتم جسارت قصد-

  ؟ كنید مي جور رو ملقات این-

 .  بدونم رو دلیلش باید-

 : زدم اشنایي حرف و زدم پوزخند

 مكان یك توي. بیاد كسي سر بلیي نیست قرار قاعدتا-

  ؟ صراف جناب دارید هراس چي از پلیس از پر

 : خندید بلند صراف

 .  هستید باهوش كه گفتم ؟ بینید مي-

   ؟ ملقات براي بیام باید كي-

 .  ندادم قولي كه من-

  مهرداد با و برم من منتظرید االن  همین از شما-

. كنید اطلعاتیش تخلیه بعدش تا كنم ملقات

 . كنید پنهان تونید نمي رو كنجكاویتون

  واقعا ؟ حسیني خانوم ندارید شدن وكیل قصد شما-

 . اتونه برازنده

  دانشگاه بهترین به تا ندارم ثروتمندي پدر متاسفانه-

 .  شم فرستاده تحصیل براي



   ؟ ثروتمنده پدر مشكل یعني-

  فارغ مراسم توي نیست كسي كه اینه مشكل. خیر-

 مي فكر. بده تكون دست و برنه كف برام التخصیلیم

  در. دادن  قرار جزئیات جریان در رو شما موكلتون كنم

 . توشه شما دوي هر دست كه بینم مي كاسه یه من واقع

  باشید پزشك اگه. حسیني خانوم پزشكه مثل وكیل كار-

 بیارن پیشتون سلمتي شرایط بدترین توي رو قاتلي و

  ؟ قاتله چون بمیره ذارید مي ؟ دین نمي نجاتش

 . اس اماده هم توجیهتون. خوبه-

 .  داره دفاع حق  آدمي هر-

 گناه بي هزاران وقتي. نداره كه اینجاست مشكل-

 من بذارید ؟ بودین كجا شما رفت دار باالي سرشون

  گناهكار كه كسي از. بودین دفاع خال در شما. بگم

  توي هاي اسكناس تعداد ولي نیود، مهم نیودنش یا بودن

 ! بود  مهم جیبش

 . حسیني خانوم نیست كثیف انقدر ما كار دنیاي-

 .شما كار به برسه چه. صراف جناب كثیفه دنیا تمام-

  ؟ میاد  كجا از امیدي  نا از حجم این-

 . نزدم رنگ درددل براي-



  شا جاي. كنم مي بهتون توصیه  یه وكیل عنوان به پس-

 . كردم مي صحبت آكو با بودم

 . نگرفتم تماس هم عشقي ي مشاوره براي-

 مشاوره جایگاه در اصل   زندگیم توي شكست دو با من-

. دارید صحبت این به نیاز  شما. نیستم دادن عشقي ي

. باشه راحت خیالتون  خان كیومرث و من طرف از

 .. آكو ولي. شه نمي بیان چیزي

  ؟ شه  گفته كي به ؟ شه گفته چي-

 استفاده هویت دو از واحد آن در شما حسیني خانوم-

 .  دونستید  نمي كه نگید. جرمه. كنید مي

  ؟ بود جرم چرا ؟ دونستم مي باید كجا از. دونستم نمي

 هم بود، مریم هم من توي . داشتم هویت  دو واقعا من

 .  نبودم نفر یه كه من .. راز

 : شدم تر ناامید

  قرباني منه ما، دنیاي این تو دونم مي ولي تلخه،-

.  شما موكل تا رسم مي اعمالم سزاي به زودتر

 .  خدانگهدار

  تر بیش سرما. كردم پرت سمتي رو گوشي. كردم قطع

 .  بندازه پتو روم تا نداشتم رو كسي.. من و بود شده



*** 

  مي رو آكو دیدن هم دلم. رسیدم شركت به ساعت سر

  از داشتم هراس. داشتم هراس دیدنش از هم خواست،

 زخم جاي از داشتم هراس. بودم باعثش كه غمي دیدن

  كه شكستي از داشتم هراس. زدم من گفت مي كه هایي

 .  بودم  سببش

 به و فشردم رو البي ي طبقه. شدم اسانسور سوار

  حاوي سیني یك. كردم فكر خودم با. دادم تكیه دیوار

  از. زنیم مي حرف و برم مي آكو دفتر به قهوه و چاي

  سرد ها نوشیدني اگه حتي. برنیم حرف فقط  دري، هر

 حرف ولي شه، شكسته  ها فنجان اخرش اگه حتي. شه

 . بزنیم حرف توروخدا. بزنیم

.  بود هام قدم روي نگاهم. برداشتم قدم. ایستاد اسانسور

  محیط  به حواسم ؟ هستن محكم هنوز ببینم خواستم مي

 : گفت بلند صدایي كه نبود

 . خیر به صبح-

.  نبود درست. شد نمي.. نه. زد خشكم و اومد باال سرم

  میز پشت  تونست نمي الهام. بود  شده اشتباهي به حتما

 .  باشه نشسته من

 : دادم جواب گیج



 .. اینجا.. تو. سلم-

 : زد لبخند  الهام

  امروز از گفت و زد زنگ دیشب آكو. راز برگشتم-

 حد كه شدم خوشحال انقدر واي. كارم سر برگردم

 . نداشت

 یا بود گرفته رو كارم ؟ بود برگردونده رو الهام

   ؟ رو نزدیكیم

 : گفتم تنها برگشتش،  به حسي ابراز بدون

   ؟ اومده-

  ؟ كي-

 .  آكو-

 .  برسه كه االناس-

  ؟ بموني خواي مي.. تو-

   ؟ نمونم چرا. البته-

 .. زندگیت-

 . نیست مهم برام-

 .  نداري دوسش پس-



 عشقمو لیاقت كه كسي. اینه درستش. ندارم" دیگه"-

 . درك به بره نداره

  ؟ راحتي همین به-

  ؟ گذشت من از سخت اون مگه-

 .  نداره تلفي كه عشق -

 مي. فهمي مي شي بزرگ. راز كوچیكي خیلي هنوز-

  مي راحت هم تو گذرن، مي راحت ازت وقتي كه بیني

 .گذري
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 : گفتم تلخ و اروم

  عاشق  تو. ها فكر این نه حالیشه، سن نه عشق .. نه-

.  نبودي عاشق  كه بود وقت  خیلي احتماال. الهام نبودي

. نبود راحت خیالت االن وگرنه. دوني مي حتما خودتم

 هم به مغزت كرد، مي گریه قلبت. سوختي مي تو از

 . نبود  واقعي لبخندت. ریخت مي

 . دوممه عشق  كارم. ندارم عشق  یه فقط  من-

  ؟ داري  دوست كارتو انقدر چرا-



 .  كشیدم  زحمت براش. منه مال چون-

  زحمتتو این ي نتیجه دیگه شركت تا صد تو توني مي-

 دوست كارتو انقدر چرا. اینجا به دادي گیر ولي.  ببیني

  ؟ داري

 . كشیدم زحمت شركت این تو خب-

 تو  توني مي سابقه این با تو. كردم چك حقوقتو من-

 چرا. كني كار باالتري حقوق  با دیگه هاي شركت

  ؟ داري دوست كارتو انقدر

 . كردم عادت محیط  این به-

  كارمندا از كدوم هیچ با. نداري دوست محیطو این تو-

  ؟ داري دوست كارتو انقدر چرا. نیستي دوست

 : بود شده عصباني كمي الهام

  ؟ كني مي تكرار  انقدر چرا. راز كن بس-

  صمیمیتي كس هیچ با كه محیطي. كني اعتراف تا-

 كه جایي. ده نمي بهت  باالیي حقوق  كه كاري نداري،

  زود و دونه نمي زحماتتو قدر كسي خودت قول به

  قید شدنت جایگزین خاطر  به تو.  كردن جایگرینت

 دوست كارتو انقدر چرا! نه كارتو ولي زدي، شوهرتو

  ؟ داري



 : شد بلند كمي الهام صداي

   ؟ بدم پس جواب تو به باید چي واسه-

 تا. كردي كار جا این سال چندین. خودت به. نه من به-

  مجبور وقت هیچ ولي داشتم، رو تو كار منم. وقت دیر

  كارتو انقدر چرا. الهام كنم كار شب نیمه تا نشدم

  ؟ داري دوست

 هم شركت این بدم، انجام درست كارمو من اگه-

 . وفاداري یعني. كنه مي پیشرفت

  خاطرت به. گذشتي زندگیت از كارت، خاطر به-

  همه این ؟ دیگه كس یا  ؟ دیگه چیز یا گذشتي كارت

  كشیدي، عذاب خودت  قول به و بودي بیكار كه مدت

  كارتو انقدر چرا ؟ كني كار دیگه جاي نرفتي چرا

   ؟ الهام داري دوست

 : توپید عصبي الهام

  ؟ برسي چي به خواي مي-

 بي كس هیچ. كارت داشتن دوست دلیل به. واضحه-

. كنه تعطیل زندگیشو كه نداره دوست كارشو انقدر دلیل

 عاشق   كه این مگه. بگذره عشقش از تو قول به كه

   ؟ الهام داري دوست كارتو انقدر چرا. باشه

 : گفت بلند الهام



 جاها باالترین تو. باشم آكو  كنار خوام مي چون-

 . كنم تماشا رو هاش موفقیت. ببینمش

 : زدم پوزخند

 تو.  نداشتي دوست شوهرتم. نداري دوست كارتو تو-

 .  الهام داري دوست رو آكو

 . راز شي نمي متوجه تو-

 . باشه-

 .  دوني نمي منو حس-

 . باشه-

  ؟ بدم توضیح تو به باید چي واسه اصل -

 : گفت آشنایي صداي كه بدم جواب خواستم

 . بخیر صبح-

 .  سمتش برگشتم اویزون ي قیافه همون با

 : گفت سرحال  الهام

   ؟ خوبي. آكو بخیر صبحت-

  ؟ خوبي شما. ممنون-

 : گفت من به رو و 

   ؟ اومدي كي-



 : گفتم پته تته با

 . شه مي اي دیقه چند-

  اول ؟ رفتي پیشواز رو استراحت تایم یعني. همم-

  ؟ كار بعد استراحت

 : گفتم دلخوري با

   ؟ كار كدوم-

  موقتا كه  این از قبل البته ؟ بود چي كارت همیشه-

 . كني زحمت قبول

 : گرفتم رو اشكم جلوي

 . بایگاني-

  ؟ كني كار چي باید حاال. آفرین-

 .  كارم سر برم-

 . باریكل -

 : گفت الهام به رو و

 .زحمت بي كن ایمیل  واسم امروزو ي برنامه-

 : گفتم بده جوابي الهام كه این قبل

   ؟ كنیم صحبت شه مي-

 . كن صحبت خب-



 . خصوصي-

  ؟ بیارن قهوه یه من واسه  گي مي جان الهام. اوكي-

 : زد لبخند  الهام

 . حتما-

  قهوه و چاي بساط  ؟ خواست مي الهام  از رو اش قهوه

  ؟ پر صبح ي

 . نبست رو در ولي رفت اتاقش به اهمیت بي

 : گفت الهام  كه برم اتاقش سمت به خواستم

   ؟ بده بهت كارمو بگي بهش خواي مي-

  نفس. رفتم اتاق  سمت و ندادم جواب. كردم نگاهش فقط 

 . شدم وارد و شنیدم بفرما باز. زدم در. كشیدم عمیقي

 . كرد مي نگاهم و بود  نشسته  میزش پشت

  به. برداشتم قدم میزش سمت  و بستم سرم پشت رو در

  حرف داشتم. بودم كرده  سكوت. ایستادم رسیدم، میزش

 از دونستم نمي. كردم مي جور و جمع ذهنم توي هامو

  ؟ بگم چي اصل  كنم، شروع كجا

 : گفت لحظه چند از بعد آكو



 چشم به كردن نگاه با و سكوت توي كني مي فكر اگه-

  چشماي از. اشتباهي در بخونمت تونم مي هات

 .  راز داشت صداقت انتظار شه نمي دروغین

 : كرد اضافه بعد و

.  كنم صدات چي دونم  نمي حتي. مریم نه، راز  البته-

   ؟ دي مي ترجیح كدومو

 . كن صدام فقط . مریم یا كني صدام راز نداره فرقي-

 . دیگه عادته. كنم صدات راز  ترم راحت كنم فكر-

 . برگردوندي الهامو-

 پشت از ؟ كردم نامردي ؟ نبود. بود همین قرارمون-

   ؟ زدم قرارمون و قول زیر ؟ زدم خنجر

   ؟ االن چرا-

 .  داشتم نیاز معتمد یه به من. راز نكن تعیین زمان-

 .. نبودم ؟ نبودم معتمد من ؟ معتمد

 : كردم شروع اي دیگه جاي از

  ؟ خوبي-

 . بعدي سوال! نه-

 . شم نمي خوشحال تو دیدن اسیب  از  من آكو-



   ؟ من به زدن آسیب یا ؟ من دیدن آسیب-

  باید رفتن، و كشتن وقتي ؟ ها ؟ كردم مي كار چي باید-

   ؟ حقم دنبال میومدم نباید ؟ كردم مي نگاه فقط 

 رم ها بچه و كریم! كشتي كیومرثو ؟ راز چیه تو حق -

  گرفته حقت ؟ شادي ؟ ارومي ؟ چي االن ؟ خب! كشتي

  ؟ شدي راه به رو ؟ شد میزون زندگیت ؟ شد

 : كرد مي ام خفه داشت بغض

 

 ١٦٩_پارت#

 

  به رو. نیستم هم میزون نیستم،   شاد نیستم، اروم. نشدم-

  به رو هم اونا نذاشتم حداقل ولي! شم نمییي و نشدم راه

 . باشن راه

 : شد بلند صداش

  ؟ سوزن مي  باهم تر و خشك ؟؟؟ چي من-

 : گفتم بلند هم من

  باید كار چي. نبود اي دیگه راه تو جز! ندااااشتم چاره-

  برابر ٤ اتون كله! كلفتید بزرگید، ها شما ؟ كردم مي

  بود مي گرم كي به پشتم ؟ گرفتم مي كمك كي از. منه



 بابات حكم و گرفتن خبر هنوز چرا ؟ دیدي اخبارو ؟

  ولي كرد مي صدا بمب مثل باید خبر این ؟ نیومده در

.  كنم تونستم نمي كاري هیچ تنهایي من. نیست خبري

 مثل ؟ شد چي گرفتن باباتو كه  بار اولین. كاري هیچ

.  بیرون اومد و كردین ردیفش زود. براتون بود شوخي

  سند یه محكم، دلیل یه خواستم مي محكم چیز یه من

  ؟ تونستم مي جوري چه تو جز به. محكم

 اومدي ات نقشه واسه گي مي كه همین. راز خوبه-

 . گي مي راستشو داري حداقل. خوبه خیلي سمتم

 . نیست این خدا به. نیست این همش-

 : زد داد

 خوش چرا بود خوشگذروني قصدت اگه ؟ چیه پس-

   ؟ گذره نمي

  نمي نزدیكم. نمیومدي سمتم. شد نمي خوشگذروني با-

  گوشت به و جذابه چقدر گفتم نمي من اگه.. اگه. شدي

 پا من اگه! باشیم باهم بیا بگم نمیومدم من اگه! برسه

 توجهتو ؟ دید مي منو چشمت اصل .. كردم نمي فشاري

 من. بینه نمي منو امثال تو چشم! نه ؟ كردم مي جلب

  دیده و شم دعوت خاص  مهمونیاي تو كه بودم ادمي نه



 منزلت و مقام نه دارم، اي العاده فوق  ي قیافه نه شم،

  ؟ شم نزدیك تونستم  مي جوري چه! خاصي

  انقدر. تشویقي مستحق  واقعا! راز برنم كف برات باید-

  بردي  پیش كارتو دادي، فریب شدي، وارد زیبا و اروم

  تو. نداشتم چاره خب گي مي راحت خییییلي.. حاال و

 . راز نیستي هم پشیمون حتي

  باید. رفت مي باید كیومرث چون. آكو نیستم پشیمون-

.  شه تحمل قابل ولي كم  یه حتي شده دنیا تا رفت مي

. دیدي آسیب كه متاسفم. چرا متاسف ولي نیستم پشیمون

  ولي. كشیدي درد خوردي، زخم شدي، اذیت كه متاسفم

  درد برابر چند من كشیدي كه دردي هر با بدون.. بدون

 برابر چند من خوردي كه زخمي هر با بدون. كشیدم

  این اگه. نیستم احساس بي آدم یه من.. من. شدم زخمي

!  منم. نیستي تو اون گردي مي بدبخت یه دنبال وسط 

  بدبختي شدنم بزرگ كل.  شدم بدبخت بچگي تو كه مني

.  نشدم خوشبخت باز ولي كردم حذف رو كیومرث. بود

 به  كه پسري. شه اذیت پسرش شدم باعث چون نشدم

 آكو، نشدم خوشبخت  من. معتقده ژن و خون و رگ

 .  دشمنم ژن و خون و رگ عاشق . شدم عاشق  چون

 : زد پوزخند



. نیستي بلد رو عاشقي اصل . راز نیستي عاشق  تو-

 و بلده احساس كه اوني ولي مرد، من و زني تو. عجیبه

 .  منم شناسه مي رو عشق 

  فكر و روح و ذهن دارن، قلب كه طور همون ها، زن-

  جاه دارن، احساس كه طور همین و . دارن مغزم و

  كه این از متنفرم من و.  دارن هم رنج و درد و طلبي

  پس. شدن ساخته عشق   واسه ها  زن كنن مي فكر همه

  جوري چه من آكو ؟ چي دردا ؟ چي ها حس ي بقیه

 مي زندگي راحت داره كیومرث  وقتي باشم عاشق  فقط 

  ؟ بگذرم جوري چه ؟ كنه

 : كرد نگاه غمگین آكو

  این قبل اگه یعني ؟ راز چي یعني عاشقي دوني مي-

 حرف باهام صادق  و صاف میومدي بفهمم، خودم كه

 كنم، تقدیمت مدارك كه رفت  نمي دستم شاید زدي، مي

  زور شاید یا شدم، نمي مانع گرفتم، نمي جلوتو ولي

  بعد  یعني عاشقي. كنه  قبول وكالت صراف زدم نمي

.  ساله ١٩ دختر یه شد من ذكر و فكر تمام شدنمون یكي

  یكرنگیتو دلیتو، یك. راز بودم كرده باور سادگیتو من

 . بودم كرده باور

 نگفتي من به هم بار یك  حتي تو ؟ دي مي یاد عاشقي-

  بگي كي گذاشتي و نگفتي نگفتي، نگفتي،! دارم دوستت



  وقتي. كوبیدي منو وقتي. كني بیرونم خواستي وقتي ؟

 كردي، خورد كوبیدي،! كوبیدي مهتاااب آهنگ با منو

  لگد یه موقع اون.. شیدایي گفتي افتادم كه بعد. شكوندي

 . رفتي و زدي هم

 : دادم ادامه روان هاي اشك با  تركید، بغضم

 ؟ گرفتي مهموني برام كه داشتم ذوقي چه دوني مي-

  دوست منو هم آكو دیگه كردم مي حس همش.. همش

.  كردي هم اعلم كه. كنه اعلم گرفته مهموني. داره

 ولي ؟ نه بود، تولد نبود، این واسه كه مهموني ولي

  واسه شب اون اگه. آكو كردي انتخاب اشتباه رو شمع

  ٦ مریم. نشد ساله ٢٠ مریم كه بدون گرفتي، تولد مریم

 این ولي بود، بسته چشمام شدم ساله ٥ وقتي. شد ساله

 .. شدم ساله ٦ گریان هاي چشم با.. بار

  ؟  نفري دو شده باورت خودتم-

 : زدم فریاد

 با. كردن تیكه دو  سالگي ٥ تو منو! هستم چون-

 شد، بزرگ راز. راز شد  یكي و مریم شد یكي! شمشیر

  مریم.. مریم ولي. بیني مي  االن كه ایني شد كرد، رشد

  درد همه این تحمل چون نفرم دو من. آكو كشید قد فقط 

 من. شه تقسیم نفر دو رو باید! خارجه آدم یه توان از



 ولي.. كشتنش و داشت پدر و مادر مریم چون نفرم دو

  قصه اینا نكن فكر. خیابون وسط  كردن ول رو راز

 تا كردم هم سر پلیس  واسه دروغي یه نكن فكر. اس

  وسط  مامانش كه رازي درد حتي من! نه نیفتم، گیر

 . كشیدم هم كرد ولش خیابون

 : گفت اروم آكو

 ..  راز نلرز-

 : لرزیدم ولي

 كه ساله چند و چندین  چون. سردمه چون لرزم مي-

  همه ولي ده نمي حق  بهم كسي چون لرزم مي. سردمه

 .دي نمي حق  بهم تو.. آكو تو! درك به
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 كه ساله چند و چندین  چون. سردمه چون لرزم مي-

  همه ولي ده نمي حق  بهم كسي چون لرزم مي. سردمه

  نمي باورم تو. دي نمي حق  بهم تو.. آكو تو! درك به

 گرفتار و بگیرم حقمو اومدم كه كني نمي درك. كني

  نمي باور منو.. كني نمي  باور داشتنمو دوست. شدم

 .. آكو كني



.  شد وارد قهوه فنجان یك با الهام و شد زده اتاق  در

  با و كرد لرزانم تن و  من اشكي صورت به نگاهي

 : گفت تعجب

  ؟ خوبي-

. كردم مي گریه و بودم ایستاده خاموش. ندادم جواب

 : گفت آكو به رو  بار این و رفت  آكو سمت الهام

 . شدي قرمز ؟ خوبي جان آكو-

.  اومد سمتم. شد بلند جاش از.  نداد رو الهام جواب آكو

 : گفت و گذاشت هام شونه روي رو هاش دست

   ؟ خب زنیم، مي حرف باش، اروم كم یه-

 : بودم بریده من ولي

.  بگیرم پَِست نیومدم من.. من. شم نمي نیستم، اروم-

 اگه حتي كه دونم مي. شه  نمي كه فهمم مي.. دونم مي

 دنیا این تو من. نیستیم هم سهم ولي باشیم هم مال

 ..  ولي. ام نخودي من.. من. دونم مي آكو، ندارم سهمي

 قلبم ولي دید مي تار چشمام . شدم خیره نگاهش توي

 : گفتم و كردم  نگاه قلبم دید با. دید مي خوب

  دوستت خییییلي من.. من . دارم دوستت من كه بدون-

 كه بیماري یه مثل.. مثل.. انگار.. مني توي تو. دارم



 كل تو سرطان مثل. ویروس یه مثل. شدم مبتل  بهش

  باید فقط . كرد كاریش شه نمي و شدي پخش وجودم

  بخورم، چیزي تونم نمي  بخوابم، تونم  نمي. شد تسلیمش

.  آكو دارم دوستت من من…. كنم فكر درست تونم نمي

 براي دونم نمي.. دارم دوستت لحظه هر  و روز هر

 خدا قسم از كه نیستم معتقد اونقدر. كنم كار چي باورت

  یه. دارم راه به صداقتم اثبات واسه.. من. كنم استفاده

 یعني آكو جون قسم. بودم گفته هم قبل . دارم قسم

 جون به.. ولي نكن، یا  كن باور حاال. گم مي راستشو

 ..  آكو حون به. عاشقتم  آكو جون به. دارم دوستت آكو

  قهوه فنجان. موند نصفه  حرفم چیزي شكستن صداي با

. بود  ریخته اتاق  وسط  قهوه. بود افتاده  الهام دست از

  االن. نبود مهم ولي. كرد مي نگاه متعجب و شوك  الهام

 من.. بقیه فكر نه آبرو، نه بود، مهم غرور نه من براي

 . خواستم مي رو آكو باور فقط 

. زد كنار رو شده خورد فنجان از اي تكه پاش با آكو

 : گفت  حال همون در و  گذاشت پیشونیم روي اي بوسه

  دروغ  اگه حتي. راز دارم دوست كردنو باور من-

 . تره قشنگ  كردن باور با دنیا. باشه

 : گفت بار این و كرد جدا پیشونیم از رو هاش لب



  فراموش چون ؟ چرا. نرفت یادت و خوردي زخم تو-

 چون. ره نمي یادم و خوردم  زخم منم. نیست كردني

  همیم، مال ما. راز گفتي  خوب. نیست كردني فراموش

 رو زمان تونم نمي من چون. نیستیم هم سهم ولي

 در رگمو تونم نمي چون. قبل سال ١٤ به برگردونم

.  راز ره نمي یادمون. بیرون  بكشم خونمو و بیارم

  كه نیست زخم فقط  ولي. ره نمي یادمون زخمامونو

 راز، جون به نه، یا كني باور هم تو. شه نمي فراموش

 . ره نمي یادم هم  راز من

  و داد و دعوا با چه. بود سخت خداحافظي.. خداحافظي

  چه.. چه و باشه خالي و خشك و اروم چه باشه، بیداد

 به لعنت.. خداحافظي به لعنت.. عاشقانه طوري این

 سلم یه ولي بود آكو با خداحافظي كه اي خداحافظي

 ..  ها خاطره به بزرگ

 : شنیدم رو الهام صداي

 ..اي رابطه شما بین  ؟ شما گید مي چي ؟ شده چي-

 : برید رو حرفش آكو

 این و بیا اتاقش رفت راز وقتي بیرون، برو الهام-

  رو زدي كه گندي

 . كن جمع



 :زیرستاخ
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 .  شد خارج در از و گفت اي" باشه" تر متعجب الهام

 : گفتم اروم

  ؟ كني نمي اخراجم-

  ؟  بگیرم ازت كارتو چي براي-

  نتونم كه ؟ مهتاب مثل ؟ داري نگهم وابسته خواي مي-

   ؟ بیام بر خودم پس از خودم

 . باشي چشمم جلو  خوام مي چون.. نه-

  ؟ شي مانع ؟ كني كنترلم كه-

  من  از كه باریه اخرین رو  حرفا این راز.. ببینمت كه-

 كه زخمي ولي. كنم نمي فراموشت من.. شنوي مي

 حرفاي گم مي كه اینایي. كنم نمي فراموش هم زدي

 و اخر مهربونیاي.. اخر  خوب دل ته از حرفاي. اخره

 ..  اخر هاي عاشقانه

 : گفتم بریده صداي با

  ؟ كنم بغلت تونم مي.. بار اخرین واسه-



 : گفت و انداخت ام شونه دور رو دستش

 . بشو بغل تو. نكن بغل تو.. نه-

 .  مرد آكو اغوش توي من از قسمتي باز و

*** 
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 چند برم، راهرو سمت خواستم. شدم خارج آكو اتاق  از

  گفت الهام كه برگردم سابقم اتاق  به و برم پایین رو پله

: 

 . هستي كي دیگه تو-

  جواب بي. كنم بحث كه بودم اوني از تر حوصله بي

 : گفت باز كه شدم رد

 مي كار شركتي همچین تو و میاد دیپلمه، دختر یه-

 مي هم دستیار جاي بعدش. خیلیه جاشم همین تا. كنه

 ..هم آكو با بعدش. شینه

 : بریدم حرفشو

   ؟ چي تهش ؟  الهام برسي خواي مي چي به-



  نشناخته خوب رو تو من. نیستیم سرشم هنوز ؟ تهش-

 . بودم ندیده  موزمارتو روي این. بودم

  كه تویي ؟ موزمارم یعني بودم آكو  با چون ؟ موزمار-

   ؟ موزماري باشي باهاش اگه داري، دوست رو آكو

  چیزا این به سن این توي تو، كه هست چیزي یه-

 .  رسیدي

 : زدم پوزخند

   ؟ مثل  رسیدم چي به-

 .  كردي كار به شروع اینجا تحصیلت بدون تو،-

 . شانسم خوش چون-

 .  نشستي من جاي اي، سابقه هیچ بدون-

 . شانسم خوش چون-

 . كردي تور رئیستو ماه چند عرض در-

  جویي صرفه زمان تو بیا الهام. شانسم خوش چون-

 مي كه چیزایي تمام واسه. بگم من و نگي تو هي. كنیم

 بدبخت شاید من. ندارم  تر بیش حرف یه بگي خواي

 من. شانسم خوش ولي..  چي هر یا باشم بیچاره باشم،

  من. است شجاعان با شانس چون الهام شانسم خوش

 ! الهام شجاعم چون شانسم خوش



 : گفت زني صداي بده جواب الهام كه این قبل

  ؟ عمومي حموم یا كاره محیط  اینجا-

.  دیدم گذاشته سن به پا زني. برگشتیم صدا سمت دو هر

 طوسي باروني با بود،  پوشیده داري پاشنه هاي كفش

  بادمجوني موهاي.  رسید مي نظر به شیك. رنگ

 : گفت و داد هول روسریش زیر كمي رو رنگش

 .  سوالمم منتظر من ؟ خب-

 : گفت شده هول الهام

.. كنید باور. اومدین شما نداشتم خبر اصل   من.. من-

 .  خوشحالم دیدنتون از ؟ شما حال. نیست مهم

 یادمه ؟ شدي زنك خاله كارمندا ي بقیه مثل هم تو-

 . نبودي كشي گیس و گیس اهل خیلي

 : گفت و رفت من به اي غره چشم الهام

 یه. نبود كار در اي كشي گیس و گیس كنید باور. نه-

 .  دوستانه بحث

   ؟ هست آكو-

   ؟ كنم هماهنگ باهاشون بله،-

 . بعد  بخورم چاي یه اول وایسا. نه-

 . بیارن براتون گم مي چشم،-



 به  رو و نشست الهام میز روي به رو صندلي روي زن

 : گفت من

  ؟ زده خشكت چرا تو-

 . نزده خشكم . هیچي.. یعني. نه.. من-

  سن این با قاعدتا. شناختمش نمي ؟ بود كي زن این

  زیر. باشه آكو سابق  هاي  معشوقه از كه نداشت احتمال

 كارم سر خواستم نمي هم باز ولي بودم معذب نگاهش

  در ماجرا از سر تا بمونم بود  شده باعث كنجكاوي. برم

 . بیارم

  سمتم دستش توي هاي برگه با. فرستاد رو سیما خدا

 : گفت و اومد

  ؟ كني مي كارشو. حسابداریه هاي گزارش اینا..  راز-

 : زدم لبخند

 . حتما-

 و جنبید زودتر الهام بگیرم، رو ها برگه خواستم تا

 : گفت

 نیاز. برگشتم من. جان سیما خودمه با كارا این دیگه-

 . بگي راز به نیست



 گفت تنها و كرد نگاه الهام به حرصي كمي و تلخ سیما

: 

 .  اوكي-

 : گفت من به رو بعد

 . پس  بگو بهش رو جدید سیستم-

 . شد دور سیما و دادم تكون لبخند با سرمو

 : گفتم كه  رفت فكس دستگاه سر الهام

 .  كنیم نمي فكس رو  ها گزارش دیگه-

 : كرد اخم

 ؟  نكنیم فكس گفت كسي-
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 به. كردم مي ایمیل و كردم مي اسكن من یعني نه،-

 .  اینجوري بهتره نظرم

   ؟ بهتره اینجوري گفت آكو-

 : كردم پوفي



 هم جوري این! بهتره كه  واضحه ولي. نداد نظري آكو-

 .  شه مي ثبت  سیستم توي هم دارن، رو سند

 من ؟ بدي یاد من به رو ام  ساله چند كار خواي مي تو-

 ! بد  چي خوبي چه دونم مي خودم

 . رفت فكس دستگاه سر بار و

 سیما و كرد فكس رو  ها گزارش الهام. زدم پرزخند

 : پرسید اروم و اومد من سمت

   ؟ اومده باز چرا  این-

 : انداختم باال هامو شونه

 . گفته بهش زرشناس اقاي گه مي-

 ! تلخ گوشت ؟ ببینیمش  باید همش دوباره یعني واي-

 .  احتماال-

 :  كرد عوض رو بحث سیما

  اسم هم یه مهندسین  بخش تو دونستي مي. راستي-

  ؟ داري

 :   شد تیز گوشام

  ؟ كي-



 اسم  راز. ها عجیبه. رازه اونم اسم اس، دختره یه-

 . داریم تا دو االن ولي. نیست اي معمولي

  مي ؟ دختریه چطور. بودم دیده اسمشو. اره  اهان،-

   ؟ شناسیش

  كمال اقا. كنه مي تشكر چي همه واسه. اس ساده خیلي-

  تشكر ساعت یه بود، برده آشغال سطل اتاقشون واسه

 . كرده

   ؟ اره دانشجوعه،-

 از. خونه مي هم سراسري. معماري دانشجوي اره،-

 .  خرخوناس اون

 .  هوم-

 .  عجیب چیز یه اهان،-

 : شدم گوش تماما

  ؟ چي-

 . داره بابا تا دو انگار ولي جوري، چه دونم نمي-

   ؟ چي یعني-

  جاهایي یه نادر، بابا گفت مي جاهایي یه حرفاش تو-

 بابات اسم مگه ازش پرسیدم كه بعد. علي بابا گفت مي

 .  نكرد تعریف ولي. مفصله داستانش گفت ؟ نبود نادر



 

  ؟ شد مي چطور ؟  بابا تا دو چي یعني. كردم اخم

  شد، باز آكو اتاق  در چون بپرسم رو بعدي سوال نشد

 :  گفت دیدنمون با و اومد بیرون آكو

   ؟ اس جلسه-

 . رفت و كرد خداحافظي زود سیما

 رفت چشمش كه بگه چیزي من به خواست بار این آكو

 :  گفت و پرید باال ابروهاش. زن سمت

  گفتین مي. بانو كردین منور. اینجاست كي ببین! به به-

 . براتون بزنم  زمین چیزي گوسفندي، گاوي،

 . كرد اخم  آكو ي متظاهرانه لحن  از زن

 :   داد ادامه آكو

 . فرودگاه فرستادم مي لیموزین وگرنه نداشتم خبر-

 :  گفت اخمش حفظ  با زن

 پروازمم ساعت دقیق  آمار تو  ؟ دونستي نمي تو یعني-

 . داشتي

 :  خندید آكو

 .  بیكارم انقدر كني فكر اگه شم مي ناراحت-



   ؟ بیكاري یعني بدوني پروازمو ساعت اگه-

  ؟ داریم نزدیكي نسبت ؟ بدونم باید چي واسه-

 !  داریم-

 دیگه جور یه نزدیكو نسبت . كنار بذار رو شناسنامه-

  ؟ چطورن گرام همسر راستي. بده نشونم

 :  بود كلفه زن

   ؟ بزنیم حرف شه مي. خوبه-

 :  نشست الهام میز  روي و اومد  جلو كمي آكو

 . دیگه زنیم مي حرف داریم-

 . خصوصي-

 . نداریم باهم اي خصوصي حرف كه ساله خیلي ما-

 .. پسرم-

 : خنده زیر زد پقي آكو

 .  نداد جواب ولي. بود خوب-

 كنترل رو ام شده گرد هاي چشم ؟ بود ثریا این ؟ پسرم

 . كردم

 : گفت بار این آكو

  ؟ چطورن پسرتون.. پسرم گفتي راستي-



 : كرد فوت رو نفسش ثریا

 . خوبه-

   ؟ االن  سالشه چند-

-١٤   

 : داد تكون رو سرش آكو

 مادرش امیدوارم. حساسیه ي دوره نوجووني ي دوره-

 .  بمونه سرش باال

  آكو. خورد مي حرص واضحا. بود كرده اخم ثریا

 : داد ادامه

  ؟ چطوره پسرت یكي اون-

   ؟ من پسر-

  نیست، ات شناسنامه تو! ها شناسنامه به دادي گیر-

   ؟ نكردي. كردي مادري براش ولي. درست

  ؟ آكو برسي خواي مي چي به-

  داشته سالي ٨-٢٧ باید. چطوره فرنام حال كه این به-

   ؟ نه االن، باشه

 . خوبه-

  ؟ خبر چه دیگه ؟ خب. هوم-



 .  نیست خبري-

. نمیاي زدن سر واسه تو ؟ اومدي چي واسه پس-

 .  بگو كارتو. نكن تعارف

 .  كنیم صحبت اتاق  بریم-

  همین. كه بزنیم خوایم نمي پسري مادر خاص حرفاي-

 . نداریم  اي پوشیده چیز. بگو جا

 : گفت حرص پر ثریا

 .  آكو-

  ؟ جونم-

 . میندازي كیومرث یاد منو داري-

 .  طبیعیه خب-

 : گفت و كرد من به نگاهي و

 . یكیه ژن یكیه، رگ یكیه، خون-

  ؟ كنه ثابت چیو خواست.. ایستاد اي لحظه براي قلبم

 ؟ مینداخت تیكه من به مادرش با اش مكالمه وسط  چرا
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 : زد پوزخند ثریا

 . داري هم دیگه رگ یه تو-

  شكر رو خدا. رفت صاحبش با سالگي ١٦ رگ اون-

 . رفت كه

 : گفت و كرد نگاهم باز

 بي كه خوشحالم بازم بیاد،  سرم بل  چقدرم هر چون-

 ! نیست صفاتم جزو معرفتي

  كرد مي جوري این چرا.  گرفت مي ام گریه داشت باز

 خوب منظورش واقعا اخر خوب حرفاي گفت وقتي ؟

 ..  بود اخر

 : گفت حوصله بي. شد بلند جا از ثریا

 . بزنیم حرف زمینا به راجع باید-

 : خندید آكو

 .  اومدي كار واسه ؟ شناسمت مي دیدي-

 . مهرشهر هاي زمین از كنار بكش-

 :   رفت باال آمو ابروهاي

  ؟ مادرمي ؟ همسرمي ؟ خواهرمي ؟ مناسبت چه به-

 .  منن مال  زمینا اون-



 مال كه هایي بچه مثل. ماضي فعل. خانوم ثریا بووود-

.  بوود تو مال كه اي  زندگي و خونه مثل. بووود تو

 و بشه تو مال شد مي كه هایي زمین مثل دقیقا

. بووود گفتیم نمي االن خواستي، مي اگه كه! نخواستي

 !  هست گفتیم مي

  ؟ زمینا اون از چسبیدین كه دارید كم منال و مال-

 .  كنه ترش بیش خدا-

 ..  جان آكو-

  رو زمینا اگه بگو همسرت به. ثریا شم نمي خر من-

.  باالست رقمم من چون. بیاد پیمون و پر خواد، مي

 ي اندازه. باالست منالم  و مال ي اندازه. باالست خیلي

. باالست شدم ترك كه هایي سال ي اندازه. باالست حقم

  ما به منالش و مال یادمه كه جایي تا ؟ فرامرزي ولي

  پس. نگم كه شدنم ترك. نداشت حقي ؟ حق . رسید نمي

 به خواد مي رو زمینا اگه بگو. شه نمي برنده. شه نمي

  حتي و پسراش و خودش  ي كلیه. بیفته كلیه فروش فكر

 زن ي كلیه رو ده نمي  اجازه  كوردا ما غیرت. زنش

 .  دونم نمي..  فرامرزي ولي كنیما، حساب

 . دیدیم هم كوردا شما غیرت-



 با رو ما غیرت. نداشتي گردن  االن كه بودي ندیده اگه-

. نكن  مقایسه پرستیم ناموس گن مي كه متعصبایي این

 غیرتیمونه خوش از ما زنن، مي گردن غیرت از بقیه

 . جاشه سر سرت تو كه

 : گفت دلخوري با. بود واضح. بود ناراحت ثریا

  ؟ كني تموم كیومرثو ناتموم كار اومدي-

 داشتیم غیرت روت كه دوران اون ؟ چي واسه نه،-

   ؟ كنیم كار چي نداریم كه االن. نكردیم كاریت

 : بود بغضي ثریا

  ؟ نداري-

 : كرد عوض رو حرف آكو

  ؟ تایي ٤ ؟  باهم همه ؟ اومدین خانوادگي-

 . مونه مي اینجا. اومده وقته خیلي فرنام-

  ؟ فربد ؟ فرهاد  ؟ بود  چي اسمش ؟ چي خودت پسر-

 .  داشت ف یادمه ؟ فرزاد

 : بود  شده تر شدید ثریا بغض

 .  فرداد-

 شرعي بچه، جریان تو خوبه. فرامرزي فرداد. درسته-

 .  كردي عمل



  ثریا كه اوني فهمید مي آكو اگه. داشت برم ترس

  ؟  چي بوده من پدر بوده، باهاش

  به زدم مي حدس. بود  شده سرخ كمي ثریا هاي چشم

 داشت، كه بدي حال با. بود ها  اشك داشتن نگه خاطر

 : گفت

  ؟ گذري نمي ها زمین از-

 . گذرم نمي-

 .  نداري علقه ها زمین به تو-

 . داره علقه بابام-

   ؟ شدي بابایي-

 : زد پوزخند

  نه كیومرثه، حق  زمینا  اون. نداشتم اي دیگه ي چاره-

 . تو

 . میارم دست به رو زمینا اون من-

  كه مطمئنم انقدر. ریختم واسشون هم ام برنامه من-

 .  شن مي من مال

 : گفت و چكید ثریا اشك

  ؟ خوبه حالت-



 :  داد ادامه ثریا. نداد جواب آكو

 . متوجهم. نیستي خوب-

  ؟ دي مي اهمیت  حاال تا كي از-

!  شركت تو نه. كنیم صحبت هم با بذار وقت روز یه-

 . دیگه جاي یه

  مكان آباد، سعادت شنبه،. دیگه جاي یه. همو بینیم مي-

 . مزایده

 : نالید ثریا
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 .. آكو-

 .  فرامرزي خانوم كاریه ما هاي صحبت-

 .. آكو-

 . بزن حرف قیمت و رقم و عدد ي درباره فقط  من با-

 ..  آكو-

  خاصي حرف تونه نمي نبوده عمرت نصف كه كسي-

 . باشه داشته



 ..  آكو-

 : گفت بلند آكو

 من شركت تا اینجا، تا! اومدي  عمر یه بعد! آكو و درد-

 كه فهمم نمي ؟ خرم من  ؟ اومدي چي واسه! اومدي

  ؟ اومدي زمینا واسه

 : كرد مي گریه واضحا دیگه ثریا

 . فهمي نمي منو تو-

 .  سلمت  به. ترم خوشحال نفهمیدن با-

 : گفت من به رو  بار این. شد بلند میز روي از

  حتي هنوز و گذشته كاري ساعت شروع از  ساعت، ٢-

  واي كار  اضافه ساعت ٣ امروز. نشدي اتاقت وارد

 .  میستي

 : گفت كه كردم نگاهش جواب بي

   ؟ نشنیدم-

 : گفتم هول

 . حتما بله،-

 . خوبه-

 : گفت الهام به رو و



 اسكن ؟ نكني فكس رو  ها گزارش دیگه نگفتن بهت-

 .  كن

 : گفت دلخور الهام

 .. همیشه قبل -

 : برید رو حرفش

   ؟ نشنیدم-

 . حتما بله،-

 : گفت ثریا به رو و

   ؟ نگفتم سلمت، به گفتم بهت-

 : گفت آكو. كرد نگاهش فقط  ثریا

   ؟ نشنیدم-

 : گفت بغض پر ثریا

 ..حتما بله،-

 .  شد خارج سریع و برداشت رو كیفش

.. آكو. بود كرده فرق  اوضاع. رفتم اتاقم سمت به

 !  بود تركیده

 



  به. خورد زنگ تلفنم كه كردم كار هم پشت رو ساعاتي

 : دادم جواب زود  و كردم نگاه صراف ي شماره

 . سلم-

   ؟ هستید خوب. حسیني خانوم سلم-

 .  ممنون-

  كنه جور ملقات قرار  تونسته كه كسي براي لحنتون-

 .  حسیني خانوم خشكه زیادي

   ؟ بیام باید كي ؟ شد جور-

 .  االن همین-

 . تونم نمي االن-

  خیلي كه این واسه معمول، غیر هاي ملقات جور این-

 قبلي وقت بدون. حسیني  خانوم یهوییه نكنه توجه جلب

 . قبلي اطلع و

 .  ندارم مرخصي-

 اومدني اگه. كنم كمكتون  تونستم مي جاش همین تا من-

 . كنید خبرم شدین،

.. بود اروم نا آكو كه امروز ؟ امروز چرا. كردم قطع

 .. بود داده بهم هم  كار اضافه  كه امروز

 : گفتم الهام به. رفتم آكو اتاق  سمت فوري



 .  ببینمش خوام مي-

  ؟  داري مشكلي كردن كار بار-

 . ندارم كل كل وقت. الهام واجبه-

  اشاره ابرو با و داد اطلع  و گرفت رو داخلي الهام

 .  برم تونم مي كه كرد

 . شدم وارد و شنیدم بفرما. زدم در

 كه پكي هر با كردم مي حس.. لعنت.. كشید مي سیگار

 . شم مي دود من زنه مي

  توي و. برداشتم لبش روي از رو سیگار. شدم نزدیك

 . كرد اخم. كردم خاموش سیگاري زیر

 : گفتم

 . كشي مي زیاد داري جدیدا-

 . شه مي سامان به نا زیاد  اوضاع جدیدا-

  رو ها در سمتي هر از ؟ گفتم مي چي. نداشتم حرفي

 : گفت حوصله بي. بود  برگشته خاردار سیم. بود بسته

   ؟ داري كاري-

 ..مرخصي.. ساعت ٢..  ام.. من ممكنه-

 : خندید



 .  بیخیااااال -

 . میستم واي برابرشو دو-

   ؟ موني نمي پاش كه شدي بیزار بایگاني كار از انقدر-

 . برم االن فقط . كنم مي كار میستم واي شب نصفه تا-

   ؟ داري كار چي-

  ؟ ذاشت مي شرایط  این تو منو چرا ؟ گفتم مي چي

 : گفتم زور به

 . شخصي.. كار یه-

 : كرد اي خنده تك

 . برو باشه.. شخصي-

  چرا داد اجازه وقتي ولي  بودم مرخصي س اجازه دنبال

  بي  ؟ تفاوت بي ؟ بود شده امید نا ازم ؟ شدم ناراحت

  ؟ اهمیت

 .  دارم من ولي نداري، كار تو ؟ بري خواي نمي-

  رو وسایلم. شدم خارج اتاقش  از و دادم تكون سرمو

 . شدم خارج زود و دادم اطلع صراف به برداشتم،
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  نشسته مهرداد منتظر تاریك و سرد اتاق  توي بار این

 . بودم

  در. بود شده تر پیر. اوردن   رو مهرداد و شد باز در

  ؟ بود شده  پیر انقدر وقت چند عرض

 : زد لبخند روم به شد، خارج كه سرباز

 . سلم-

   ؟ خوبي. سلم-

 .  نپرس حالشو  زنداني یه از وقت هیچ-

  ؟ اومده حكمت-

 . كشه نمي اونجا به كار-

   ؟ چي یعني-

  حرف من ولي نزد، حرف كسي ها بچه از یعني-

 .. گفتم رو چي همه.. زدم

  ؟ چي كه خب-

 وقت قدر اون دیگه بزني، حرف وقتي ما دنیاي تو-

 .  كنن اجراش بخوان و بدن حكم بهت تا نداري

   ؟ ندارین رحم خودتون به هم خودتون-



  ؟  خدافظي ؟ اومدي چي واسه-

 .. نه-

  ؟ چي واسه پس-

 .  دارم سوال یه اول-

  ؟ چي-

 فهمیده كجا از دوني مي تو . كیم من كه دونه مي.. آكو-

  ؟

 . دونم مي-

   ؟ كجا از-

  اون  رفتن لو و ما دستگیري بعد خان كیومرث حكم-

  كه مكاني اون یهویي چرا. داشته ربط  یعني. اومد مكان

  ؟ بره لو باید نداشت خبر ازش كسي

  ؟ خب-

 هم كریم. فروختي كي  به كه گرفت كریمو ِخر اومد-

  به گفت. شد تموم گرون واسش نبود، فروش ادم كه

.  گفتي خودت كه هموني جز به ندادم، ادرس كي هیچ

 داستان تا شد، شروع جوري چه و كي هاي سوال دیگه

   ؟ نه نیست، سخت اش بقیه حدس.. دختر یه به رسید

 .. نیست-



   ؟ بعد سوال ؟ خب-

 .  خوام مي آدرس.. یه-

   ؟ آدرسي چه-

  حرف بشه شاید.. سرش  برم بتونم كه جا یه.. خاك یه-

 ..  داد فحش كرد، درددل زد،

  ؟ خواي مي دفنشونو جاي-

   ؟ بخوام نباید-

  ؟ دردسري دنبال چرا-

  ؟ دردسره شدن دفن كجا بدونم كه این-

  هم بعد به این از ؟ شد چي دونستي نمي االن  تا-

 . كن سر همونجوري

 .. تونم نمي شه، نمي-

 . بري  بتوني  تنهایي كه نیست جایي-

 . رم مي تنهایي جا همه من-

 .اس افتاده  دور. شهره خارج-

 .  بگو-

 .  كني پخش خرما براشون  بتوني كه نیست جایي-

 : چكید اشكم



 حتي كسي كه كردین اونجاشم  فكر ها شما. دونم مي-

 .  نزنه بهشون سري اتفاقي

 : گفتم و سپردم ذهن به. گفت رو آدرس

   ؟ گفتي هم اونا از  زدي، پلیس به كه حرفایي تو-

 . نگفتم-

   ؟ چرا-

 .  رفتي مي لو-

  بهت جوري چه دونم نمي ولي. اوردم سیگار.. برات-

 . داره دوربین اینجا احتماال. بدم

 : زد لبخند

 . مهربون دختر مرسي-

   ؟ بدم بهت جوري چه-

 ولي گیره، مي نصفشو موقع اون . سرباز جلوي-

 . مونه مي خودم واسه نصفش عوضش

 .  دادم تكون سرمو

 : گفت و زد صدا رو سرباز



 ازش آدم كه بیابوني اون تو ولي. دونم نمي رو بقیه-

  شده خشك هاي نرگس احتماال بري، اگه شه، نمي رد

 . بیني مي خاك رو رو

 : داد ادامه لبخند با كه كردم نگاهش متعجب

 هستیم، وجدان بي ما.. اما. نزنه سر اتفاقي كسي شاید-

 .. اونقدر نه ولي

  زیرم لباس توي دست شال زیر  از. شد وارد سرباز

  اسفنجش زیر كه رو  سیگار باریك پاكت و كردم

 : گفتم و اوردم بیرون رو بودم گذاشته

 .  شما واسه-

 : گفتم كه گرفت سرباز

  نصف بیارم، بازم خواي مي اگه! نصف نصف-

 . نصف

 : گفتم مهرداد به رو . داد تكون رو سرش سرباز

  اگه.. ندیدمت اگه.. ولي بودم،  نیومده خداحافظي واسه-

  بهت نامردتون دنیاي  اگه.. نداد قد حمكت تا عمرت

! دو ي مسابقه اون خاطر به خدافظ . خدافظ .. نكرد رحم

.  و بود من از خالي كه صندوقي اون خاطر به خدافظ 

 ! ها نرگس خاطر به خدافظ 



 : زد لب غمگیني لبخند با

 .  خدافظ -

 

  تا كردم ثبت گوشیم توي رو آدرس خروج، محض به

  دادم، تكون سري صراف  براي دور از. نكنم فراموش

 .رفتم شركت سمت و شدم تاكسي سوار
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  و نكردم هم نگاه الهام به حتي شدم، كه شركت وارد

 كار نبودم كه وقتي چند این تو. رفتم اتاقم به یكراست

  شده تلنبار همه. بود نشده انجام خوب بایگاني هاي

. شدم مشغول. دادم مي انجامشون باید خودم و بودن

 .. بود خاك  تكه اون درگیر فكرم ولي كردم، مي كار

  با. خورد زنگ تلفنم  كه كردم كار شب ٩ ساعت تا

 : دادم جواب ملي ي شماره دیدن

  ؟ عزیزم جانم-

 باید. نمیام امشب من بگم خواستم مي. عزیزم سلم-

 .  شیفت بمونم



 .  كه بودي شیفت دیروز-

 مي اگه گفت بهم عسگریان مرخصي، رفتن نفر چند-

 .  بمونم امشبو شه

   ؟ مدیرته عسگریان-

 .  اس مجموعه صاحب-

   ؟ گردي مي بر كي باشه،-

 . صبح ٤ كنم فكر-

   ؟ میاي سرویس با-

 . نذاري در پشت كلیدو باشه حواست اره،-

 .  نباشي خسته پیشاپیش. باشه-

 .  عزیزم مرسي-

 نه. ندادم اهمیتي ولي بودم، خسته. كردم قطع رو تلفن

  با كه بود روزي چند. چیزي نه  بودم، خورده نهاري

 .  بودم زنده قهوه و چاي

 حس سر اخر كه كردم كار انقدر. كارم سر برگشتم

  و  اعداد از. دیدم مي تار. شد تمام چشمام توان كردم

 باز و بستم محكم رو هام  چشم. فهمیدم نمي چیزي ارقام

 مي كمك قهوه یه شاید.  شدم بلند. نداشت فایده. كردم

 . كرد



 .. نیم و ١٢. كردم نگاه ساعت به

.  دیدم میزش پشت رو الهام كه بودم اشپزخانه مسیر در

  توي. كردم دقت ؟ بود مونده چرا این. رفت باال ابروم

   ؟ بود مونده و بود بیكار. زد مي چرخ گوشیش

  كه آكو دیدن با. رفتم اشپزخونه  سمت و ندادم اهمیتي

 نشسته اشپزخانه نهارخوري هاي صندلي از یكي روي

 . گرفتم قلب تپش بود،

  دیدنم با و برگردوند رو سرش  هام قدم صداي شنیدن با

 : كرد تعجب

  ؟ اینجایي هنوز-

 .  مونم مي كه گفتم-

 . اسنپ با. خونه برو. كافیه دیگه-

 . نشده تموم كارم هنوز-

  شكر. ریختم خودم براي لیواني و رفتم ساز قهوه سمت

. بودم معذب. شدم ردن هم مشغول. ریختم توش زیادي

  روي رو نگاهم. داشت نظر زیر رو حركاتم تمام آكو

  آكو صداي. زدم هم و زدم هم و زدم هم و انداختم قهوه

 : اورد باال رو سرم

  ؟ نخوردي چیزي كي از-



 : كردم نگاهش

  ؟ چطور-

  تا صبح از ؟ باال بیاره قندتو ریختي شكر همه این-

   ؟ خوردي چي االن

 . خوبم من-

 رو گوشیش. نگفت چیزي. داد تكون رو سرش

 حرف به شروع بعد  و گرفت اي شماره و برداشت

 : كرد زدن

  ؟ نبودي كه خواب كمال، اقا بیخشید-

… 

  برام رو  امروز سلف لیست . كمال آقا.  شكر رو خدا-

  ؟ فرستي مي

  و كشیدم دستش از رو گوشي رفتم، سمتش. كردم پوفي

 : گذاشتم گوشم دم

 . شد حل. كمال اقا شدیم مزاحم ببخشید-

 : گفتم و كردم قطع

 . نكن خواب بي رو  خدا بنده اون. نخوردم ناهار-

 . كردي خوبي كار چه. افرین-



  ؟ خوراكمي و خورد نگران االن-

 بردار چیزي یه یخچال  از برو. نكن بحث من  با راز-

 .  بخور كن گرم

  كنیم كار چي رو تو. شم  خوب و بخورم غذا من گیریم-

  ؟

  ؟ چي-

 .  نیستي راه به رو دیدي مامانتو وقتي از-

 : خندید

 .  جانم نبودم راه به رو قبلش از. عزیزم نه-

 : كردم نگاهش غصه پر

  ؟ كني نمي دركم چرا-

  ؟ خب نزنیم، حرف اش درباره بیا-

 : زدم لب

 ..خب-

 

 ١٧٨_پارت#

 



  فكرم ندارم دوست. راز  خونه برو و بخور چیزي یه-

 .  نكن اذیتم. باشه درگیرت

   ؟ آكو كنم كار چي برات-

 : زد پوزخند

 .  تري سنگین نكني كاري-

   ؟ نباشم یعني-

.  خونه بري باید كه دونم مي فقط  االن. دونم نمي-

 . خدافظ 

 .  شد خارج اشپزخانه از و

  جمع رو وسایلم و رفتم اتاقم  به. دادم ماشین درخواست

  وسایلش كردن جمع حال  در رو الهام البي توي. كردم

 : زدم طعنه. دیدم

  ؟ امشب  بود زیاد كارت. نباشي خسته-

 . بوده همین همیشه. خونه برم آكو قبل ندارم دوست-

  شوهرت واااقعا بینم  مي كنم مي فكر هرچي. هوم-

 .  بودي اي نمونه همسر عجب. ها دونست نمي قدرتو

 : كرد اخم

 . نیستي قضاوت جایگاه در تو-



  وفادار شركتي، و  كار این وفادار كه قدري این-

   ؟ بودي  زندگیتم

 .  راز  خوام نمي نصیحت تو از  من-

 . شدم خارج شركت  از و دادم تكون سر جواب بي

 كه كرد یاداوري بهم كوریش و سوت. شدم خونه وارد

  گرسنه. نمیومد خوابم ولي بودم،  خسته. شیفته ملي

  از جلوگیري براي. نداشتم غذا به میل ولي بودم،

 زور به چاي با و برداشتم  بیسكوییت  چند شدنم، بیهوش

 . دادم فرو

.  رفتم تخت به و كردم خشك رو موهام گرفتم، دوش

  دهنده ازار شدیدا ناآرومي ؟ نمیومد سراغم خواب چرا

 . بود

 . شدم مجازي صفحات وارد. برداشتم رو گوشیم

  وارد. نداشتم اینستاگرام توي خودم از اي صفحه

  با. ساختم اكانت حسیني راز نام به و شدم اینستاگرام

  از یكي رندوم،. شد پیدا.  كردم سرچ رو آكو نام هیجان

  و بود دریا موج از عكسي. كردم باز رو هاش پست

 : بود  نوشته زیرش

 .. بردي مرا عشق  اولین.. دریا



 عكس این. بودم كرده اخم خوداگاه نا. نشستم جام توي

  دو مال. انداختم عكس تاریخ به نگاهي ؟ بود كي مال

 مي هم باز اما شدم،  تر راحت كمي! بود پیش سال

  اولین. بود همین حقیقت هرچند. كنه پاكش تونست

 ! اولین.. بود عشقش

 پیج شدم، خارج اش صفحه از. بودم شده تر اروم نا

:  خورد ساعت به چشمم یهو و گشتم رو دیگه هاي

٠٤:٣٥   

   ؟ بود نیومده چرا ملي. شد گرد هام چشم

  بوق  خورد، بوق   خورد، بوق . گرفتم رو تلفنش

 دیر ملي. گرفتم استرس.. نبود جوابي ولي خورد…

 نیم و چهار ساعت. داد  مي جواب تلفن ملي. كرد نمي

  ؟ بود كجا صبح

 ..  هیچ و گرفتم رو تلفنش دیگه بار

  لباس. بودم بلد رو تولیدي ادرس. شدم بلند جا از زود

  ؟ شد مي  پیدا ماشین ساعت این. پوشیدم

 رو ملي اگه ؟ میفتاد براش اتفاقي  اگه. دادم خواست در

 توقع كم و ساده دختر.. ملي ؟ دادم مي دست از هم

 ..  من

 . رفتم بیرون فوري. بود شده قبول ماشین خواست در



 : شنیدم  كه ایستادم منتظر خیابون توي

 !  راز-

  اخم با كه آكو به رو. برگشتم  صدا سمت به تعجب با

 : گفتم كرد، مي نگاهم

 ! ؟ كني مي كار چي جا این-

 : گفت من به جواب بي

  ؟ ري مي كجا-

 .. تو-

  ؟ ري مي كجا ساعت این.  راز كن ول منو-

 .  ده نمي جواب تلفن. نیومده هنوز.. ملي-

 . فامیلي دوستي، ي خونه رفته شاید-

 . آكو نداریم فامیل و دوست ما-

 :  گفت بعد كرد نگاهم لحظه چند

 .  بریم بشین-

 . گرفتم ماشین-

   ؟ واقعا  ؟ راز بري غریبه  با خواي مي ساعت این-

 : گفت ماشیني شدن نزدیك با



 فرستم مي اینو من ماشین، تو برو تو ؟ اسنپت همینه-

 . میام و بره

  ترسیده. داشتم استرس. رفتم ماشین سمت جواب بي

 جواب بي باز و گرفتم رو ملي ي شماره باز. بودم

 . موندم

 : شد سوار آكو

  ؟ برم باید كجا-

 : كرد نگاهم. افتاد راه. دادم رو آدرس

 . شه نمي چیزي. نترس-

  ها شه نمي چیزي این به اگه. شه مي ها چیز خیلي-

 . داشت  فرق  مون همه اوضاع كه بود

  ایستاد، تولیدي جلوي وقتي. كرد تر  بیش رو سرعتش

 . شم پیاده لحظه در نتونستم
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 رو حادثه. كردم مي حس رو بد اتفاق . كردم مي حس

 . كردم مي حس رو  ناراحتي بوي. كردم مي حس

 : كرد باز  رو سمتم در بعد. شد پیاده آكو



 . راز شو پیاده-

 : گفت كه كردم نگاهش تنها

  ؟  برم من بشیني تو خواي مي-

 . میام.. نه-

!  بود بسته. رفتیم تولیدي در سمت. شدم پیاده لرزان

  روي محكم ؟ باشه بسته  باید چي براي ؟ بود بسته چرا

.. تر محكم. كوبیدم تر محكم. نبود  خبري. كوبیدم در

 در سرش رو دلیم و دق تمام خواستم مي.. تر محكم

 . بیارم

 : گرفت رو دستم آكو

 .  بزنیم رنگ وایسا-

 زدن، زنگ دقیقه چند  از بعد. داد فشار رو زنگ

 : گفت صدایي

  ؟ كیه  ؟ نیستي كن ول چرا ؟ بله-

 : گفتم عصبي

  ؟ اس بسته چرا در این-

 . خانوم صبحه ٥ ؟ چه شما به-

   ؟ باشه بسته باید چي براي. روزیه شبانه تولیدي این-



 بود زمان روز یه بابا اي. بستیم امروز خواسته دلمون-

 .  بخوابیما  تر بیش

 .  ببینم كن باز ؟ اس بسته چي یعني-

 : گفت بلند مرد

.  بستم منم ببند، گفتن بهم. نگهبانم اینجا من خانوم-

 .  بپرس خودشون از بیا صبح برو داري سوال

 : گفت اكو كه بودم كرده اماده رو ها فحش

   ؟ در دم بیایین شه مي-

  ؟ اوردي گیر  وقت صبحي ٥. اقا من خوابم-

 . برات  شه نمي بد بیا، شما-

 . بیا صبح برو-

 : گفت كلفه آكو

 .  كنم مي حساب باهات بیا-

 : گفت بعد و كرد سكوت ثانیه چند مرد

 .  همونجا وایسا-

 كه معلومه ؟ ببندن رو  در باید چرا. لرزیدم مي رسما

 .  بود مشخص كامل .  بود مشخص. اقتاده بدي اتفاق 



 پیژامه با قد، كوتاه و چاق  مردي و شد باز تولیدي در

 . شد ظاهر

 : گفت شم، وارد خواستم تا

 .  برنیم حرف باید اول. وایسا-

 : غریدم

 .  رسم مي تكتونو تك  حساب. ببینم ور  اون برو-

 : كرد اخم مرد

 . یرنه حرف آقات بذار كنار برو-

 صدا جیرینگ جیرینگ ؟ تره قشنگ حرفاش ؟ چرا-

  ؟ ده مي

  توي دست. شم ساكت كه  كرد اشاره ابرو و چشم با آكو

 دست تراول چند. دراورد رو پولش  كیف. كرد جیبش

 : گفت و داد مرد

 . تو بریم كن باز-

   ؟ اینجا تا كشوندي منو انقدر  واسه ؟ همین! زكي-

 توي رو ها پول مرد.  كرد اضافه دیگه تاي چند آكو

 : گفت و گذاشت جیب

 . نكرد باز رو در كسي. ها  باال اومدین  در از خودتون-



 .  دویدیم داخل سمت جواب بي

   ؟ شد  نمي دیده آدمي هیچ چرا ؟ نبود كسي چرا

. شد مي دیده خیاطي چرخ و میز كرد مي كار جشم تا

 ها چرخ پشت كسي چرا ؟ نبود ادمي  هیچ چرا ولي

  اتاقي در روي. كردم نگاه سالن انتهاي به ؟ بود ننشسته

 .  مدیریت:  بود نوشته

 براي رو خودم. برداشتم قدم سمت اون به خوداگاه نا

   ؟ دیگه ي جنازه یه ؟  كردم مي اماده باید چیزي چه

  نیمه. شد مي تر كند هام قدم شدم، مي تر نزدیك هرچه

 . ایستادم رسما راه ي

 : گفت كنارم از آكو

 .  باش اروم-

 كه نداشتم برداشتن قدم  جرعت. كشیدم عمیقي نفس

..  زن یك ي گریه صداي شببه صدایي. شنیدم صدایي

  حركت بي. بود گریه صداي واقعا. كردم تیز گوش

 وضوح به مردي بلند صداي بعد  كمي. بودم ایستاده

 : شد  شنیده

.  كنم مي زیاد حقوقتو گقتم! زر زر زر هي دیگه بسه-

   ؟ خوشحالیته جاي



 با. كرد دویدن به شروع یهو آكو ولي بودم، شده خشك

. كرد باز شدت با رو در  كه دیدم و دوید سرعت نهایت

 : شنیدم رو مرد صداي

  ؟ اینجا داده راه رو تو كي ؟ هستي كي تو-

 : آكو اروم صداي بعد

 .  بیرون ریم مي االن. نترس-

 جواب در.. نبود مرد جواب  آكو حرف كه فهمیدم مي

 ..  پناه بي دختري .. بود شده گفته دختري

 : كرد تحریكم مرد بلند صداي

  ؟ اینجا داده رات خري كدوم گفتم-

 تند. تر تند. بخشیدم سرعت. كردم حركت. برداشتم قدم

 ..  رسیدم و دویدم. تر

 .. نرسیدم خوبي جاي به ولي دویدم و دویدم

 پاهاي. بود روش آكو كت كه خورد ملي به چشمم

 نگاه. كرده جمع شكم توي كه دیدم مي رو لختش

 .  كنم نگاه تر بیش تونستم نمي. گرفتم

 : شنیدم رو مرد صداي

   ؟ هستید كي . من دفتر از بیرون گمشید-



 رو ملي هاي دست فقط  و داد نمي رو جوابش آكو

 . داشت كردنش اروم در سعي و بود گرفته

  دستم. بود سیاه تخته روي ناخن كشیدن مثل مرد صداي

 : گفت و كشید رو
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 .  هرري-

  پاش بین قدرت نهایت با  و اوردم باال رو پام خوداگاه نا

 توي بعدي لگد. ندادم  امان. بود بلند مرد آخ. كوبیدم

  كه زدم چشمش توي مشتي سر اخر و. بود صورت

  كه كردم آكو قرمز هاي چشم به نگاهي.  شدم كشیده

 : گفت

 . بیرون برید دوستت با-

 : گفتم وقتي لرزیدم مي

 . كنم چال اینجا اینو باید من-

. من به  بسپر هستم، من  وقتي نه. دوستت جلوي نه-

 . برس دوستت به برو

 : فرستاد مي ویس كسي براي مرد



 و كس بي دختره این نگفتي مگه سگ پدر قاسمي-

  ؟ كین پفیوزا این پس ؟ كاره

 بیرون و كشیدم رو ملي دست. شد قطع ویس ي ادامه

  صداي دعوا، صداي.. شنیدم مي صدا. رفتیم اتاق  از

  اندازه  صداها، از كدوم  هیچ ولي. گفتن آخ صداي داد،

  درد بود گفته مرد  كه كاري و كس بي صداي ي

 . نداشت

 :  گفت مرد اومد، بیرون كه آكو

  كنید ثابت جوري چه ؟ كنید غلطي چه خوایید مي مثل -

  تونید نمي گوهي هیچ ؟ دیدي تنش رو زخم جاي ؟

 .  بخورید

  ها میز از یكي روي چنگالي. كردم نگاه برم و دور به

 : گفتم و دادم مرد نشان. داشتم برش زود. دیدم

  ؟ نكردي حمله بهش چنگال با مگه-

 كنه زخم ایجاد كه طوري چنگال، با و رفتم ملي سمت

 .  كشیدم تنش روي

 : گفتم مرد به رو و. ندادم اهمیت.  زد داد ملي

 ! بینم مي زخمشو جاي كه من-

 : رد فریاد. شد بلند جا از مرد



  ؟ من پاي بنویسیش خواي مي هرزه ي پتیاره-

 :  انداختم اي گوشه و  كردم پاك لباسم با رو چنگال

 كه اومدم ؟ دنیا این تو ؟ اینجام چرا من دوني مي-

  ساعت شب، یه. باش منتظر. ببرم خودم با رو اشغاال

 !  كوچه سر ذارمت مي ،٩

 .  كردم تند قدم بعد و

 :   گفت گریان ملي

 .  لباسام-

  ؟ كجاست-

 :  گفتم و داشتم برشون. داد نشان دست با

 . بریم-

  و كردم اشون پاره. بودن سالم. كردم نگاه ها لباس به

 :   گفتم ملي به بعد

 .  بپوش-

 :   بود روان اشكش

   ؟ كردي پاره چرا-

 .  بپوش نباشه، كاریت-

 : پرسید اروم آكو  شدیم، كه آكو ماشین سوار



  ؟ برم كجا-

 : دادم جواب

 .  قانوني پزشكي-

 : نالید ملي

 ..  راز-

 . ملي چشم بگو فقط -

  عصبانیت. بود سرخ.  كردم آكو صورت به نگاهي

  بود زده هایي مشت چه  دونم نمي. ریخت مي ازش

 .  بود كم نظرم به هم باز ولي

 : گفتم ملي به رو. ایستاد قانوني پزشكي دم

 كارشو و كرد استفاده  چنگال از كرد، پاره لباساتو-

  ؟ خب. داد انجام

 : گفت اروم ملي

 . گناهه. دروغه-

 : ردم داد

  ؟ نكرد یا كرد ؟ ها ؟ بهت نكرد تجاوز ؟ دروغه چیش-

 : دادم ادامه. داد رو جوابم ندادنش، جواب



  چي مامانت ؟ بگیري حالشو كنه ثابت بیاد كلفته بابات-

  بي  ؟ نشنیدي. ملي ندااااري ؟ داري گنده كله عموي ؟

  بلده، راهشو اون  اگه. كرده خیال ولي. كاریم و كس

 این! گناهه كدوم ببین كن انتخاب  حاال. بلدم راهمو منم

 ٤ سر و بره راه خیابون  تو راست راست مردك این كه

 كه كاري به تو كه این یا  بیاره، رو بل  همین دیگه نفر

 دمشو بتوني شااااید تا  بدي بال و پر داده انجام حقیقتا

 ! منتظرم. بكن تو فكرا. كني قیچي

 . ایستادم قانوني پزشكي در دم و شدم پیاده ماشین از و

 ملي مثل دیگه دختر چند. خورد مي رو خونم خون

  ماشین در صداي ؟ بودن نزده دم و بودن  شده بیچاره

 : گفت و ایستاد كنارم  شد، پیاده ملي. شنیدم رو

 . بریم-

 بود، خانوم پزشك. داد توضیحاتي و شد معاینه گریه با

 : گفت

  نظر به خیلي ولي بینم، مي رو رابطه اثار من-

 .. زخم رد این البته. نمیاد وحشیانه

 : داد ادامه پوزخند با بعد



.  ذارن نمي باقي اثر. شدن اي  حرفه هم ها متجاوز-

  خیلي تناسلي، ي معاینه لحاظ  از چون سخته، كارتون

 . شه نمي دیده وحشیانه ي رابطه

 : ریختم صدام توي رو عصبانیتم لرزش

 كه تنهاییم دختر تا دو ما چون شه سخت نباید كارمون-

 ؟ اومد سرش بل  این چرا كنید مي فكر. نداریم كسیو

  مادر و پدر پرورشگاه تو چون. نداره كسیو چون

 . كنن نمي خیرات

 : گفت بعد.  كرد نگاهم اي لحظه چند زن

  خب ولي شه، مي دیده خشونت كمي مقدار واقع  در-

 تایید كه این. شكلین همین ها رابطه از  خیلي االن

 .. بدم تجاوز

 خانوم گه مي چي صبح  از ساعت این ما، هاي چهره-

  ؟

 .  مرد شاهد ؟ دارین شاهد-

 نیست كافي روزش و حال ؟ نیست كافي خودش وضع-

  اونجا ؟ باشه دیده ؟ باشه بوده  هم مردي یه باید حتما ؟

  ؟ دارین نیاز چك ویدیو یا ؟ كافیه مرد شاهد ؟ باشه

 : كرد اخم زن



  من رو قوانین. گفتم خودتون كار بردن  پیش خاطر به-

 . خانوم نكردم تعیین

 به نیاز كه جوري. بدین تاییدیه تونید مي شما ولي-

 . نباشه مرد شاهد

  خشونت مقداري. نویسم مي رو دیدم كه چیزهایي من-

  این ..  و رفته بین از كامل بكارت پرده. شه مي دیده

 .كنه كمكتون تونه مي چنگال زخم
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 .  ممنون-

  و شد پیاده زودتر ملي. ایستاد خونه در دم آكو ماشین

 .  كرد خدافظي اروم

  تازه هم داشتم، ترس هم . بودم نشسته. نرفتم من ولي

 .. شد نمي ملي جلوي خونه،  توي.  بشكنم خواستم مي

 : گفت آكو چكید كه اشكم

 .  حقجویي طوري این پس-

   ؟ زني مي طعنه-

 .  الزمه شاید.. نه-



 .. شنیدي چون. بودي چون . الزمه-

 : گفت بعد و كرد سكوت لحظه چند

  ؟ ري نمي-

 . ترسم مي-

   ؟ چي از-

 ! بري خواي مي اینجا بعد تو كه جایي از-

 . راز نباشه كاریت-

 .. دردسر توي خوام نمي. آكو خوام نمي-

 : زد فریاد

 یه به عوضي یه ؟ دردسر كدوم ؟ راز گي مي چي-

  دختر…

 :   داد ادامه بعد كنه كنترل خودشو تا كشید عمیقي نفس

 نمي كس هیچ.. راز كس هیچ ؟ گفت چي بهت شنیدي-

 .. پت بگه  بهت هستم من وقتي تونه

 : كردم كامل رو حرفش

   ؟ هرزه ي پتیاره-

 . كن بس-

 .  آكو بري ذارم نمي-



  باال نفر دو االن چون. نمیاد بر دستت از كاري-

 . سرشن

 : كردم نگاهش متعجب و ترسیده

  ؟ كردي كار چي-

 . راز نباشه كاریت گفتم-

 : گرفت شدت اشكم

   ؟ كردي كارو این  چرا-

  چه و كریم حق  خودت تو   ؟ نبود حقش ؟ گي مي چي-

 ..  وقت اون ؟ دستش كف گذاشتي جوري

 حقشو خودم من! بود من  حساب تسویه! بود من حساب-

 .  دستش كف ذاشتم مي

 فهمي نمي چرا . راز كمي كاري نبااااید تو هستم من تا-

   ؟ كني مي مالم لگد داري چرا ؟ كني نمي درك چرا ؟

 به لعنت! نكرد من سهم رو  مرد این كه دنیایي به لعنت

  به لعنت. باشه حقم مرد  این شد نمي كه روزگاري

 !  ژن و رگ و خون

 .. كردم هق  هق 

 : گفت تر اروم

 .  باش دوستت فكر به. نكن گریه. خب خیل-



 : زدم لب و كاشتم اش گونه روي اي بوسه و رفتم جلو

 . ممنونم-

 . ارومي نا گند حس  به لعنت. بست رو هاش جشم

 : كردم باز. بود ملي. شد بلند  گوشیم پیام صداي

  نمي روم ؟ خونه نیاي ساعت چند كنم خواهش شه مي-

 . شه

 : نوشتم اشك با

 . چشم-

 : كرد تكرار آكو

  ؟ بري خواي نمي-

 .  باشه تنها خواد مي.. ملي. رم نمي خونه-

   ؟ نیاره  خودش سر بلیي-

 .  معتقده جهنم و بهشت به-

 : پرسیدم. كرد سكوت

  ؟  بودي اینجا  ساعت اون چرا-

 : گفتم. نداد جواب

 . بده جواب-

 .  بیهوده حرفاي. راز زني مي حرف خیلي-



  ؟ بگم چي-

 .. هیچي-

 .. من آكو-

 : برید رو حرفم

! بمیرم خودم واسه بذاري كاش! راز نگي هیچي كاش-

 .  شنیدم چي و! شد چي امروز بره  یادم تا بمیرم

 . بخون  چیزي یه پس-

   ؟ چي كه بخونم-

 .  بشنوم رو تو. بشنوم احساستو. بشنوم صداتو كه-

   ؟ چرا-

 . داره  قشنگیاشو هنوز دنیا بفهمم كه-

.  موندم منتظر اي ثانیه چند. سكوت توي. كرد نگاهم

 رو در. گفتم لب زیر اي" باشه" خونه، نمي دیدم وقتي

 : شنیدم كه كردم باز
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   …یبود  ،یدنید هم



 … یبود یـدنیچ  هم …یبود ،یخواستن هم

  خواستم… یم ـر،یزنج داشت… ُگل باغچمون؛ هم

  دستا؛ اون تا من از دي…یبخش دستاتـوُ 

  خت…یر اّما بود؛ پل داشت… پل ،یا دّره هر

 تحمل عشقت؛ قدِ   منم عمرِ  ُمــرد… اّما بود؛ ُگل

   ــزه…ییپا روز؛ هر داشت…

  ــزه…ییپا مــاه هر ــزه…ییپـا هفته هـر

  چشمات؛ از پنهـونم ـــزه…ییپـا ســال هـر

  صبـرم؛ ی کاسه من ابــرم پِس  مـاهِ 

  رم؛یگ ینم آروم! ـزهیلبر کاسه نیا

 ــرم… یزنج دستِ  از

 !  ـرمیم یم عشق؛ یب

   من… پُــر ؛یدوست از  دارم…ید روزِ  من،

 !  من آجر، به آجر  من… دلخور دوست، از

 ــوارم… ید پشتِ  من،

 !  ــدارید نیا به لعنت؛:    داد ادامه فریاد با بعد

 !  آوار نیا به لعنت؛! ـــوارید نیا به لعنت؛

  ـزه…ییپا روز؛  هر آوارم… ـــرِ یز من



   ــزه…ییپا مـاه هر ـزه…ییپا هفته هـر

  چشمـات؛  از پنهونم ــزه…ییپا سـال هر

  صبرم؛ ی کاسه من ابـــرم پِس  ماهِ 

 !ــزهیلبر کاسه نیا

 

 : كردم پاك رو اشكم

 .. كني نمي دركم هنوز-

 : پرسیدم. نداد جواب

   ؟ اومد ملي  سر بل  این چرا دوني مي-

 : گفتم خودم. نداد جواب

  كس بي وقتي. احتماال شنیدیش. كاریم و كس بي چون-

  تونه مي یعني. شده صادر مجوز یعني كاریم و

 بي چرا دوني مي. نترسه چیزي از و كنه هرركاري

  ؟ كاریم و كس

 : گفتم تر بلند. نداد جواب

  ؟؟؟ دونیییي مي-

 . كن بس باشه،-

 .. امثال چون-



 .  بسه! راز باشه-

 .. كني نمي دركم هنوزم-

  ؟ تلخه چي دوني مي-

  ؟ چي-

 طور همون. نداشتم پدري كاش كنم مي ارزو كه این-

  منم شدي، نمي اذیت تو وقت اون. نداشتم مادري كه

 .  شدم نمي نابود اینجوري

 : گفت بار این. ندادم جواب

  ؟ تره تلخ حتي چه دوني مي ولي-

  ؟ چي-

  مي پشیمون كنم، مي فكر ارزوم این به وقتي كه این-

 كشفت شناختمت، نمي دیدمت، نمي وقت اون چون. شم

 كشیدنمو درد كه داره سوز.. سخته.. تلخه.. كردم نمي

 ..  دیدمت نمي هرگز كه این به دم مي ترجیح

 . حقجو من و شناسي زر تو كه دنیایي به لعنت-

 : زد پوزخند

 .  دونستم نمي  قدرتو كه نبودم زرشناس-

 : خندیدم گریه بین



 .  نیستم هم آلومینیوم  من ؟ زر-

  خودتو من هاي چشم از  كاش.. دیدي مي خودتو كاش-

 .  دیدي مي

 : گفت كه بدم جواب خواستم

  از  رو اخر حرفاي خوام نمي. برم كه وقتشه كنم فكر-

 .  بدم دست

 ..  خواي مي هنوزم-

 . برو كنم مي خواهش-

 : گفتم  و شدم خم پنجره از. شدم پیاده

 كنم مي ارزو منم.. وقتا گاهي ولي نشه، باورت شاید-

 ..  نداشتم پدري كه

 . ریختم آب سرش پشت هام اشك با و كشیدم كنار

*** 
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  اي مرخصي روز دو. رسیدیم خونه به  بریده و خسته

  ملي دست كه روزي ٢. بود  پایان به رو بودم گرفته كه



  برده ور اون و ور این شكایت براي و بودم گرفته رو

 . بودم

  شاید گفتن مي وقتي. بودم هم حرصي ولي بودم، خسته

 استخونم مغز تا رو سوزش  باشید،  نداشته شانسي خیلي

 . شد نمي. رفتم مي كاردان یه دنبال باید. كردم مي حس

  مبل ي گوشه كل . بود شده همیشه از تر حرف كم ملي

  و برم سمتش خواستم.  زد نمي حرفي و كرد مي كز

  تنهاش كمي اگه شاید.  شدم پشیمون ولي بگم، چیزي

  مي رو درد این باید هم ملي. بود بهتر ذاشتم مي

 .. كشید

 منتظر و گرفتم رو صراف ي شماره. رفتم اتاق  به

 : داد  جواب بوق  چند از بعد. موندم

 .  حسیني خانوم سلم-

 . سلم-

   ؟ شما حال-

 .  ممنون-

  ؟ خوایید مي ملقات قرار باز-

 . خیر-

  ؟ هستم چي مدیون رو تماس این پس-



 . دارم  نیاز وكیل یه به من.. من-

 : خندید

   ؟ خب. شد جالب-

 .  تونیم نمي تنهایي خودمون.. شكایت یه براي-

   ؟ كي از شكایت-

 .  عسگریان معین نام به شخصي-

  ؟ اس كاره چي-

 مي كارش از بپرسید، شكایت از كه  این قبل. جالبه-

 .  پرسید

   ؟ حسیني خانوم  ندارید اشنایي زندگي با-

 : گفتم بود، فایده بي بحث

 .  روزي شبانه تولیدي بزوگ ي مجموعه یه صاحب-

 . ره مي خرش اصطلح به معلومه پس اوه،-

 .  صراف جناب ره نمي جایي من خر ولي-

  ؟ خوایید مي چي من  از شما-

 .  وكالت-

 : خندید صراف



 خاطر به كه جریانید در شما حسیني خانوم ؟ واقعا-

 مي حیانت ؟ شه اعدام قراره من همیشگي موكل شما،

   ؟ چیه دونید

 .. شما موكل-

 : برید رو حرفم

 كاري انصاف و حق  و هاش اتفاق  و گذشته با من-

  باهاش خانوادگي ارتباط  حدودا كه كسي با من. ندارم

  كار وكیلشم ساله سالیان كه كسي با. دارم كار دارم

  كار كاریم هاي پرونده توي بزرگ شكست این به. دارم

 و شما بین. بگم اینطوري بذارید واقع در. دارم

 كیومرث مال من باشم، كسي مال اگه خان، كیومرث

 .خانوم نیستم خائن من و. هستم خان
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 براي باید من. بود من از اشتباه. فرمایید مي درست-

. كردم مي درخواست  شما از عسگریان اقاي وكالت

 .  نگهذار خدا. خوره  مي تر بیش ایشون به مدلتون



  فكر ساعت یك شاید. كردم  فكر حرصي و كردم قطع

  مبل كنج كه ملي سمت. شدم  خارج اتاق  از بعد و كردم

 : گفتم و نشستم زانو روي پاش پایین. رفتم بود نشسته

 . بزنیم حرف باید ؟ جان ملي-

 : گفت بغض پر

  ؟ بگیم چي-

 .  شكایت ي درباره-

 راه كارمون. كه بیني مي ؟ راز چي كه كنیم شكایت-

 . شه مي بد اسممون فقط . نمیفته

 پدر نام و فامیلي یه ؟  داریم اسم  ما ؟ ملي اسم كدوم-

   ؟ اسم شد قلبي

  ؟ كنیم رسوا خودمونو باید نداریم، مادر پدر چون-

  و مادر و پدر.. بودم من  اگه ملي ؟ رسوا  ملي ؟ رسوا-

 نمي ول رو قضیه این  پي هم باز داشتم، هم اجداد

  و راحت مردك اون  بذاري توني مي چطور. كردم

 بذاري  توني مي چطور ؟ بده ادامه زندگیش به خوش

 به كاریو هر ي اجازه نداري كسیو كه این خاطر به

  ها، ما.. ملي ؟ نباشه  خیالش عین و بده خودش

 بود ات بچه اگه. مادریم  و پدر خودمون واسه خودمون

 نكني كاري و شه تجاوز بهش  ذاشتي مي ؟ گذشتي مي



 مي جر رو یارو ي یقه و  رفتي مي. كردي نمي.. نه ؟

   ؟ چي حاال. دادي

 .  آكو هم زدیش، تو هم. دیگه دادیم جر-

 : بگیره ام گریه حرص از بود مونده كم

 خوردنش لگد و مشت ؟ كافیه نظرت از  واقعا ؟ كافیه-

  نیفتادم كشیده درد بدنت تو كه این  واسه من ملي ؟ كافیه

  هم وحشي نكرده، زیلیت و زخم.  عسگریان اون پي

 درد. نبود ام مسئله بود،  هم اینا اگه حتي ولي نبوده

 جاش. شه مي خوب ولي  زود یا دیر. گذره مي فیزیكي

.  هست زهرمار و كوفت و لیزر هم نره. ره مي هم

 مسئله هم رفته دست از بكارت ي پرده كه این حتي

 كه نیست این من درد! گوشت  تیكه یه پدر گور. نیست

 تجاوز حریمت به كه اینه من درد. شده تجاوز  تنت به

 از كه هایي حس تمام به .  شده تجاوز روحت به. شده

  و درد اون از اینا. شده تجاوز داشت خواهي بعد به این

  ؟ فهمي مي. مونه مي جاشون كه زخمایین

  ؟ مونه نمي جاش دیگه كنم شكایت-

. مونه مي هم باز. مونه مي. ملي گم نمي دروغ من-

 راحت نفس هم بانیش و باعث نذاشتي اقلش حد ولي

   ؟ بیني مي فرقشو. بكشه



 برم چرا بكشم عذاب  حالت دو  هر در قراره وقتي-

  ؟ دردسر دنبال

 ملي ؟ بگذري خودت از  خواي مي دردسر خاطر به-

  هزاران از! گذري نمي خودت از فقط  كار این با تو

 و داشتن رو تو اتفاق  شاید كه گذري مي دختري هزااار

 نمي چرا ؟ باشي الگو   خواي نمي چرا. كردن سكوت

  ؟ باشي صدا خواي

 از تر  محتاط  باید ما دوني مي خودتم. راز نده شعار-

 .  كنیم زندگي همه

 زندگي اون اینه ؟ شیم خفه باید نداریم مادر پدر چون-

 ؟ بگیري خون خفه كه اومدي ؟ خواي مي تو كه اي

  خورده زخم جوریش  همین  ما.. كن نگاه من به ملي

 اذیت ؟ كاره و كس بي   گفت وقتي نیومد دردت. ایم

 لعنتي ؟ كرد باهات كارو اون خاطر این به كه نشدي

 !اومد دردم منم
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 گوشه یه خوام مي. راز نیستم صدا و سر دنبال من-

 . كنم زندگي دردسر بي و اروم



 ؟ چرا دوني مي.. باش تر  بیش هاي اتفاق  منتظر پس-

  دستشون، دي مي رو اذیت ایزار خودت تنها نه چون

. نبود حقت اومد سرت كه ایني! هست هم حقت بلكه

 . ملي حقته بعدیا ولي

 : گریه زیر زد ملي

  و شیم دادگاه اون و  داد این اسیر ؟ كنم كار چي-

   ؟ بپیچه اسممون فقط  ؟ هیچي به هیچي اخرشم

  ؟ هیچي به هیچي گي مي كه كردي امتحان اصل -

 اسم تو، اسم كنار ولي! هیچي به هیچي اصل ! باشه

 !  پیچه مي هم عوضي اون

   ؟ شه بدبخت اونم كه كنم بدیخت خودمو گي مي داري-

  ولي. فهمي نمي داغي  االن! ملي خوشبختیت قربون-

  دیگه اومده، سرت بلیي چه فهمیدي كه دیگه روز دو

 .  كني كاریش توني نمي

  باباي گور بگم كه نیستم تو مثل. نیستم تو من..  راز-

  دورم خوام مي من. بگیرم حالشونو فقط  چي، همه

 بي و اروم نرونم، خودم از  رو آدما باشه، شلوغ

  میاد یكي روزي، یه جا،  یه باالخره. كنم زندگي دردسر

 .  بگیره دستمو كه

 : زدم پوزخند



 هولت نمیاد كس هیچ! كس هیچ. ملي نمیاد كس هیچ-

 بگه  بهت نمیاد كس هیچ.  خوب هاي اتفاق  سمت به بده

 بگه  بهت نمیاد كس هیچ. كنار بذار رو  عزاداري

  كس هیچ! برس زندگیت به و كن خاموش تلوزیونو

 ات روحیه تا كن ورزش بیرون برو بگه بهت نمیاد

  از رو بگیره رو دستت نمیاد كس هیچ و! شه بهتر

  با تصمیم.. ملي كس هیچ! كنه بلندت میل این روي

 مي كاریو فقط  تو چون و.. خودت و خودتي. خودته

 حوصله كه كني مي كاریو دردسره، بي برات كه كني

  همیشه باشه، صدا بي كه كني مي كاریو و داري اشو

.  نمیسته واي منتظر دنیا چون. ملي موني مي عقب

  كه موقع اون چون. رسي نمي  بهش بدویي هم هرچقدر

  ره نمي كس هیچ. نكردي حركت بود، حركت وقت

  نقش خودت واسه باید تو! كس هیچ. ملي تو حق  دنبال

 مادر شي، خودت پدر باید. كني بازي رو والدین

  بدوني باید و. بدي هول خودتو  باید خودت! شي خودت

 خودت كه داري نیاز همیشه، و همیشه و همیشه تو كه

. بجنگي و باشي قوي كه داري نیاز. بدي هول رو

 و موفقیت راه گم مي كه اینایي.  ملي داري نیاااز

  زنده راه! نه! نیست بزرگ ارزوهاي به رسیدن

 نمي حتي. سهله كه ایستادن. نیفتادنه عقب راه. موندنه

  بقیه كه بري راه توني  مي وقتي تو. بري راه فقط  شه



.  ملي بدویي باید تو رن مي راه بقیه وقتي. باشن ایستاده

 پرواز باید پرن مي وقتي و بپري باید دون مي وقتي

!  كني زندگي اینجوري باید نداري، مادر پدر وقتي. كني

 زندگي بذاري رو اسمش و نكني غلطي هیچ كه نه

  حاضري اگه. خودت و  دوني مي خودت حاال. محتاط 

. گیرم مي خوب وكیل یه برات من بدي، هول خودتو

  نیستي… اگه ولي

 سمتش. زد صدام  كه رفتم اتاق  سمت و شدم بلند

 : پرسید. برگشتم

   ؟ كنیم كار چي  باید كنن مي پرواز بقیه وقتي-

  جلو ازت پرواز با بودي، تر جلو ازشون همیشه وقتي-

 به تو چون. رنن نمي جلو ولي برسن، شاید. زنن نمي

 . دادي ادامه  پرواز
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 ..  راز-

 : گفت كه برگشتم سمتش باز

  ؟ چیه تجاوز حكم-



 !  هرچي-

 .  داره زن-

 چي خواد مي شوهریو همچین  زنش. باشه داشته خب-

  ؟ كار

   ؟ گرونه.. وكیل-

  ؟ هستي.  باش نداشته كار اونش به تو-

 : گفت ولي داشت، لرزش صداش بود، نامطمئن

 . هستم-

 . خوبه-

 

.  كردم سرچ رو نظرم مورد وكیل. شدم گوگل وارد

 .  كشیدم عمیقي نفس. كردم پیدا رو وكالت دفتر تلفن

 . نزني جا وسطش امیدوارم  واقعا ملي آخ

 بوق  چند از بعد. خورد بوق  و كردم كلیك شماره روي

 : داد جواب زني

 .  بفرمایید سلم،-

  ؟ گرفتم درست ؟ وكالته دفتر.. امم. سلم-

 .  بفرمایید. خانوم بله-



  ؟ كنم  صحبت خودشون با تونم مي-

 . بگید رو كارتون باید اول-

 . خوام مي وكیل دارم، كه شكایتي براي-

   ؟ هستید خودتون شاكي-

 . دوستمه. خیر-

 . بیارن تشریف حضوري بگین بهشون-

  ؟ كنن مي قبول ببینم خوام مي.. اولش-

 .. حضوري باید خانوم-

 : بریدم رو حرفش

  دوستم براي. تجاوز! تجاوزه ما شكایت. خانوم ببینید-

" نه" یه اخرشم و كنه صحبت و بیاد نیست راحت

. كنید وصل رو تلفن شم  مي ممنون. برگردیم  و بشنویم

 . شناسن مي منو.. ایشون

   ؟ اسمتون-

 . حسیني راز..  راز-

 . گوشي-

 : شنیدم رو خودش صداي بعد لحظه چند

   ؟ بفرمایید-



 . سلم-

  برام حسیني راز ؟ كنید  معرفي خودتونو ممكنه. سلم-

 .  نیست اشنا

 .  دیدیم رو هم پدریتون ي خونه توي ما-

 . هستي هنوز پس. فرفریه مو دختر. هاااان-

. نداشتم جوابي. بود آكو با بودن منظورش احتماال

 : پرسیدم

  ؟ گفتن خدمتتون رو ما شرایط -

   ؟ نبوده كه خودت به تجاوز. تجاوز گفتن-

 .  دوستم نه،-

  واسه ولي زنن مي زنگ دوست اسم به ها خیلي-

 . خودشونه

 . پرسم مي دوستم براي واقعا نه،-

  ؟ بزنه حرف تونه نمي خودش-

 . نیست مساعد خیلي-

   ؟ تونه مي. برنه حرف باید دادگاه توي ولي-

 . كنم مي اش اماده-

 .  بده توضیح كم یه ؟ خب-



  دوست و. اسمي.. لحاظ  از . بزرگیه حدودا ادم متجاوز-

 . كوچیك زیادي.. من

 ؟  چي یعني-
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 در ما. اومده دنیا كه وقتي از. پرورشگاهیه یعني-

 . تونیم نمي تنهایي. كمیم ادم  اون برایر

   ؟ رفتید قانوني پزشكي-

  نشده دیده زیادي خشونت چون البته. شده انجام بله،-

 .  دشواره كارمون گفتن

  دنبال نرید كه رنن  مي رو  حرفا این!  كردن غلط -

  باشه، نداشته خشونت اگه حتي. تجاوزه تجاوز. شكایت

! مكَره شه مي. تجاوز شه مي نداشته رضایت بگه زن

 . شه مي حساب عنف به زناي هم باز

  ؟ چیه حكمش-

 . داره بستگي-

  ؟ چي به-



 باز داره، قدرت چقدر اس، كاره چي طرف كه این به-

 . نه یا داره شاكي هم

 .  دونم مي. داره قدرت-

 :   خندید

 .  ادما این واسه كنه مي درد سرم من-

  ؟ چیان حكماش-

  راه گفتم، اینایي به بسته ولي! اعدام  عادي حالت در-

 . هست زیاد دررو

   ؟ كرد كار چي باید نره در كه این براي-

 . ببندین قرارداد زرشناس آوین با باید همه از  اول-

 :  زدن لبخند

   ؟ كنید مي قبول.. یعني-

  زبون خودش بیاد، خودش باید ولي. كنم مي قبول-

 . بخواد خودش و داشته

   ؟ اش هزینه. ام. باشه-

 .  كنیم مي صحبت بیا، تو-

 .ممنون-



  با كه دختري.. شناس زر  آوین. كردم قطع خوشحالي با

 .  بودم بین خوش بهش. داشت مشكل سالم نا هاي قدرت

 

 :  گفتم و رفتم ملي سمت

  وسط  اگه.. ولي. شد جور خوبشم یه. شد جور وكیل-

 جمع دوباره اگه بدي، نشون ضعف اگه بزني، جا راه

 وسط  این منم هیچ، كه خودت بدون مبل، ي گوشه شي

 . سوزم مي

   ؟ مگه كیه وكیل-

 .  آكو  خواهر-

  ؛ شد بلند صداش

   ؟ تورو دونه نمي ؟ چي-

 . كدومشون هیچ. دونن نمي. نه-

  ؟ شه نمي بد برات-

 .  شه نمي بد  نكني، بد تو-

 : گفت اروم و كرد بغلم

 دعا تونم مي فقط  من.  كنم كاري یه برات منم كاش-

 كنم دعا. شه درست آكو با ات رابطه كه كنم دعا. كنم

 ..كه



 آكو چون نه. شه نمي درست. ملي نكن بیهوده دعاي-

. حقجو من و زرشناسه چون. شه نمي چون. خواد نمي

 دارم، مشكل وجودش با جوري همین  من چون.. چون

 . باهاش بودن برسه چه

   ؟ آكو وجود با-

  پایین  بریم، باال. زرشناس وجود با. نه آكو وجود با-

  تولید زرشناس و مونه مي  زرشناس. شناسه زر بیاییم

 . كنه مي

 : گفت ترسیده ملي

  ؟  راز كني كار چي خواي مي-

 :   لرزید صدام

 چون.. چون. نپرس ازم   وقت هیچ دیگه سوالو این-

 . ترسونه مي هم رو خودم

  با و بستم رو در. شدم  اتاق  وارد بهش نگاه بدون بعد

  كه مشكلتي. نشدني تموم مشكلت. موندم تنها مشكلتم

 .. شد مي تموم باید  یكي شدنشون، تموم براي

*** 
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 تمام. كن تعریف ابتدا از دقیق، جزئیات با كامل،-

  ؟ متوجهي. رو جریان

 : گفتم غمگینش  نگاه در. كرد نگاهم ملي

 . كنن كمكت تا بگو، بهشون-

 : گفت بغض با و گرفت نفس ملي

  مرخصي، رفتن نفر چند امشب گفت بهم اولش..  اولش-

 تا. كردم قبول ؟ شیفت بموني  توني مي. كمه خیاط 

 اون تا خودشم كه بود عجیب برام. كردیم كار ٣ ساعت

 ساعت. داشت ربطي چه من به خب ولي مونده، ساعت

  كارم از گفت.. زد حرف خیلي.. دفترش كرد صدام ٣

 اگه گفت. كنه زیاد حقوقمو خواد مي گفت. راضیه

  كاراشو و بزنه مزون  یه خواد مي كنم، ثابت خودمو

  این  از اون واسه نداره هنر زنش گفت. من به بسپره

. بینه مي بقیه از متفاوت منو خیاطیه ولي كنه، كارا

  و حول همین ولي. گفت  چیا نیست یادم خیلي دیگه

  دیدم. بیرون رفتم دفترش از.. حرفاش بعد. بود حوشا

 البد خب گفتم.. همه. بودن رفته همه. نیست كي هیش

 كسي بگم كه دفترش رفتم. كردن تموم زودتر امشب

 ها بچه ؟ رفته سرویس پرسیدم.  رم مي منم و نیست



 خودم گفت ؟ برگردم جوري چه من پس ؟ برده رو

  همون از. رسونم مي خودم رو تو. برن كردم ردشون

..  حرفاش از. باهاش موندن تنها از ترسیدم. ترسیدم جا

 .  شه نمي گفت برم، خوام مي گفتم.. نگاهش از

 : گفت اروم آوین

  تو بود، نشسته میزش پشت اگه ؟ نكردي فرار چرا-

  رو فرار حتي چرا.  بري در و بدویي داشتي وقت

  ؟ نكردي امتحان

 : شد تر بیش ملي صداي لرزش

 جوري همون ترسم مي وقتي.. وقتي.. بودم كرده قفل-

  فقط . كنم داد و جیغ نه كنم، حركت تونستم نه. مونم مي

 .  برم خوام مي گفتم مي

  ؟ اش  ادامه ؟ خب-

 ..  كشید دست صورتم رو.. بعد. سمتم اومد-

  هزاران  انگار. بود اروم  هنوز آوین. گریه زیر زد ملي

 . بود شنیده رو قصه این بار

 : داد ادامه گریه با ملي

 .  شه نمي سختم نكنم،  مقاومت اگه گفت.. گفت-

  ؟ كنار گذاشتي مقاومتو هم تو-



.  بودم ترسیده. خوام نمي گفتم مي همش.. من.. نه-

 ..  نمیومد ام گریه حتي

  ؟ بعد ؟ خب-

 قوي. گرفت دست یه با  دستامو. كشیدم عقب خودمو-

  به چسبوندتم. بودم ضعیف خیلي من.. شاید یا.. بود

 جوري یه.. پاهاشو. بود گرفته سرم باال دستامو. دیوار

.. منم. بود سفت واقعا. سفت . بود كرده حلقه پاهام دور

 یكي اون با.. بعد.. بخورم تكون نداشتم قدرت خیلي

 بعد.. دراورد رو مانتوم.. كرد باز رو هام دكمه دستش

 .. شلوار سمت رفت.. بعد.. لباسمو

 : گفت آوین. بود كرده سكوت. كرد قطع رو حرفش

  تو بكشه خجالت باید كه اوني. بكشي خجالت نباید-

. نیست اور خحالت جنسي، ي رابطه كه بدون. نیستي

  دزدي یكي اگه. نیست طبیعي  شكلش این ولي. طبیعیه

  ؟ كني  تعریفش كشي مي خجالت كنه

 .  داري فرق .. دزدي-

 رو بدنت. دزدیده روحتو . دزدیده حریمتو! نداره-

  رو داشت خواهي رابطه از بعدا كه حالي تمام. دزدیده

  دزدي. دي مي دزدي  گزارش داري كن فكر. دزدیده



 رو سرقت یه حاضري اگه  حاال. شده تو از كه اي

 . بده ادامه بدي، گزاري

  كردم سعي. دادم تایید بهش چشمام با. كرد نگاهم ملي

 ..بدم قدرت
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 : گفت بعد و بست رو هاش چشم اي لحظه ملي

  جام همه به ولي.. نزد كتكم.. دراورد رو شلوارم-

  خودش از كه صداهایي..  داد فشار.. فشار.. زد دست

  جا همون.. جا همون بعد.. گوشمه تو هنوز میاورد در

 گوشم زیر.. كرد كارشو.. دیوار به بودم  چسبیده كه

 من.. من ؟ نه كني،  مي كیف داري گفت مي همش

  خدا به.. شد نمي اما. كنم  رها دستامو كردم مي سعي

  نمي حتي لحظه  اون من.. رسید نمي زورم.. شد نمي

  خیلي. بود شده كم زورم.. بردارم رو لیوان یه  تونستم

 فهمیده.. بود افتاده راه اشكم.. كردم مي گریه فقط . كم

 .  شدم بدبخت بودم

  ؟ نزده كتكت گفتي-

 . نزد-



 . گفتن چنگال زخم از قانوني پزشكي گزارش تو-

 : گفتم من بار این. ترسیده. كرد نگاهم ملي

 .  منه كار زخم اون-

 : رفت باال آوین ابروي

  ؟ چي براي-

  تجاوز تایید قانوني پزشكي كه. باشه زخم تنش رو كه-

 كرمي یه البد نگم. بوده  خودش تقصیر نگن كه. بده

  كه مردا نگن. ریخته عشوه كرده، لوندي نگن. ریخته

  زن كه این مگه كنن نمي كاري! مطهرن خوبن، پاكن،

 چون! باشه رد یه تا زدم. زدم من چنگالو. كنه تحریك

  زخم. بینن نمي رو باشه  توش كه زخمي. بینن نمي

.. باشه چشمشون جلو باید چون. بینن نمي رو روحش

 بازم  ببندن، چشماشونو كنن سعي هرچقدرم تا زدم

 ! ببینن

  گفت ملي به رو و خندید  بعد و كرد نگاهم دقت با آوین

: 

 . داشتي رو دوستت شهامت از كم یه كاش-

 : داد ادامه بعد



 از ترس بدون. كنم مي قبول رو پرونده این من. خوبه-

 . رسمش و اسم

 : گفت اروم ملي

  ؟ پیچه مي.. اسمم ؟ شده تجاوز بهم فهمن مي همه-

 : كرد اخم آوین

   ؟ مهمه-

 : گفت آوین. نداد جواب ملي

 هاي شبكه همه تو. هیچ كه شكایت بودم، جات من-

 سرم بلیي چه كي گفتم مي و زدم مي داد اجتماعي

 در از نتونه دیگه تا گفتم مي و گفتم مي انقدر. اورده

 امثال تا  گفتم مي و گفتم مي  انقدر. بره بیرون اش خونه

  عنوان به من اسم وقت اون . بزنن فریاد و بیان هم من

  در كه قهرماني. قهرمان شدم مي. پیچید نمي آبرو بي

 كمك هم بقیه به كه قهرماني. نكرده سكوت ظلم برابر

  طاق  به رو داستان ظالم سر كه قهرماني. كرده

 .  كوبونده

 : گفت بار این ملي

  ؟ میره مي-

 . اینه سعیمون-



  ؟ شه مي چي زنش-

 : زد پوزخند آوین

 پیشم،  بیاد بگید زنش به. شه مي خوشحال زنش-

 مي براش هم مرده اموال نصف هیچ، كه اش مهریه

 .  دي مي نجات هم اونو  كارت با واقع در. گیرم

 : گفت  آوین. داد تكون رو سرش ملي

 به ترست این و شكت  این لرزشت، این . جان ملیحه-

 توي خوام مي. خوام مي اطمینان من. نمیاد من كار

 من كنار حقت گرفتن واسه خوام مي. بزني فریاد دادگاه

. چیه ارزشت كه بفهمي خوام مي. بگیري اشونو یقه

.  داري زندگي حق  شخص همون ي اندازه كه بفهمي

  ترین طببعي اینا. سالم روح و جسم حق . شادي حق 

   ؟ متوجهي. توعه هاي حق 

 .  بله..ب-

 . بده جواب محكم متوجهي اگه-

 .  بله-

 مبارزین جنگ، شروع  قبل دیدي. ملیحه نیست كافي-

  ببازن اگه حتي آدما این ؟  حملههههه:  زنن مي فریااد

  زدن فریاد شجاعت با  كه لحظه همون. ان برنده هم

  كه ضعف. باختي بدي نشون كه ضعف. شدن برنده



  دلشون كني مي فكر. سرت تو زنن مي دي مي نشون

  رو  پاشون عسگرین امثال آدماي. نمیاد ؟ میاد رحم به

  له خواي مي اگه. باال رن مي و ذارن مي تو روي

  درست ي بله یه ندي، اجازه خواي مي اگه نشي،

 .بگو من به حسابي
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  این ولي داشت ترس هنوز. عمیق . كرد نگاه خیره ملي

 : گفت تر محكم بار

 !  بلههههههه.. بله.. بله.. بله-

 : زد لبخند آوین

  امضا ده مي رو قرارداد منشي. بیرون برو. خوبه-

 . كني

 : گفت من به  رو آوین رفت، بیرون كه ملي

 . سخته كار كم یه-

  ؟ بوده تجاوز كرد ثابت شه نمي یعني-

 .  دوستته مشكل. كنیم مي ثابت كه اونو-

 .  بزنه جا ذارم نمي.. من-



  آدم. ان دسته دو ها  آدم اكثر ؟ كي تا ولي. درسته-

  تلش بدون كه هایي آدم و شن، برنده اومدن كه هایي

 جز ملیحه. ان بازنده همیشه ولي باشن برنده خوان مي

  فقط  اومدن كه اي دسته . سومه ي دسته اقلیت اون

 هم كردن مساوي دنبال حتي . باخت و برد بدون. باشن

  ها، آدم این. شن مسابقه وارد نیستن حاضر چون نیستن

 همیشه كه ها برنده چون ؟ چرا دوني مي. ترینن بازنده

 خوان مي كه اونایي یعني دوم، ي دسته ولي. ان برنده

  سراغ رن مي شدن برنده واسه تونن، نمي و شن برنده

..  بدن شكست تونن مي رو اونا فقط  چون. سوم ي دسته

 اخرش تا من كه بدونید نترسه، و شه بلند بتونه اگه

 حمایت زنم، مي رو هام فریاد دادگاه توي من. هستم

  اگه  ولي. ذارم مي مایه توانم تمام از و كنم مي رو هام

 . اس  فایده بي اینا ي همه نخواد،

 . نخواد كه توونه نمي. خواد مي-

 . خوبه-

 .. هزینه..  ي درباره-

  ؟ پرورشگاهیه گفتي-

 . بله-

  ؟  شدي اشنا باهاش جوري چه-



 . شدیم بزرگ جا یه چون-

 : رفت باال آوین ابروهاي

 .  نمیاد بهت-

   ؟ نمیاد بهم چي-

 كدوم هیچ.. ات جربزه  بودنت، محكم كلمت، قدرت-

 كسي به متكي حاال تا  كه نیست این ي دهنده نشون

 .  نبودي

  متكي كه نبوده كسي كه این دقیقا. همینه دلیلش شاید-

 .  باشم بهش

 ي انگیزه یه بودن، اینطور براي. كنم نمي قبول. نه-

 . نداره دوستت و داري تو كه اي انگیزه. الزمه قوي

  شاید. گشت بدبختي دنبال باید شاید انگیزه از تر بیش-

 . تره بیش من هاي بختي بد

 : كرد اي خنده تك آوین

 دوستت از پس. ات انگیزه دلیل بشه بدبختیت، اگه-

  قشنگ باشي تو كه اش  نتیجه چون. تري  شانس خوش

 . تره

 .  هستم.. شانس خوش-



  چون نه. خوام نمي وكالت واسه هزینه من-

 دوست رو ها پرونده جور  این چون. پرورشگاهیه

  امثالش  و عسگریان كه كنم كاریو دارم دوست. دارم

  كسي اون"  من" دارم دوست اون از تر بیش. الیقشن

 . رسونتش مي جزاش به كه باشم

 : زدم لبخند

 .. رو هرینه بدین اجازه اگه ولي. ممنونتونم.. من-

 .  گیرم مي تماس دادگاه براي. تمومه وقت. دیگه بسه-

  اخر ي لحظه و رفتم در سمت. دادم تكون سر لبخند با

 : گفتم

 كه هایي آدم. نگفتید رو  ها آدم از دیگه ي دسته یه-

  نمي ولي. باشن بازنده حتي شاید نباشن،  برنده شاید

 . بمونن باقي برنده كثیف، هاي برنده ذارن

 : زد اي وري یه لبخند آوین

 فقط . نداره فرقي برنده با كردي توصیف كه ایني-

 .  دونه نمي هنوز خودش

  از تو. رفتم بیرون و زدم كوچكي پوزخند. كردم نگاه

 " ! شناس زر" آوین دوني مي چي همیشگي باخت

*** 
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  بودم كرده سعي كه اي هفته دو. بود گذشته هفته دو

  به سایه مثل كه اي هفته دو. كنم جور و جمع رو ملي

 این تو. گشتم مي بر و كردم مي كار رفتم، مي شركت

 صبح هم اون بودم، دیده رو آكو بار دو فقط  هقته دو

 نه خاصي، حرف نه . بودیم رسیده باهم كه زودي

  خاصي… نگاه نه  حتي شاید و خاصي، حركت

 مهمي هاي مسئله. كرد مي  اذیتم داشت فكري درگیري

 مي اذیتم  الهام وحود. كردم مي حلشون باید كه بود

 سخت برام رو كار الهام به اعتمادش با آكو  ولي.. كرد

 . بود كرده

 زود یا دیر كردم مي حس كه بود كسي ثریا.. ثریا

 . شدم مي اماده باید و. شم مي رو به رو باهاش

 هم باز ولي بودم، رفته لو   كه این با. قرباني راز.. راز

 نمي گذشته از آدمي من. خواستم نمي رو وجودش

  بدترین توي راز. خواستم نمي گذشته اصل . خواستم

 ..  نبود جاش كه بود اومده جایي و. بود اومده شرایط 



 فكر بهش خواستم نمي كه بود اي مسئله این .. آكو و

 مي امادگي هم كردن فكر حتي.. نبودم اماده هنوز. كنم

 . خواست

 

 اسانسور توي رو آكو كه شدم شركت اسانسور وارد

 نگراني.. شاید ؟ دلتنگي  با. كردم نگاهش عجیب. دیدم

 .. حتما ؟ احساس پر.. شاید ؟

 : گفت ظریفي صداي بدم، سلم كه این قبل

  ؟ لطفا دارید مي نگه رو اسانسور-

  به روم. برسه دختر تا زدم رو در شدن باز ي دكمه

  به دختر. بودم معذب. كردم نمي نگاهش ولي بود، آكو

 كه نگاهش. داد سلم انرژي پر و رسید اسانسور

  حاالت ترین بد از.. قرباني راز. ریختم هم به كردم،

 ..  كوچك اتاقك یه توي راز، و آكو و من.. بود

 : گفت بهش رو آكو. دادم ارومي سلم جوابش در

  ؟  هستي جدید هاي كاراموز از-

 : زد لبخند راز

 . قرباني راز. هستم قرباني. بله-

 : گفت  عجیب آكو. كشید تیر قلبم



 .  ها شده زیاد هم راز  اسم-

 : گفت تعجب با راز

  این با ندیدم رو كسي  خودم جز خاال تا من ؟ واقعا-

 . اسم

 : بود تر بیش پوزخند به كه زد لبخندي آكو

 .  رازه اسمش هم  بیني مي كه خانومي همین-

 ..  غمگین.. دلخور. كردم نگاهش و اومد باال سرم

 : گفت بشاش راز

 . بامزه چه واي ؟ رازي هم  شما ؟ واقعا-

  تعجب با.  ایستاد عجیبي جاي داد صدا تیك اسانسور

 : گفت آكو كه كردم نگاه

 دكمه و. شه مي درست  االن. كرده گیر. نیست چیزي-

 . درومد خاصي بوق  صداي. داد فشار رو اي

 گفت  و كرد نگاهم آكو كه بودم  شده شكلي چه دونم نمي

: 

 .  نیست  چیزي. دخترا نترسید-

  افتادن گیر از من. ترسیدم نمي اسانسور از من ؟ ترس

  چقدر من مگه.. بود زود. ترسیدم مي ها ادم این با

  ؟ داشتم توان



 : زد لبخند باز راز

 .  ندارم مشكلي من نه-

 : گفت من به رو و

  قدیمي دوست یه یاد منو. قشنگه خیلي فرفریات-

 . میندازه

 كاش. كردم نگاهش ترسیده . اومد باال شدت به سرم

 ..  شه خفه كاش.. كنه بس كاش.. نده ادامه

 : داد ادامه ولي

  وقته خیلي كه این با.. ها حلقه همین رنگ، همین دقیقا-

 . یادمه رو موهاش ولي ندیدمش،

 اضطراب. بود كرده یخ دستام . زدم اي مصنوعي لبخند

 .  كرد مي ام دیوانه داشت

  شنیده مردي صداي و خورد اسانسور در به اي ضربه

 : شد

   ؟ داخله كسي-

 : گفت بلند آكو

 .  نفریم سه بله،-

 . رسه مي زود.  بیاد كارش تعمیر زدیم زنگ-



 .  كنید عجله-

   ؟ موندیم مي اینجا باید  دیگه چقدر. شدم تر امید نا

 : كرد نگاهمون  آكو

 . بزرگه اتاقك. نترسید ؟ خوبین-

 : گفت راز و  ندادم  خودم به تكوني حتي من

 . ترسم مي كم یه چرا دروغ راستش.. من-

 : زد لبخند آكو

.  نیفتاده اتفاقي چون. ترسي نمي تو. اصل .. نه نه نه-

 دوستت از اصل  ؟ خب كنن، مي درستش و  میان االن

   ؟ ندیدیش كیه از. بگو

  ول چرا ؟ كردن نمي بس چرا . كردم مي حس رو اشك

  ؟ كردن نمي

 : زد كوچیكي لبخند راز

  راه در االن احتماال. شه مي  سالي ١٥-١٤. ساله خیلي-

 . بود ارزوش. شدنه دكتر

  كفشم روي درست و  چكید اشك به. بود پایین سرم

 سرم. نداشتم روش كنترلي و لرزید مي ام چونه. افتاد

 . نشم   دیده تا داشتم نگه پایین رو

 : گفت بار این آكو



  تا گردي نمي اسمش دنبال اجتماعي هاي شبكه تو چرا-

   ؟ كني پیداش

 . نبود متاسفانه.. ولي. گشتم خیلي-

 . كه شد حیف. بابا اي-

 خاصي.. آدم. بینمش مي  بازم روزي یه مطمئنم من نه-

 واسه فقط  خدا كه نمیاد در جور. من زندگي توي بود

 . باشتش گذاشته زندگیم تو كودكیم

 . كني مي پیداش حتما  پس داري كه اطمیناني این با-

 هام چشم زیر كردم سعي. كردم پاك رو اشكم دست با

  رو سرم. نشه دیده گریه از اثاري تا بكشم دست رو

 بفهمه كاش. كردم نگاه آكو به ملتماسانه و باال اوردم

 گفت بهم كه فهمید اشتباه.  نفهمید ولي. بده ادامه نباید كه

: 

 ؟  ترسیدي ؟ شده طوري-
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 : زدم لب

 .. نه-



 : گفت نگراني لحن  با راز

 ؟  خواي مي. دارم آب  كیفم توي من ؟ خوبي عزیزم-

 .. نه-

 با كرد مي حس چرا. كنه عوض رو بحث خواست آكو

 :   گفت راز به رو ؟ شه مي  بهتر حالم بیخود هاي بحث

 . ها خوره مي درد به دكترت دوست اون جا این-

 : خندید راز

.  بود سنم هم. شده دانشجو تازه. نشده دكتر كه هنوز-

 بعد. اراده با خیلي. بود مصمم خیلي. شه مي ولي

 .  شم صمیمي  اونقدر كسي با  نتونستم مریم،

 . لرزید هم بدنم  حتي اسمم شنیدن با

 : پرسید باز و كرد نگاه حالم به آكو

  ؟ ترسي مي-

 : گفت تر اروم. ندادم جوابي و كردم نگاهش

 .. ایه دیگه چیز.. ترسي نمي-

 تا  ریختم هام چشم توي بودم بلد تمنا و خواهش هرچي

 : گفت راز به رو. بود  كرده شك آكو  اما. نده ادامه

   ؟ شدین جدا هم از چرا-



 بچه منم. خداحافظي بدون. رفتن یهو اونا. نشدیم جدا-

 رفتم مي روز چند تا. بره   یهویي  شد نمي باورم بودم،

.. نكرد باز كسي ولي.. زدم مي در هي خونشون، دم

 ..نشد باز وقت هیچ  دیگه.. در اون

 : گفت تر زیركانه آكو

  اینستاگرام تو چطور. هست فرفري مو مریم كلي حتما-

 چهره نداري كه انتظار ؟ نكردي پیداش بوك فیس و

   ؟ بشناسي دقیق  رو اش

 : زد لبخند راز

 .. داشت فرد به  منحصر ویژگي یه مریم.. نه-

 احساس ؟ نمیومد باال نفسم  من یا بود شده كم اكسیژن

 تر راحت تا بیارم در رو لباسام داشتم نیاز كردم مي

 تا باال بدم رو پاهام بكشم، دراز داشتم نیاز. بكشم نفس

 خون خفه نفر دو این داشتم نیاز. تر باال بره فشارم

..  شد نمي.. شد نمي ولي. شم اروم كمي من تا بگیرن

 : داد ادامه راز كه نشد

 .  زیبا عجیب، خاص،. بود خاص خیلي.. چشماش-

 : كرد اضافه خنده با بعد

 . نداشت دوست خودش البته-



 داد، مي نشان زده حیرت كه اي  مصنوعي لحن با آكو

 : گفت

  ؟ مگه بود چطور چشماش-

 : گفت احساس پر و اروم راز

 ..  سرخ-

 بلند راز. برگشت سمتم آكو. نشستم اسانسور كف.افتادم

 : گفت

  ؟ خوبي ؟ عزیزم شد چي واي اي-

  مي نگاهم آكو. بود راه به اشكم نمیومد، باال نفسم

 راز. بود فهمیده لعنتي.. بود فهمیده. عجیب.. كرد

 : گفت و زد اسانسور در به محكمي هاي ضربه

 . كنید عجله. شده بد حالش یكي جا این-

 من ولي بده ماساژم داشت  سعي.. نشست كنارم بعد

 ..  كرد مي نگاه همچنان كه بود آكویي قفل نگاهم

 : گفت اروم راز

   ؟ كنم تعریف داستان یه برات خواي مي-

 : گفت كه ندادم جواب



  مي روزي یه گفت مي همیشه  ؟ گفتم كه دوستم همین-

  رم مي من شد، بد حالش یكي جایي یه وقتي رسه،

 . پزشكم من. كنااار برید گم مي بلند و وسط 

  همچین وقت هیچ كه من ؟ گفت مي پرت و چرت چرا

 .  بودم نزده حرفي

 : داد ادامه

  تماشاش شده كه دورم از گفتم مي خودم با همیشه من-

 .  كنم مي كیف و كنم مي

  به ؟ كنه مي تر بد  حالمو حرفاش فهمید نمي چرا

.. بود زخم یه رد پیشونیش باالي. كردم نگاه صورتش

 ولي. دید نمي كسي هر شاید. خیلي.. بود كمرنگ خیلي

 مي هم ردش بودم، دیده رو زخم اون ي تازه كه مني

 .  دیدم

 . شد  مي شنیده اسانسور سمت اون  از صدایي

  و نشست كنارم بعد. بست رو هاش چشم اي لحظه آكو

 : گفت
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  ؟ خوبي-

 ..  نیستم-

 : گفت اروم راز

   ؟ بهش بزنم زنگ  خوایید مي. پزشكه بابام-

 بود پزشك كجاش مفنگي نادر اون ؟ بود پزشك باباش

  ؟

 : كرد تصحیح خودش

 . دومم باباي البته-

 بهتر حالم بزنه حرف تر بیش اگه كرد مي حس چرا

   ؟ كنه مي ام دیوونه داره صداش فهمید نمي ؟ شه مي

 : داد ادامه

  با. شه نمي باورت. شدم خوشحال خیلي شد بابام وقتي-

 پیدا دكترمو دوست بتونم طریقش از شاید گفتم خودم

 . كنم

 : نالیدم

 . نداره اهمیتي من واسه دكترت دوست-

 بر بهش احتماال. نگفت چیزي ولي كرد تعجب راز

  اروم براي كه هایي  وراجي قدردان كه بود خورده

 .  نبودم گفت مي كردنم



 : گذاشت دستم روي رو دستش آكو

 . كردي یخ-

 : گفت راز به رو و

  ؟ نداري  چیزي شكلتي-

 .  متاسفانه نه-

  معجزه بعد. شد تر شدید اسانسور طرف اون صداي

  تا.. بود فاصله قدم چند  رهایي تا. شد باز در.. شد

. بود باز كه دري یك. بود فاصله  در یك فقط  ارامش

 : گرفت رو دستم زیر آكو

 .  شي بلند كنم مي كمكت-

  و زمین از. زدم پس رو  دستش. نكردم قبول رو كمكش

  كرده كنكاش كه بودم شاكي آكو از. بودم شاكي زمان

 و بود  نبسته رو دهنش كه بودم شاكي راز از. بود

 ..  نبودم  شاكي خودم از من! نه.. خودم

 و كردم منتقل رو نیرو. گذاشتم زمین روي رو دستم

 گفتم راز به رو و برگشتم بعد  برداشتم، قدمي. شدم بلند

: 

 زخم بگو  بهش كردي، پیدا رو دكترت دوست اگه-

   كنه، خوب رو پیشونیت روي



  ؟ من.. بود ناراحت آكو. شد گرد كمي راز هاي چشم

 . شم رها خواستم مي فقط  من

 .  بكشم نفس تونستم تازه و شدم خارج كابین از

  رسیده الهام میز به تقریبا.. تر جلو.. تر جلو. رفتم جلو

 نگاه مردانه دست به. كشید رو دستم دستي، كه بودم

 و شدم كشیده آكو دفتر  توي  تا. شدم مي كشیده. كردم

 .  شد بسته محكم در

  دلخور، هم بود، غمگین  هم.. فهمیدم نمي رو آكو نگاه

  من ولي زد، حرف اروم. چي همه.. ناباور هم

 : كردم مي حس عصبانیت

  ؟ نه تویي، دوست اون-

 : زدم پوزخند

  ؟ پرسي مي من از چرا  االن. پرسیدي تهشو تا كه تو-

 . بدي جواب تو خوام مي-

 .  پرسیدي مي خودم از بدم جواب من خواستي مي اگه-

   ؟ گفتي مي پرسیدم مي ازت ؟ گفتي مي-

  اون دیگه من چون. نداشت حقیقت چون گفتم نمي. نه-

 از پر دیگه. نیستم انرژي پر دیگه چون. نیستم بچه

  من چون. ندارم شدن دكتر ارزوي دیگه. نیستم امید



  با رو  ارزوهام و امید  و انرژي تمام ماه، آبان  ام ١٧

 چون. كنم چال شدم مجبور. كردم چال ام شناسنامه

  چیز امید. نبود اي دیگه راه چون. نبود اي چاره

 خاك و برم هرچیم. شد تموم  ولي. قشنگه ارزو. خوبیه

..  نه پوچ. رفت شد پوچ. نیست دیگه كنم رو زیرو رو

  حس هنوز رو باروتش بوي. رفت و شد دود بگم بهتره

  هرررچقدرم. آكو نیستم بچه اون دیگه من. كنم مي

.. كني یادآوري بخواي هررچقدرم كني، اصرار بخواي

 رو كالبدش فقط  بچه اون از من. كني قبول باید باالخره

 اونم.. اسمشو شاید و موهاشو چشماشو، فقط . دارم

 اون چون. نیست مهم اینا كدوم هیچ ولي. نیمه و نصفه

 با و كشتم رو همه.. مرده ارزو  مرده، امید. مرده روح

 یه.. رازه یه اینا ي همه. زدم رنگ چشمامو خونش

 و بزرگ انقدر  راز این و. مرده مریم و من بین راز

!  راز شدم. كرد احاطه منو تا شد تر بزرگ و بزرگ

  پدري نام. الكیه حسیني اون. راز. نه هم حسیني راز

  مهر به سر راز یه.. رازم یه االن من. الكیه حسینه كه

  هي.. كن یاداوري هي.. كن  اصرار هي حاال. بزرگ و

  مي داري كه راهي این. بگم بهت االن از.. كن كنكاش

 جفت من زندگي چون. آكو رسه مي پوچي به ري،

 . پوچه



 : گذاشت موهام روي رو دستش. شد نردیكم

   ؟ كردن كار چي تو با-

 : كشیدم عقب خودمو

. خوام نمي ترحمتو. آكو خوام نمي دلسوزیتو-

 ..  نزدیكیتو

  خارج در از سریع. كردم گرد عقب. بدم ادامه نتونستم

 كه كردم فكر و بستم رو در. رفتم خودم اتاق  به. شدم

  زندگیم ترسناك ي مسئله به كردن فكر وقت شاید

 .  رسیده

*** 
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  باید چرا كه فهمیدم نمي. رفتم مي رو قدم دادگاه بیرون

 جور این بود گفته آوین . باشه محرمانه دادگاه این

 محرمانه هستن عفت منافي كه این خاطر به جلسات

 یعني. كرد مي ام دیوانه داشت حرص. شن مي تشكیل

  با اوضاع از كس هیچ شد، نمي محكوم مرد اون  اگه



 خیلي مرد و شد مي دفن دختر یه روح. شد نمي خبر

 .  گشت مي بر سركارش بعدي صبح از راحت

 طول انقدر چرا. بود شده دیر. انداختم ساعتم به نگاهي

 ؟  بود كشیده

 من روي به رو صبح  از كه رفت زني سمت نگاهم

 . بود نخورده تكون جاش از و یود ایستاده

 بلندي صداي كه. دادم ادامه زدنم قدم به. ندادم اهمیت

 : شنیدم رو

  خانوم ببري پیش رو كاري توني نمي دروغ با-

 . نكن اعتماد اسمت به خیلي. زرشناس

  پشت پر موهاي با قد، بلند مردي. برگردوندم رو سرم

 .  دیدم جذاب و پوش خوش  شیك، بسیار كوتاه، نسبتا

 : شد بلند آوین صداي بعد

  یك از حاضره كه شخصي برابر در كنید مي فكر چرا-

   ؟ دارم رو اسمم از استفاده به نیاز كنه، دفاع متجاوز

  و بود شده جمع خودش توي كه رفت ملي سمت چشمم

 . كرد مي نگاه مشاجره به  ترسیده

 : داد  باال رو ابروهاش مرد



.  بدین نظر تونید نمي نشده اثبات كه جرمي ي درباره-

   ؟ خبریم  بي ما و شدین هم قاضي نكنه

 : گفت ملي به رو و

 . نباش پله و پول دنبال ها  دروغ و ها راه این از دختر-

  ؟ دادگاه توي بود شده چي. دیدم رو ملي لرزش

 بود ایستاده جلوم صبح از كه زني برم، جلو كه این قبل

 جواب بلند مرد. گفت چیزي اروم و رفت مرد سمت

 : داد

  كنم مي رو سعیم نهایت من. نیست معلوم چیزي هنوز-

 . بگیرم رو تهمتي چنین جلوي كه

 : زد پوزخند آوین

 .  شده باورتون خودتونم-

  تكیه بهم ملي خواستم نمي. نرفتم ولي برم، جلو خواستم

  از كه این بدون. برداره قدم خودش خواستم مي. كنه

 . بگیره من بازوي

 : گفت مرد به رو  لبخندي  هیچ بدون و خشك زن

  ؟ شد چي تكلیف-

 .  شد كشیده دوم ي جلسه به-

 : داد ادامه مرد. داد تكون سر تنها زن



 .  ببینیدش و برید تونید مي بخوایید اگه-

 : خندید زن

 .  فعل . دارم كار نه،-

  شد ماشینش سوار گذشت، همه  كنار از راحت خیلي و

 .  رفت و

 منتظر. رفت و داد تكون تاسف به سري هم مرد

 : پرسیدم. رسیدن بهم.  افتادن  راه ملي و اوین. موندم

  ؟ شد چي-

 : گفت اروم آوین

 . دوم ي جلسه به كشید-

 : كردم اخم
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   ؟ چرا-

 طرف دو و نبوده كار در تجاوزي كرده ادعا نصرتي-

 . داشتن رضایت

 : گفتم بلند



  ؟ چي-

 : گفت و گریه زیر زد ملي

.  رفتم سمتش بار چند . بودم مشتاق  خودم گه مي-

 .  گرفت شكل رابطه و خواستیم تامون دو بارم اخرین

 : زدم پوزخند

  باعث شاااید بلكه. شنوي مي رو اینا كه خوبه. خوبه-

 . بگیري  باید حقتو كه بفهمي شه

 : گفت ملي ي گریه از كلفه آوین

 .  دیده حاالتتو تمام. ملیحه نیست خر قاضي-

 : گفت گریان همچنان ملي

  ؟ كنه خواد مي كار چي. كنه مي ثابت گفت-

 : گفتم گیج

   ؟ شده چي بگید درست-

 : اومد حرف به اوین

  باهامون در جلو االن كه عسگریان، وكیل نصرتي،-

 تو و. داشته وجود طرفه  دو رضایت كه گفته بود،

 . مردك خریده وقت. كنه مي ثابتش بعد ي جلسه

  ؟ كنه ثابت خواد مي جوري چه-



 كنه جمع استشهاد ره مي زنم مي حدس. عزیزم پول-

 .  كارمندا از

  ؟ تونه مي-

  ؟ نتونه چرا-

 : گفت تر اروم اوین. شد تر شدید ملي ي گریه

 اكثر كه اینه داریم كه شانسي. شینیم نمي بیكار هم ما-

 ور احساساتشون با باید. زنن تولیدي اون كارمنداي

  این واسه.. ملیحه فقط . سراغشون  رن مي خودم. بریم

.  نیستیم عقب ما بدون ولي. بپوشي اهني كفش باید راه

. نكردن ولش. شد بازداشت عسگریان ؟ كه دیدي

 هاتو، لرزش. بینه مي حاالتتو تمام. داره علم هم قاضي

 .  نباش ترسو انقدر پس. رو همه هاتو، گریه

 : گفت و كرد ساعتش به نگاهي بعد

  نیست نیاز شما. برم باید  دیگه. دارم قرار موكلم با من-

  باهاتون بود، كاري. كنم مي رو كارا خودم. كنید كاري

 .  فعل . گیرم مي تماس

 : گفتم و گرفتم رو ملي دست اوین رفتن با

 .  خونه بریم  بیا. باش خوشحال. دیگه بسه-

*** 



 

. بودم ندیده رو آكو كه بود روز ١٠. شدم شركت وارد

 و. رفتم بیرون و زدم حرفامو دفترش توي بار، اخرین

 . بود گرم خودم كار  به سرم فقط  بعد به اون از

 گرد چشمام اتاقم توي راز دیدن با و شدم اتاقم وارد

 . شد

  سخت كارم بود، فهمیده رو راز  جریان آكو وقتي از

  راز و بندازم راه جریاني  یه تونستم نمي دیگه. بود شده

  با باید شاید. فهمید مي. بود زرنگ آكو. كنم بیرون رو

 ..  میومدم كنار وجودش

 : كردم نگاهش

   ؟ داري كاري-

 : كرد نگاهم عمیق 

   ؟ برنیم حرف شه مي-

 .  بگو-

 ..  من.. امم-

 عجیب ولي.. خیلي بود، غمگین. كردم نگاهش تر دقیق 

 .  دیدم نمي كشیده زجر  دختر یه نگاهش توي من. بود

  ؟ تو ؟ خب-



 ؟ كني درك توني مي رو آشنایي حس-
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  كه ولي. تونستم مي. بود معلوم جواب. كردم نگاهش

 : دادم جواب ؟ بگه چي بود اومده ؟ چي

 . نیومده   پیش حاال تا. دونم نمي-

 گریه جلوي خواست مي. كشید تو سفت رو لبش

 خواستم نمي من. اومد درد به قلبم ؟ بگیره رو كردنش

  من. گذشته تو شم غرق  خواستم نمي. شم احساساتي

  دیگه.. خیال و فكر تا  هزار. داشتم درگیري تا هزار

 واسه نبود حسي دیگه.. زمان تو سفر واسه نبود وقتي

 . نبود چیزا خیلي.. دیگه. قدیمي آشناهاي

 : داشت بغض راز

 . داري فرق  تو.. تو-

   ؟ دارم فرق  چي با-

 ولي اس، تیره موهات رنگ.. ها فرفري مو ي بقیه با-

 .. داره فرق  ها تیره ي  بقیه با

 : داد ادامه. ندادم جواب



  كه آدمایي. داره فرق   آدما ي همه با.. نگاهت طرز-

 من پیشوني روي زخمي  ولي صورتم، تو زنن مي زل

 شاید بودم، نكرده حسش اگه كه زخمي. بینن نمي

 .  دیدمش نمي دیگه خودمم

  نمي و دونستم مي رو  مكالمه این ته من. نداشتم نفس

 ..  ندااارم توان ؟ بگم كي به بابا.  كشیدم نمي. خواستم

 : لرزید صدام

  كه برت و دور ادماي از تر تیز شاید. تیزه.. چشمام-

 . رنن مي زل صورتت به

 :  چكید  اشكي و شكست مقاومتش

.  نداره دید حتي چشمات. نیست تیز اصل  چشمات-

 این. نیستن تو چشماي چشما، این چون. كوره چشمات

 چشم از كه نگاهي این ها، چشم توي حس این ها، چشم

 . غریبن همه بیرون، میاد هات

  ؟ گن مي چي چشمام-

 یه  باید چشم.. هیچي. گن نمي هیچي. همینه مشكل-

  درد، یا  ترس، یا شادي، یا غم، یا. باشه داشته حرفي

..  شه نمي. مونه نمي حرف بي كه چشم.. فحش اصل 

  آدم یه هاي چشم تونه نمي ها، چشم این.. نیست ممكن

 . باشه



 : كشیدم دورم رو گارد

  ؟ معماري یا خوندي شناسي روان-

 تا دو. قشنگه بودن مهندس دكتر، یه كنار.. معماري-

 . دكتر یا شن، مهندس  یا. ها بچه رویایي شغل

  دلم من.. نعره.. نه داد. خواست مي زدن داد دلم

 .. خواست نمي رو كودكیم

 : شد مي  تر بیش لحظه  هر صدا لرزش

  كه جور اون. شي زندگیت معمار توني مي.. خوبه-

.  كني انتخاب رنگي هاي آجر. بسازیش خواد مي دلت

  تا كه كني محكم جوري یه رو فنداسیون توني مي

 . خوبه بودن معمار. نلرزي و باال بري طبقه هزاران

  ؟ كنم معماري جوري چه دوستمو به رسیدن راه-

 : چكید اشكم متقابل 

  ها، معمار. رفته دیگه رفته، كه دوستي. جوري هیچ-

 سمت به سازن نمي راه. سازن مي جدید ها ساختمون

  یكي و كوبوننش مي كنن، پیدا كلنگي وقتي. كلنگي

 . تر محكم تر، مدرن تر، تازه. سازن مي جدیدشو

 : نالید

 .. مریم-



 : كردم بلند رو صدام

  ؟ گردي مي چي دنبال. نیستم مریم من-

 ! كي.. نه چي-

  برو ؟ خواي مي پزشك دوست. مرد كي. نیست كي-

  اگه بساز، راهتو معماري،. بگرد دنبالش بیمارستانا تو

 من ولي. كنه خوبت پزشكت دوست برو شدي، زخمي

  به نیست راهي. نیستم هیچي نخوندم، هیچي من ؟

 !  نیست دیدني" هیچ" چون. كني نمي پیداش. من سمت

 اتوبان نیست، جاده. بینم مي رو راه من. نیست هیچ-

.  كوتاهه خیلي. نیست هم كوچه و خیابون حتي نیست،

  یه تو كوچیك، بست بن  یه مثل. مستقیم قدم، چند همش

  رد ازش ماشین كه اونا از.. قدیمي و باریك خیابون

 . شه نمي

 : بود  شده تر تند اشكم

  این از تر باریك خیلي گي مي كه بستي بن این-

. شه مي رد ادم فقط . شه  نمي رد ماشین دقیقا. حرفاس

 نتونن هم كنار آدم تا دو  كه هست باریك اونقدر ولي

  مي رد تنهایي فقط  ادما بست، بن این تو. شن رد ازش

 .شن
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 و رفتي نشد باورم وقت هیچ. گشتم دنبالت خیلي.. من-

 رفته خدافظي بدون نشد باورم وقت هیچ.. كردي ول

 . باشي

 سمت. رسه نمي جا هیچ به مسیر این.. اومدي اشتباه-

 خودمم به من! هیچستان  به خوره مي من سمت نیا، من

. كنم مي خارجت دور از. سهلي كه تو ندارم، رحم

  سرت پشت هاي پل. برگرد. برو خودت. بكنم نذار

 . برو و برگرد. نیستن خراب

 ..كردم پیدات تازه-

 . نیست كار در كردني پیدا.. راز ترینم گم من-

 مي كتك وقتي.. دوني مي حتما بود، ملس خورم كتك-

 بر و شه مي دكتر. گرده مي بر  مریم گفتم مي خوردم،

  خیلي كه روز یه.. روز یه.. سراغم میاد و گرده مي

 و بمیرم ها كتم این زیر  ترسیدم. ترسیدم خوردم، كتك

  مي كار چي جنازه با دكتر. كنه كاري نتونه مریم دیگه

 گفتم.. ١١٨ زدم زنگ..  برداشتم رو تلفن ؟ كنه تونه

  یه ؟ بگم باید كي به زنن، مي كتكم بابام مامان اگه

  رازمو.. زدم حرف گفتم،. زدم زنگ.. داد شماره



 از كردم حس گفتم، رو راز وقتي.. مریم گفتم بهشون

 .. بود تو و من بین  راز این چون شدیم دور هم

 : داد  ادامه بعد و افتاد هق  هق  به

. خونه تو اومدن نفر چند. زدن درمونو بعد، روز چند-

  مثل منم.. نبود خونه مامانم.. بود  نیكي پیك پاي بابام

  دوني مي.. كردن بغلم دیدنم وقتي.. زخمي.. همیشه

  ؟ بود كي  بودم شده بغل كه باري اخرین

 : داد ادامه .  گرفتم ازش نگاه اشك پر

. بردن منو.. مریم بود كرده بغلم تو مامان بار اخرین-

  معاینه هزارجور.. بردن بودم سرپرست بد چون

:  پرسید ازم كرد، ام معاینه كه پزشكي اخرین.. كردن

 از خواستم نمي گفتم.. گفتم  ؟ نزدي زنگ زودتر چرا

 سمت بریم باهم.. بریم باهم بود قرار. شم دور دوستم

  اسمش كه پزشكه همون.. موقع همون.. بهتر زندگي یه

  اخر. گرفت عهده به هامو هزینه ي همه بود، علي

. علي بابا.. بابام شد.. اش خونه برد مي منو ها هفته

 رفتم ؟ شه مي باورت. مریم مدرسه فرستاد منو

 خودم اسم به اتو شناسنامه بخواي اگه گفت.. مدرسه

 تو كه شد مي عوض اسمم اگه.. نخواستم ولي كنم، مي

 .  كني پیدام تونستي نمي



 : كردم التماس. پرید بیرون گلوم از بلندي هق 

 . كن بس توروخدا-

  اومد روز یه.. قرباني نادر.. نادر ؟ یادته بابامو-

 خوب من بدون خونه گفت.. برگرد گفت سراغم،

  كیسه واسه ادم مگه مریم. شده تنگ  دلش گفت. نیست

 به.. كردم باورش.. ولي ؟ شه مي تنگ دلش بوكسش

.  گردونه برم همیشه واسه دوباره ندادن اجازه بابام

 رفتم مي هفته تو روز یه ولي. خواستم نمي خودمم

 اشون خونه. نبود امون خونه دیگه كه اونجایي. اونجا

 مي سعي بابا پخت، مي غذا  مامان زدن، نمي كتك. بود

..  نبودن بلد ؟ چیه دوني مي ولي.. بزنه حرف كرد

.. شد نمي كردن مي هم سعي.. نبودن بلد پدري مادر

 بوسم محكم. كنن بغلم سفت  باید نبود حواسشون وقتي

 بلد فهمیدم ولي بودم كوچیك.. كنن نازم عشق  با.. كنن

  بهشون گاهي از هر هنوز.. كنار نذاشتمشون. نیستن

  بابا با كه حسي. نیست خانواده حس.. ولي زنم، مي سر

  خوشم، خوبم، علي بابا كنار.. نیست اونا با دارم، علي

.  نیست خانواده كمه كه اوني.. كمه چیز یه همیشه ولي

 كه اوني.. خاص دوستي  اون.. ناب دوست اون.. تویي

 .. بود بلد خوب رو داشتن دوست معني

 : بودم افتاده هق  هق  به رسما



 منم. اومدي اشتباهي ادم سراغ. نیست اینا كدوم هیچ-

 نمي كسي به رازمو كه ها  راز اون از.  ام دیگه راز یه

 من.. دونم مي خودم فقط . دوني نمي رازمو هم تو. گم

 مریمي. نداره اي دیگه كس واسه جا من دنیاي.. تنهام

 . نگرد دنبالش.. نیست اینجا

  از حرف كه رو مریمي  بینم مي.. بینمش مي دارم من-

 وقتي كه رو مریمي بینم  مي. شد بد حالش و شد گذشته

  بینم مي.. گشت زخم رد  دنبال همه از  اول كرد، نگاهم

.. رنگ كم خیلي رد یه! دید رو لعنتي رد كه رو مریمي

 ؟  دیدي چطور.. پودر كرم ي الیه زیر.. محو خیلي
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  معماري،. نیست خدا به. نیست اینجا  جات.. راز برو-

  اولین زندگیت، واسه.. كنم راهنمایي یه بذار.. بلدي

  شركت این از  خروج راه باید سازي مي كه راهي

 معمار منم. سازمش مي من نسازي، اگه چون. باشه

  و سفت  زمینش شاید.  سازم مي معوج و كج. نیستم

  پس.. كنه زخمت شاید بیاد، دردت شاید. شه سخت



  توروخدا.. برو.. برو و  بساز هموار راه.. برو خودت

 ..  برو علیت بابا جون.. برو

  ؟ بخواي ازم اینو توني مي چطور-

 : رفت باال صدام

 نگرد، گذشته دنبال من  تو. نیست اي  دیگه راه چون-

 نیومدم من. نگرد زندگي ساختن دنبال من تو. نیست

 هم.. برم و بمیرم.. بمیرم كه اومدم من.. كنم زندگي

 .  رو دیگه  نفر ٤ هم كنم، خلص خودمو

   ؟ ارزو همه اون كو ؟ مریم اومد سرت چي-

 از حتما. بود ایستاده در دم كه افتاد  الهام به نگاهم

 صدام. ندادم اهمیت. بود كرده تعجب بلند صداي

 : بود باال همچنان

  همونم كه دارم ارزو یه فقط  من.. االن.. مرد ارزو-

 .. خودم دستاي با مجبورم

  نفسي بي نذاشت، گریه نذاشت، ترس. بدم ادامه نتونستم

 . نذاشت

 ..  نكن رو كار  این من با-

 : زدم فریاد



.. معرفتا بي ته.. نامردام ته من. شناسي نمي منو تو-

.  برو خودت پس كنم نمي  رحم بهت.. جنسا بد ته

 ..  برو دوستت همون جون.. برو توروخدا

 : نداشت شدن تر سرخ توان سرخش چشماي

  كه روزایي همون به برگردون.. برگردون منو پس-

  نداري حق .. نداري حق .  برو.. بعدش و شناختمت نمي

 فكرمو بگي  بهم توني نمي. بري و باشي ذهنم و فكر تو

 .. دور بندازم

 مي نگاه و بود  ایستاده  هم آكو. رفت در سمت نگاهم

 . كرد

 رو م ها چشم داشت زیاد اشك. كشیدم باال رو بینیم

 : كرد مي اذیت

 بلد كه پدرتم و مادر مثل منم.. نمیاد در هیچي من  از-

 بلد بوسیدن و كردن بغل.. نیستم بلد  دوستي منم.. نبودن

 نمي ناز هم رو خودم من.. نیستم بلد كردن ناز.. نیستم

 .. كنم

 . دم مي یادت. كنم مي نارت من-

 : بودم منتظرش كه اي نعره.. زدم نعره

  سرم بلیي چه داري فهمي نمي.. خواااااااااام نمي-

  من ؟ فهمید نمي چرا.. تونم نمي.. خوام نمي ؟ میاري



  خسته بگم و وایسم گوشه یه برم خوام مي.. ام خسته

 هیچ ولي.. بفهمه.. بشنوه كه نه.. بفهمه یكي و بگم.. ام

  امممم… خسته من.. فهمه نمي كس

.. رفتم زونكن از پر هاي رگال سمت.. شدم دیوانه

 : زدم فریاد و كردم پرتشون دونه دونه
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 خسته ادما  ي همه از.. ام خسته تو از.. امممم خسته-

  از.. من.. ام خسته زندگي تو سیاهي همه این  از.. ام

 چشمام وقتي از.. سیاهیم خودمم چون. ام خسته خودمم

  ي همه.. ام خسته اتون همه از.. سیاهي شدم شده، سیاه

  نمي برنم داد هرچقدرم.. فهمید نمي منو كه شماهایي

  تو! كنید نمي درك فهمید، نمي.. شنوید مي فقط . فهمید

 فقط  اتون  همه ولي.. راز گه مي یكي مریم، گي مي

  تنها.. تنهام چون ؟ خوایید مي دلیل ؟ چرا گید مي

 زدم حرف انقدر. زدم حرف خودم با تنهایي از.. بودم

 باورم هم خودمو یكي اون كم كم كه شنیدم خودمو و

 .. تا دو شدم و شد

 : كشیدم كردن پرت از دست



 بده آدم  گن مي كه اونا از.. سیاهم بزرگ ي لكه یه من-

  چي همه.. گن مي همه.. نامرده گن مي كه اونا از! اس

 یكي اون فقط .. منو چون. فهمن نمي چون.. گن مي

 .. فهمه مي خودم

  سانتي چند فقط .. نزدیك نزدیك نزدیك.. رفتم راز سمت

 : گفتم و داشتم فاصله صورتش با متر

  مي مهربوني ؟ بیني مي مریم. كن نگاه من به خوب-

  نجات ي نقشه برات كه بیني  مي دوستیو اون ؟ بیني

.. راز ببین خوب منو ؟  بیني مي ارزوهاشو ؟ چید مي

  ؟ دكترم من

 .. نشست زمین روي.. شكست راز

 : نشستم روش به رو

  تو اگه ولي ندارم، مهربوني من.. برو توروخدا-

  خودي به من زندگي..  برو داري هنوز اگه.. داري

..  نكن اضافه هیزم.. روش نریز  نفت.. هست جهنم خود

  نداره پنجره بیرون، برم نداره  در.. حبسم زندگیم تو من

  بزرگ و بزرگ داره اتیش این و.. حبسم.. بپرم ازش

  زنده واسه دارم وقت چقدر ببین كن حساب. شه مي تر

.  بزنم پا و دست اكسیژن  واسه قراره چقدر.. موندن

!  راز برو.. گیره مي بر در منو اتیش این دیگه چقدر



 نذار. برمت مي بد. برمت مي من نري. بري باید

 به رو تو.. برو خودت. بدم زجرت نذار. كنم اذیتت

  برو… دوستي سال چند اون

  عمیق .. اشكي سرخ هاي جشم پس از.. كرد نگاهم راز

.. شد بلند و گذاشت رمین روي رو دستش.. كرد نگاهم

.  شدم بلند خودم. نگرفتم. كرد دراز سمتم رو دستش

 : گفت راز و شدیم خیره هم نگاه توي

  گرده نمي بر دوني مي و رفته زندگیت از كسي وقتي-

 ولي.. سخته بینیش نمي دیگه دوني مي وقتي.. سخته

  اون دیگه بفهمي و بیینیش.. ببینیش كه اینه ترش سخت

 .. نیست گذشته آدم

 : كرد اضافه و كشید عمیقي نفس

 آتیشه، توش گفتن مي همه.. بود سرخ چشمات.. قبل -

 ولي  سیاهه، چشمات.. االن.. بود مهربوني. نبود ولي

 ..  آتیشه توش

  كرد نوازش رو ها حلقه..  كشید موهام روي رو دستش

 : گفت و

 !  راز .. خدافظ -

 : زدم لب

 !  راز .. خدافظ -



 ! رفت..  رفت و كرد نارم.. رفت و

 سمتم. بست رو در.. شد  وارد آكو. افتادم میزم روي

 .. كرد نگاهم و ایستاد.. نشد نزدیك.. ایستاد. اومد

 

 ٢٠٠_پارت#

 

  بودم، زده داد كم. بودم  نشده خالي. لرزید مي تنم تمام

  رو سال ١٤.. بودم كرده گریه كم بودم، كرده پرت كم

  مي جوري چه رو سال ١٤ ؟ زد داد باید جوري چه

   ؟ ریخت بیرون شد

 : گفت بود  ایستاده  كه جا همون  از آكو

 ..  راز-

 : پرسید آكو. اومد  باال لرزانم نگاه

  ؟ بگیرم اجازه باید بهت شدن نزدیك واسه-

 : گفتم اشك با

 . نداري اجازه-

 : گرفت اغوشش توي رو سرم. شد نزدیك



  گرفتني ها اجازه جور  این. راز گیرم نمي اجازه من-

 .  نیست

 بي. گرفتي مي اجازه كاش. نگرفتي اجازه اولشم  از-

 دست اومدي اجازه بي. قلبم تو نشستي اومدي اجازه

  مي بازي وجدانم با داري اجازه بي. روحم رو گذاشتي

 .. آكو گرفتي مي اجازه كاش. كني

.. نیست اي اجازه اغوش. راز نیست اي اجازه عشق -

  و میاي خودت به یهو. نیست.. نیست اي اجازه بوسه

 ..  شدي عاشقش و بوسیدیش كردي، بغلش  بیني مي

..  جا هیچ.. وقت هیچ.. آكو نخواست نظر من از كسي-

  زندگیمو. نداشتم هم وتو حق  من  هیچ، كه مخالف راي

 تو و گذاشتن تنها و تك منو كردن، ام بیچاره بردن،

 نباید  بیاي،  نباید كه تویي.. اومدي تو موقعیت، بدترین

  چرا.. آكو باشي  نباید اصل  تو.. ببوسي نباید كني، بغل

  ؟ هستي

 موهام روي اي بوسه  آكو.  گرفت اوج باز زارم زار

 :  كاشت

 .. فهمه نمي كسي و اي خسته گفتي-

 .. شنون مي فقط  همه-

 . كني در خستگي بریم بیا-



 :  زدم پوزخند

 .  رن نمي در خستگیا این-

 حس این بین هات،  جنگ بین هات، خستگي بین-

  شم مي دیده من. ببین منو.. بده استراحت یه هات،

 ..  راز

 :  نالیدم

 باید.  داري وجود! شي  مي دیده! هستي. همینه مشكل-

 .. گیري نمي و بگیري فاصله من از

 : گفتم وقتي زدم مي نفس نفس. كشیدم عقب رو سرم

 یه نه ما داستان. وحشتناكشونم ژانر من آدما، تو-

  من.. غمگین درام  یه حتي نه ارومه، ي عاشقانه

 سرم توي هاي فكر از خودمم  من.. من.. آكو ترسناكم

  نمي اینو تو و.. جناییه داستان یه من زندگي. ترسم مي

 .. آكو بري باید. كني نمي دوري كه فهمي نمي. فهمي

 : زد لبخند غمگین

  ؟ برم كجا-

.  آكو كنم پیدات نباید من.. من. نكنم پیدات من كه جا یه-

  زرشناس یه وقتي.. میاري شناس زر.. شناسي زر تو

 .. بري كاش.. آكو نیست حقجو واسه جا هست،



 ..  راز رم نمي جایي من-

 : زدم فریاد گریه با

  هیچ واسه جا من زندگي تو. باشي نباااید! بري بااااید-

  راز.. رفتن بابا و مامان  كه جوري همون. نیست كسي

  چون.. چون. آكو برن باید همه.. بري  باید تو  بره، باید

..  آكو فرستم مي خون با . فرستمشون مي من نرن اگه

  ؟ ري نمي چرا ؟ ترسي نمي چرا.. ترسناكم من

 : زد فریاد متقابل 
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 نشستي اجازه بي.. اومدي چون! تووووونم نمي چون-

  كردي، اذیتم. كردي رو و زیر زندگیمو. قلبم تو

..  شكسته گرفته، قلبم نیست، صاف دلم.. كردي ناراحتم

 این نتونست مهتابم. نابووووودم  داغونم،.. عصبانیم

. راز ري نمي تو.. تو ولي.. بیاره در پا از منو جوري

  شبا بیام كي تا.. ري نمي فكرم از. ري نمي قلبم تو از

 شم چراغت شدن خاموش منتظر وایسم، اتون خونه دم

  تا كنم چك رو سلف لیست كي تا ؟ خوابیدي بفهمم تا

  ؟ ترسوني مي فرستادن از منو ؟ خوردي غذا بفهمم



.. راز كشتي منو جوریشم همین تو ؟ بكشیم خواي مي

 تو ؟ هستم چرا گي مي  بهم.. اروم اروم.. ذره ذره

  رو  المصب من چرا ؟ دادي زجرم  چرا ؟ اومدي چرااا 

  كردي، اذیتم.  راز برم توونم نمي ؟ ماجرا تو اوردي

 حس ي همه  از تو ترازو رو ذارم مي وقتي ولي.. ولي

 دلم چون برم توونم نمي. تري سنگین دنیا هاي

  تونم نمي. اینجاست روحم جاست، این فكرم اینجاست،

.. ویروس یه مثل.. مني توي تو.. تو چون برم

 حاال.. كردي درگیرم  گرفتي، وجودمو كل.. سرطان

 غلط  تو! برو گي مي كني  مي بیجا تو ؟ برو گي مي

 .. تو! برو گي مي كني مي

 : گفت شاكي الهام و شد باز اتاق  در

 . شنون مي همه.. بلنده خیلي صدات ؟ آكو-

 : زد نعره آكو

 ! جهننننم به-

 .  كرد فرار و بست رو در ترسیده الهام

 : گفت من به رو آكو

  بیام خواستي وقتي چون برو بگي من به  توني نمي تو-

 اخر تا كردي، دعوتم كه حاال. فرستادي نامه دعوت

 .  كني تحملم باید مهموني این



 : زدم داد حرص با

  شم، نزدیك خواستم. كنم استفاده سو ازت خواستم-

.. كنم اب زیر باباتو سر تا كنم جمع.. كنم جمع مدرك

 . شد تموم ام استفاده. شد تموم! همین

  حاال تو پس. زرشناسم  من چون نشد تموم. نشد تموم-

  وقتي تا.. گفتي خودت.. راز داري كار من با ها حاال

 .داري كار من با تو دارم وجود من

 : كردم التماس

 بذار. بشم هستم، كه ایني  از تر بد من نذار.. برو آكو-

  شد، گور و گم نیست،  بگم بذار. نكنم پیدات و بگردم

 .. برو فقط ! رفت

 اخرش تا  نیستم، رفتن  در  اهل.  راز زنم نمي جا من-

  مال ها اجازه ي همه اي، اجازه دنبال اگه. چشماتم جلو

  مال سیب ترین قرمز.. راز تو مال چي همه اصل .. تو

 همه تو، مال هندونه وسط  تو، مال موهیتو نعناي تو،

 ي خنده تو، مال ها رنگ  ي همه تو، مال ها گل ي

 . باش.. فقط ..  تو مال هم اخر

 .. من.. نگو.. آكو نكن توروخدا-

 : گذاشتم صورتش طرف دو دستامو



  این. اس ممنوعه.. شه نمي ولي خدامه، از تو با بودن-

  هم تو دنیاي تو.. ممنوعه من دنیاي تو.. ممنوعه عشق 

 .  آكو ممنوعیم ما.. ممنوعه

 و ببند چشماتو.. كن امتحان.. راز نیست ممنوع هیچي-

  لذت شه مي چي همه از.. كن حس تهشو تا.. كن حس

  سیب.. نگیر كم دست رو كوچیك هاي خوشي.. بود

 .. آكو كم یه یا.. موهیتو نعناي.. هندونه وسط .. قرمز

 .  شیم مي تموم اخرش.. آكو شیم مي نابود-

 .. شیم مي هم تمومِ -

..  دید نمي دیگه چشمام.. شد نمي تموم ام هق  هق 

 .  ببینم رو آكو  بتونم تا كردم ریز چشمامو

 : گفت و بستشون.. گذاشت  چشمام روي رو دستش

 ..  راز نداري نیاز چشم من دیدن واسه-

.  شكنم مي تو  بي شكنم،  مي تو با. آكو شكنم مي دارم-

 ..  شكنم مي همش

 گفتي. ساختن واسه اینجام  من. سازیم مي همو نو از-

 .  باشم شنونده فقط  نیومده. راز فهمم مي من ؟ اي خسته

 . آكو جوونم خیلي پیري همه این  واسه من-

 .  كنیم مي جووني باهم-



 هدف. بموني كه ذارم نمي.. موني نمي من با تو آكو-

 . شه نمي تموم كیومرث رفتن با. نشده تموم من

 من ولي. باش مقابلمي، تو. ریم مي پیش اروم اروم-

 . كنارتم

  شده  خیس دستاش كف. لرزید مي دستاش زیر هام پلك

 . بود

 : گفت گوشم توي  و بوسید رو ام شقیقه روي

 . االن همین ؟ بریم كجا داري دوست-
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 رد ازش كسي.. بیابونه.. شهره از دور كه جایي یه-

 .. داره خاك كه جایي یه.. تصادفي  حتي شه، نمي

 . ریم مي چشم،-

 .. داره هم شده خشك نرگس-

 . ریم مي چشم،-

 .. كنم  بو خاكو خوام مي.. خوام مي-

 . ریم مي چشم،-



 . وقتشه  دیگه. برم باید.. وقتشه-

 . ریم مي چشم،-

 . رنم مي حرف چي از دوني نمي حتي تو-

  ؟  مهمه اش بقیه مگه باشي، تو-

.  نبود من توان در ها خوبي این تحمل. گرفتم رو ازش

  مي خط  باید رندگي ي صفحه از كه كسي هاي خوبي

 .. خورد

 : گفت و گرفت رو دستم

 . بریم-

 نداشتم، رفتن راه قدرت. شدم همراه كنارش حرف بي

  كدوم ؟ میاوردن قدرت كجا از.  رفتن مي راه پاهام ولي

 مي حس رو آكو دست گرماي  ؟ داد مي هولشون نیرو

 عشق  داشت، اعتماد داشت، اطمینان توش.. كردم

 . بودم گرفته كم دست رو  عشق  نیروي من شاید.. داشت

 رو هام چشم و دادم بهش رو ادرس. شدیم ماشین سوار

 سرم كه این محض به. بود خسته جسمم و روح. بستم

..  دونم نمي ؟ شدم بیهوش یا خوابیدم. رفتم دادم تكیه رو

  كسي هر ي الزمه.. بود قشنگي چیز خلسه.. رفتم

 . رفتم.. بود



  نگاه اطرافم به. كردم باز  رو هام چشم آكو نوازش با

 . كردم

.. شده خشك هاي درخت.. گل بي.. علف بي.. بیابون

 .. بود زده جنگ مكان شبیه.. خاك و  خاك و خاك

 : گفت آكو. شدم پیاده

   ؟ بري باید كجا دوني مي-

 . هست نرگس روش كه جایي یه-

 .. راز بره مي رو ها نرگس باد-

 .. هستن حتما.. باید. باشن باید ها نرگس-

 هیچي. نبود.. تر جلو..  تر جلو.. تر جلو. رفتم جلو 

 : زدم صدا. باشه  باید.. نه. نبود

  ؟ كجایید-

  دور سر اخر.. تر بلند. گفتم تر بلند. نشد شنیده صدام

 : زدم داد و چرخیدم خودم

 نشون خودتونو.. سال ١٤ بعد.. اومدم من ؟ كجاییییید-

 .  بدیییین

 : زد صدا تر دور از آكو

 . نرگسه اینجا..  راز-



  به لعنت.. امید پر توان، پر سرعت، پر. دویدم سمتش

 .  باشه جنازه تا دو كردن پیدا امیدش كه اي زندگي

 سنگ روشون كه هایي  نرگس  به رسیدم.. رسیدم

 ..  مهرداد..  مهرداد آخ.. بود شده گذاشته

 .. شدم نزدیك

 : گفت اروم آكو

 . منتظرم ماشین دم من-

 : گرفتم رو دستش

 كه نداره كمدي دیگه  اینجا. تونم نمي تنهایي.. نرو-

 .  شم قایم توش

 : كرد حلقه دورم پشت از رو دستاش

 .  كن ظهور.. نه كه قایم من توي-

 : كردم نگاه خاك به

 ؟ استخون تا چند ؟  اید شكلي چه االن ؟ اینجایید-

 ؟ بودین شكلي چه قبلش.. اصل  ؟ شكلیه چه استخون

 .. ندیدم خوابتونم حتي حاال تا.. ندارم عكس.. نیست یادم

 : شد روان باز اشك



 تنها كه ادمي كلي بین موندم تنها و تك.. گذاشتید تنهام-

  یه كاش.. كنید كاري یه كاش ؟ بابا ؟ مامان.. نبودن

 ..  كنم حستون جوري

 : گفتم تر بلند

 ..  كنییییییید معجزه-

 بو. شدم خم خاك روي.  كردم جدا رو آكو هاي دست

  بوي حتي. داد نمي بو..  كشیدم بو.. كشیدم بو.. كشیدم

 ؟ شكلیه چه مادر بوي.  داد نمي بو.. داد نمي هم خاك

   ؟ شكلیه چه پدر حس

 : زدم فریاد

..  باشم بیچاره انقدر نباید من.. بدیییییین نشونم معجزه-

 روح ندارین، جسم. باشم تنها انقدر شه نمي.. شه نمي

 ..  دارین كه

 : گفتم وقتم بریذ نفسم

 مریم ؟ بابا ؟ مامان. اومدم من.. بدین  نشونم خودتونو-

 .. برگشته

 : دادم ادامه .. گرفت اوج ام هق  هق 



 گین نمي تبریك تولدمو. شده سالم ٦ تازه.. كوچیكم من-

 خانوادگي عكس خوام، نمي شمع خوام، نمي كیك ؟

 .. خوام مي حستونو.. خوام مي ارزو  ولي.. خوام نمي

 : گذاشتم خاك روي سرمو ناالن

 ..  بدین نشونم-

.. نبودم بلد فاتحه. بریزم خاك روي بودم نیاورده اب

  فاتحه.. هام ناله.. هام زجر ؟ داد مي اب  هام اشك

  ؟ شد مي حساب

 : گفتم صدا بي

 .. مریم جون-
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  چند. اوردم باال سرعت به رو سرم.. دیدم رو برق 

 . كرد غرش  وحشتناكي رعد بعد ثانیه

 اشكي هاي چشم با. كردم آكو نگاه.. ایستادم.. شدم بلند

 .. زد مي لبخند و كرد مي نگاهم

 كه درك به. دوختم چشم  اسمون به. گرفتم باال رو سرم

  فصل این تو بارون كه جهنم به.. بود زمستون هنوز



 معجزه بارون.. خواستم مي معجزه من.. بود  طببعي

 ..بود حس بارون.. خواستم مي حس من.. بود

  ي قطره. زدم لبخند چكید پیشونیم روي كه قطره اولین

 سرعت بعدي قطرات. خندیدم . افتاد ام گونه روي دوم

  هام دست. خندیدم تر بلند .. شد شسته صورتم. گرفتن

 اشكي چشم.. زدم قهقهه. شدن خیس.. اوردم باال رو

  خیس و چرخیدم مي خودم دور.. زدم قهقهه ولي بود،

 .. شدم مي

 باز رو دهنم. گرفت شدت  بارون. پریدم پایین و باال

 چاله. خندیدم باز.. ریخت دهنم توي قطره چند. كردم

  توش. رفتم سمتش. بود  شده اب پر كوچیكي خیلي ي

  بازیم.. بود شده گلي شلوارم. شد مي پخش اب. پریدم

  كه ارزو. بودم كرده  ارزو بود، سالم ٦.. بود گرفته

 .. خواست نمي شمع

 : گفتم اكو به رو خنده با

 .  فرستادن بارون برام ؟ بیني مي-

 پایین و باال رو سرش  اشتیاق  با لبخند، و  اشك با اكو

 . كرد

  و كشیدمش كوچیك ي چاله سمت. گرفتم رو دستش

 : گفتم



 .  كنیم بازي بیا-

 باال. كردیم فرو توش پا یه كدوم هر. شد نمي جا پا ٤

..  خندیدم.. خندیدیم.. اوردیم فرود شتاب پر و اوردیم

 ..  خندیدم

  به زد مي شلق . شد تر  شدید و شدید و شدید بارون

 ..  خاك و تن و صورت

  شروع رفت، عقب كمي كي  هر گرفت رو دستم دو آكو

 مي بلند.. سریع.. چرخیدن خودمون دور كردیم

 مي سرما از تنم. بود خوبي بازي هم آكو. خندیدم

 سرمون. بود شده گرم ولي كم، شاید.. قلبم ولي لرزید

  هوا روي. كرد بلندم زانو از آكو. ایستادیم. رفت گیج

  بذارتم  نگفتم نكن، نگفتم. كرد دویدن به شروع و گرفت

 مي بازي من.. بینه مي اسیب كمرت نگفتم پایین،

 : گفتم  مي و خندیدم مي فقط . خواستم

 .. تر سریع-

  فرود گل روي صورت با. خورد لیز خیس گل روي

  افتادیم، وقتي. بود شده خیس و گلي تنمون كل.. اومدیم

 .  خندیدیم تر بلند

  لپش از. كردم حلقه گردنش دور رو دستهام ذوق  پر

 . چسبید ولي داد، مي گل طعم  بوسه. بوسیدم



  بلندم. گردنم زیر دیگه دست و انداخت پاهام زیر دست

 و گذاشت ماشین صندلي روي. رفت ماشین سمت. كرد

 : گفت

 . خوري مي سرما این از تر بیش-

  هاي دست نداشت، ماشین توي اب. نشست هم خودش

.  بود شده كثافت ماشین.  گذاشت فرمون  روي رو گلي

  ؟ داد مي اهمیت كسي

 . كرد روشن رو پخش آكو

 : گفتم لبخند با. شنیدم رو موزیك صداي

 . بخون باهاش-

  رو فرمون دست یك با. انداخت گردنم دور رو دستش

  ي گوشه. خواست نمي دست كه اتومات ي دنده. گرفت

 سرم از اي گوشه بتونم و  شم نزدیكش تا  نشستم صندلي

 . بذارم اش شونه روي رو

 : كرد شروع

 

 یکاش  برکه نیا یماه من و یماه تو

 یکاش  برکه نیا یماه من و یماه تو

 ینباش که یزمان است یبزرگ اندوه



 ینباش که یزمان است یبزرگ اندوه

 

 نشابور صبح و تو پاک نفس از آه

 یتراش روزهیف حجره و تو چشم و تو چشم از

 بار هر که  اسرار   مخزن یا بزن یپلک

 یبپاش آفاق  به الماس و روزهیف

 

 بلندم ماه نرسد دستم تو به هرگز

 ی نباش چه یباش  چه ستیبزرگ اندوه

 

 سبکسار باد یا سبکسار باد یا

 بگذار  و  بگذر مرا بگذار و بگذر مرا

 ینخراش  را  ما آرامش که هشدار

 

 یکاش  برکه نیا یماه من و یماه تو

 یکاش  برکه نیا یماه من و یماه تو

 ینباش که یزمان است یبزرگ اندوه



 ینباش که یزمان است یبزرگ اندوه

 

 نشابور صبح و تو پاک نفس از آه

 یتراش روزهیف حجره و تو چشم و تو چشم از

 بار هر که  اسرار   مخزن یا بزن یپلک

 یبپاش آفاق  به الماس و روزهیف

 

 بلندم ماه نرسد دستم تو به هرگز

 ی نباش چه یباش چه است یبزرگ اندوه
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  رو تهش تا. كردم حس.. بودم بسته رو هام چشم.. لذت

 . بردم لذت.. و كردم حس

  من احتیاج تمام ولي بود، كوتاه كه حتما لذت  این عمر

 .. بود لحظه اون توي

 



 و شدم پیاده كردم، خدافظي لبخند با ایستاد، خونه دم

 اهمیتي. دیدم رو بودم زده صندلي به كه گندي تازه

 دیدنم با حتما ملي. انداختم كلید. رفتم خونه به و ندادم

 . شد مي گرد هاش چشم

. بود پایین سرش و بود نشسته مبل رو ملي. شدم وارد

  این.. كرد مي گریه و بود  قایم دستش توي چیزي

 : گفتم و شدم نزدیك.. اشنا خیلي.. بود اشنا برام صحنه

  ؟ خوبي ؟ ملي-

  خوبي خبر سرخش هاي  چشم. اورد باال رو سرش

 . نداشت

.. داد نشونم رو دستش توي پلستیكي شي.. كرد نگاهم

 قبل  رو صحنه این من.. كردم نگاه پررنگ خط  دو به

 و كردم ملي نگاه شده  شوك.. ریخت قلبم.. بودم دیده

 .. زد زاااااار بلند من، اروم ملي

 ..  است كوتاه لذتم عمر دونستم مي.. دونستم مي

*** 
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 كاري. نداشتم حرفي.  كردم مي نگاه فقط  شده خشك

 . بكنم تونستم نمي

 : گفت هاش هق  هق  بین ملي

   ؟ كنم كار چي حاال-

 تو من ؟ مگه بودم كي من ؟ پرسید مي من از چرا

 با. كرد مي نگاه ملتمسانه. بودم  مونده خودم زندگي

 پاش جلوي راهي كه كرد مي خواهش هاش چشم

  ؟ گفتم مي بهش باید جوري چه رو" دونم نمي. "بذارم

  تونست مي ؟ كردم مي هجي ؟ كردم مي بخش بخش

  ؟ كنه تحمل رو دردش

 : پرسید باز ملي

 .  بگو چیزي یه راز-

 : گفتم اي جمله

 . بگیم آوین به باید.. باید-

  ؟ كنه كار  چي خواد مي آوین-

 چي من ملي زندگي تو  ؟ كنم تونستم مي كار چي من

  ؟ خدا ؟ بودم

 : گفتم باز

 . دونه مي.. حتما. بگیم آوین به باید-



  گریه تا خواست مي محبت پر آغوش. خواست مي بغل

.  برم جلو تونستم نمي من ولي. كنه خالي خودشو. كنه

 مي چي حاال. بگیرم رو هاش دست تونستم نمي حتي

  ؟ شد

 باید. رفتم حمام به. برداشتم اي حوله. كردم گرد عقب

 .  شستم مي تنم از رو شادي

  سمتش. بودم شده جور و جمع كمي اومدم، بیرون وقتي

 : گفتم و نشستم پاهاش جلوي. رفتم

 . گه مي چیزي یه حتما. گیم مي آوین به-

  ؟ چي-

 .  جوابه تو و من واسه االن بگه هرچیم. چي هر-

.  گرفتم رو آوین تلفن. رفتم اتاق  به. داد تكون رو سرش

 : داد جواب. خورد بوق 

 .  راز سلم-

 . سلم-

   ؟ شده طوري-

 . بله یعني.. من-

  ؟ شده چي-

 ..  ملي-



 نمي جا بود، بررگ زیادي. گنحید نمي دهانم توي كلمه

 نمي ولي كردم مي باز رو دهنم گرفتم، مي نفس. شد

 .  شد نمي خارج صدا. شد

 : پرسید باز آوین

  عسگریان طرف از.  بزن حرف ؟ راز شده چي-

   ؟ سراغتون اومدن

 .. اومده عسگریان طرف از-

 رو در. نده جوابم حتي. نكن توجه بهشون اصل -

 .  نكن باز روشون

 : گفتم بغض با

 . كه بزنه حرف تونه نمي-
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  ؟ گي مي چي ؟ چي-

 ..  كوچیكه خیلي.. هنوز-

 : دادم ادامه. كرد سكوت آوین



 از دونم مي.. فقط .. نه یا زنه مي قلبش االن دونم نمي-

 .  اومده عسگریان طرف

 : گفت جمله یك آوین

 .  اینجا بیایید-

  ؟ دفتر-

 .  ام خونه من نه،-

  ؟ خونه-

.  اینجا بیایید و بگیر دوستتو دست. بیا خودت به راز-

 . فرستم مي رو ادرس

 .. باشه-

 . شد قطع تلفن

 : گفتم و رفتم ملي سمت

 . آوین ي خونه ریم مي. شو حاضر-

  ؟ اس خونه-

 .  اره-

 .  راز شه نمي روم  من.. من-

 . بپوش لباس.  ملي نداره شدن رو-



 رو ملي دست. پوشیدم لباس سرسري. رفتم اتاق  به

 .  شدیم  خارج و گرفتم ماشین گرفتم،

  سمت. بودیم  ایستاده متوسط  نماي  با ساختموني دم

 . فشردم رو سوم زنگ و رفتم ایفون

 : شد شنیده كودكي صداي

   ؟ بله-

 ..  كودك

 . شناسه مي مامانت. رازم.. من-

 در. رفتیم باال و گرفتم رو ملي سرد دست. شد باز در

  جمع سر پشت ساده كه موهایي با آوین، و شد باز واحد

 مرتب خونگي لباس با و ارایش بي  كامل  بود، شده

 .  بود در پشت

 سالن به و گذشتیم راهرو از. شدیم وارد ملي همراه

  اي ساده خیلي ي خونه. كردم نگاه اطرافمو. رسیدیم

 .  قیمت گرون تابلوهاي نه   داشت، عتیقه وسایل نه. بود

 : ردم لبخند. داد سلم و اومد جلو كوچیكي دختر

 . عزیزم سلم-

 : گفت آوین كه بشینه خواست دختر



  بازي اتاقت تو زنم مي حرف دوستام با من تا غزاله،-

   ؟ لطفا كني مي

 . رفت و شد بلند میل بي غزاله 

 به رو آوین. نشستیم رنگ كرم راحتي هاي مبل روي

 مردي لحظه همون. انداخت پا روي پا نشست، رومون

  جوگندمي پشت پر موهاي و متوسط  اندام متوسط، قد با

 تر حلو رو روسریش ملي. شد وارد چاي سیني با

  برداشتم رو چاي تشكر با. شد خم جلومون مرد. كشید

 به آوین كه داشت  چي مرد این. كردم نگاهش و

  ؟ بود گذشته چي همه از خاطرش

 . نشست آوین كنار هم مرد

 : گفت و كرد ملي به نگاهي آوین

 كني عادت تا. باشه جلسه تو هم آرش خواستم عمدا-

  بدوني تا. نكشي خجالت شرایطت از مرد یه جلوي

 .  نباشي معذب تا. نشدي مرتكب اشتباهي

  بدم نیرو تا گرفتم رو دستش . لرزید مي ملي ي چونه

 : گفت آوین كه

  ؟ باشي قوي تا بگیره دستتو دوستت قراره كي تا-

  ؟ كني مي كار چي شه قطع دستت



  گفت آرش بار این كه بود پایین سرش. نداد جواب ملي

: 

  ؟ خانوم ملیحه-

 : زد لبخند آرش.  اومد باال كمي ملي سر

 .  من خواهر جاي هم شما-

  حس. فهمیدم مي رو اشك این  من. چكید ملي اشك

 .. داشتن حامي.. داشتن برادر.. بودن كسي خواهر
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 :  گفت و كشید عمیقي نفس آوین

   ؟ فهمیدي وقته چند-

 : گفت اروم ملي

  ؟ چیو-

 . اي  حامله كه-

 كلمه این تا بودم ساخته دورش  كه حبابي.. تركید حباب

 .  بود شده گفته نبر اسمشو ي كلمه.. نشنوم رو

 : داد جواب ملي



 .  امروز  همین-

   ؟ دادي ازمایش-

 . خونگي تست.. نه-

  ؟ داري تصمیمي-

 : كرد نگاهش ملي

  مي حس. فهمم نمي هیچي. دونم نمي هیچي  من.. من-

  كنه صدام حمیدي خانوم قراره.. قراره.. خوابه یه كنم

  ؟ دیدي كابوس. كردي عرق . شو بیدار ملي بگه و

  دوست كلي. قشنگه بیرون دنیاي كردم مي فكر.. من

  دنیاي.. تره بیش ها شادي كردم مي فكر. كنم مي پیدا

 مي فقط .. من. رحمه بي. نامهربونه. ترسناكه.. بیرون

 . بودم سال همه این كه تویي اون.  تو اون برگردم خوام

 : رفت باال آوین ابروي

 . همیشه.  باشي بچه داري دوست پس-

 دارم دوست. دونم مي.. نه . دارم دوست چي دونم نمي-

 بدون جنجال، بدون. باشم داشته سالم و اروم زندگي یه

 . حاشیه

 : گفت خشك آوین



 چیه داري شكمت تو كه اي یچه این عاقبت دوني مي-

  ؟

 : گفت كه كردیم نگاهش فقط  دو هر

  حتي بچه پدر. بره نمي ارث تجاوز از حاصل ي بچه-

  چه دائمي، چه. كنم عقدت نیستم حاضر بگه تونه مي

 شناسنامه شه مي ات بچه  عاید كه چیزي تنها. موقت

  ؟ سالته ١٨ گفتي. اس

 .  بله-

 نداري، هم كار اخیر، اتقاق  به توجه با. سالته ١٨-

 . نداري هم همسري

 : گفت ملیم آرش

 ..  جان آوین-

 . بگیره تصمیم  بعد و بدونه. بدونه باید-

 : گفت غمگین ملي

 . گناهه.. سقط -

 : گفت آوین  من از زودتر كه برگشتم  سمتش عصباني

 مادر توئه واسه گي  مي كه دنیایي این تو یعني-

 دیگه یكي گناهه كه این  خاطر به خواس مي ترسناكه،

.  نداره پدر تو ي بچه ؟ داري  قدرتشو ؟ كني اضافه رو



  ؟ شي قوي توني مي.  كنه تكیه مادرش به بتونه باید

 بر پسش از و كني قبول مسئولیت اگه نتوني، اگه چون

 باز  چشم گفتي. تره سنگین خیلي گناهش نظرم از نیاي،

  پس.  بوده سخت حتما..  بودي پرورشگاه تو و كردي

 . بزرگه چقدر مادري مسئولیت بدوني باید

 : دادم جواب ملي از تر زود

 .  كنه مي سقط -

 : كرد اخم آوین

  شدن مادر ي اماده اگه. راز بگیره تصمیم باید خودش-

 نگه رو تونه مي وقت  اون داره، قدرتشو اگه هست،

 اون پاكي  تونه مي ببینه  كنه فكر باید. كنه فكر داشتنش

  یاد خواد مي دیدنش بار هر با یا ؟ كنه قبول رو بچه

   ؟ بیفته اتفاق  اون

 : گفت آوین كه نداد جواب كسي

  دوم نوبت كه عید بعد تا.  ده نمي سقط  ي اجازه دادگاه-

 تو اگه چون. باشي  گرفته تصمیمتو باید اته، جلسه

.  كرد كاریش شه نمي دیگه بارداري كنیم اعلم جلسه

 یه چون. شه نمي دار خبر  كسي نخواستیش، اگه ولي

  زود كه دادن حقو این زن به چون. اس نانوشته قانون

 چون شاید. اس حامله  فهمه مي كسي هر از تر



 تو. ارجحه مادر تصمیم. تره  مهم بقیه از تصمیمش

 . بگیر تصمیم. مادري االن

 : گفت آوین كه بگم چیزي خواستم

. دوستت نه بگیر تصمیم خودت هاي قدرت اساس بر-

 . كنه مي خیانت بهت داره دوستت

 : داد ادامه آوین. اومد باال شتاب با سرم

  گیره، مي مهمتو هاي  تصمیم ي همه جات به وقتي-

  ازت همه برابر در وقتي  جنگه، مي برات همیشه وقتي

 رو تو اینا. ملیحه نیستن  خوب اینا.. كنه مي دفاع

  دوني مي. وابسته همیشه.  دارن مي نگه ضعیف همیشه

 . ساقیش به ؟ معتاده چي به مواد از تر بیش معتاد یه

 فرق . بودم شنیده رو حرف این. شد سیخ تنم به مو

  چقد نداشت فرق .. اقتاده فاصله بینشون چقدر نداشت

  ژن رگ، خون،.. داشت وجود واقعا. متفاوتن باهم

 .. داشت وجود واقعا

 

 ٢٠٨_پارت#

 



  تظاهر  حتي نه فهمیدم،  نه شنیدم، نه رو  حرفا ي ادامه

 . كردم فهمیدن به

.  دادم جمع به رو حواسم كرد تشكر ملي وقتي فقط 

 . بود خداحافظي موقع

  زرشناس درگیر. بودم درگیر هنوز. رسیدیم خونه به

.  بود شناس زر كشت مي هم رو خودش آكو. ها

  بود گفته خودش ولي داشت، مشكل پدرش با هرچقدرم

.  نمیندازیم دور همو استخون بخوریم همو گوشت

  خودشو حا یه ژن این خون، این رگ، این باالخره

 بعدي هاي آكو و آكو توي كیومرث. داد مي نشون

 ..  كرد مي طلوع

 : گفت اروم  ملي. اومدم فرود مبل روي

  ؟ كنم كار چي باید-

 : گفتم غمگیني لبخند با و كردم نگاهش

  من. بگیري تصمیم خودت باید. گه مي راست آوین-

  دیدنش با نیست قرار من. باشم مادرش نیست قرار

 بزرگش نیست قرار من. بگیرم بد و خوب هاي حس

 . ملي تویي. كنم سقطش  نیست قرار.. من و كنم

   ؟ ها زمین زیر  این از ؟  بریم باید كجا.. سقط .. واسه-

 . شه مي حل دارو با حتما فهمیدي تازه وقتي-



  ؟ كنیم پیدا كجا از-

  برات من كني، سقط  خواستي اگه بگیر، تصمیمتو اول-

 . كنم مي پیدا دارو

  ؟ گیره نمي دامنمو وجدانش عذاب-

  كاري هر و دراوردن دامنتو ؟ ملي دامن كدوم-

  هنوز. نداره قلب حتي االن..  االن.. كردن خواستن

 . نداره وجود

 : دادم تكون سرمو بعد

.. اگرم. دونم نمي هیچي من. ملي دونم نمي من-

  مي كمكت باشم وقتي تا .. من بیاري،  دنیاش خواستي

 . نیست معلوم من عاقبت. نباش من امید به ولي كنم

   ؟ چي یعني-

 . بگیر تصمیم. هیچي یعني-

 : گفت كه شدم بلند جا از

  تست خواستم كه لحظه  همون از. گرفتم تصمیممو-

  تصمیممو. تا دو شد خط  یه كه لحظه  همون از. بگیرم

 . گرفتم

  ؟ خب-

 . من از تر بد یكي بشه خوام نمي چون.. میندازمش-



 : دادم تكون سرمو

 . بیارم دارو برات كنم مي سعي و رم مي امشب-

  ساعت یك. شدم دراز  تخت روي و بستم رو اتاق  در

  كردم تنظیم رو ساعت االرم. بودم خواستار.. فكري بي

 . بستم رو هام چشم و

*** 

 

 

 .  ممنون. لطفا دارید نگه داروخانه همین روي به رو-

 . شدم  پیاده و كردم حساب رو هزینه

  كشیدن كارت حال در داخل، زني. شدم داروخانه وارد

 . بود

 : گفت و زد لبخند سر اخر

 .  دكتر نكنه درد دستتون-

 .  شد خارج و

 : گفتم اروم و شدم تر نزدیك

 . سلم-

 : زد لبخند و كرد نگاهم پیرمرد



 . سلم-

  و بودم كرده سكوت. ایستادم پیشخوان جلوي حرف بي

 : گفتم دقیقه چند از بعد. بود كرده سكوت

 . بیرون  بریزم باید  جایي یه رو ها ناگفته.. گفتي-

 : دادم ادامه. كرد مي نگاهم لبخند با

 خودمم واسه. بزنم كسي هر به حرفامو تونم نمي.. من-

 كاراي عجیب، حرفاي از پره. پره فكرم. زیادین

  گنحایش مغزم.. بزرگ و كوچیك هاي دردسر ترسناك،

 .. زیادیشه. نداره

 . كن تقسیمشون-

  ؟ كیا بین ؟ وري چه-

 .  مامورهات بین-

  اول نقش ادمي هر:  رفت قبلش ماه چند حرف به یادم

  هدفش به رو اول  نقش تا مامورن بقیه. زندگیشه

 . برسونن

 . ندارم نقشي گفتم كه من-
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  شده پر انقدر نقش بي آدم یه مغز كه عجیبه خیلي پس-

 .  نداره گنحایش دیگه كه

 : كردم عوض رو حرف

 .  دارم نیاز دارو یه-

 . اس نسخه بدون كه-

 : گفت كه كردم نگاهش تعجب پر

 . نبود این روزت و حال داشتي، نسخه اگه-

  ندارم،.. نسخه-

  ؟ خواي مي دارویي چه حاال-

 .  جنین سقط  براي.. براي-

 : گفتم كه كرد نگاهم  ترسیده كمي

 . نیست خودم واسه-

 : گفتم كه  كرد فوت تر اسوده رو نفسش

 .  بدتره منم از شرایطش كه یكیه واسه-

 گرفتن توي  تونم نمي. بدم بهت رو دارو این تونم نمي-

 . شم شریك جون

 تا بیرون، میاد پرورشگاه از  كه.. ساله ١٨ دختر یه-

 رو رندگیش و بكشه  زحمت كنه، پیدا كاري یه



  و كنه خفتش كارش صاحب اگه حاال. بگذرونه

  كثیفشو ي نطفه بعدم  بكنه، باهاش خواست هركاري

  از ؟ كرد كار چي باید شرایط  این تو.. تو اون بكاره

 كه بگیرم مجوز كي از ؟ بگیرم نسخه دكتر كدوم

  و مطب كدوم در ؟ نشه  حساب جون گرفتن تو شراكت

 مجوز كه كنم رو قوه كدوم التماس ؟ بزنم رو كلینیك

   ؟ بدن سقط 

 : گفتم. كرد مي نگاهم غمگین پیرمرد

 فریب اگه شد، مي رابطه خواستار خودش اگه..  اگه-

.. ولي. اینجا نمیومدم بود، هوس حتي اگه خورد، مي

 .  نیست حقش كه خدااا به. نیست حقش

  عاشق  سالگي ١٣ تو خوبه. نخواسته خودش كه خوبه-

  پدري یه كه خوبه. نداده  ازدواج به  گیر كه خوبه. نشده

  دورش ساله ١٤ پسر  اون از كه این براي كه نداشته

 مرد این با باید خواي  مي ازدواج اگه بگه بهش كنه،

  فكر تا نداشته پدري كه خوبه. كني ازدواج  ساله ٢٠

 پاي جلو ذاره مي رو بد داره بدتر و بد بین كنه

 رو بدترین بدتر، و  بد بین كه ندونه ولي دخترش،

 بدتریني.. بود فرار كه  بدتریني. دخترش جلو گذاشت

 ..برنگشت وقت هیچ و رفت كه



..  ساله ١٣ دختر.. شد سیخ  تنم به مو.. زد یخ تنم

 .. نبود كوچیك انقدر دنیا.. شد نمي.. فرار.. عاشق 

 داروخانه از كه بود این رسید ذهنم به كه كاري تنها

 : بخونم رو درش سر بار اولین براي و شم خارج

 " حمیدي بشیر دكتر روزي شبانه ي داروخانه"

 : گفتم لرزان  تن با. شدم داخل دوباره

   ؟ گشتي دنبالش-

 . نگشتم-

   ؟ چرا-

  پشیمون اگه گفت شي، مي پشیمون گفتم رفتن دم چون-

  بیاي نداري  حق  برنگشتم، اگه ولي. گردم مي بر شم

 . تو پشیموني جواب باشه اینم. دنبالم

 : كردم زمزمه

 . بیرون ریختي رو ات گفته نا-

 : زد تلخي لبخند

  نبود كسي. بیرون ریزه مي باالخره جایي یه ادم-

 .  بیرون بریزم براش

 : گفتم اشتیاق  و شتاب پر هول،



  كه تو به تونم مي.. شم مامورت تونم مي من.. من-

.  برسي هدفت به تا كنم كمك اولي نقش  رندگیت توي

 ..  من

  ي  كیسه. برگشت كیسه یه با بعد. رفت پشتي اتاق  به

 : گفت و گذاشت پیشخوان روي رو ها قرص حاوي

 .  دوستت.. براي. نوشتم روشون دستورشو-

 .  بدم بشارت تونم مي منم.. ولي.. بشیري تو-

  درد من ولي ریخت اشك پیرمرد.. چكید پیرمرد اشك

  از تر عاقل.. بودم مطمئن بود فهمیده منظورمو. كشیدم

 : زد لبخند  اشك با. بود حرفا این

  حق  یعني برنگشته. نشده  پشیمون یعني.. برنگشته-

 پشیموني جواب.. این  و برنگشته.. دنبالش برم ندارم

 . منه

 : ایستادم پیرمرد جلوي. زدم دور رو كانتر

 . برات كنم كاري یه باید.. من-

 .  شنیدي رو ام ناگفته. كردي بزرگي كار-

 انداختم كمرش دور رو  دستهام رفتم، سمتش ناخوداگاه

  بو مرد این.. داشت بو.. كشیدم بو. كردم بغلش سفت و



  بوي.. مهربوني بوي.. داد مي كه خدا به.. داد مي

   ؟ پدر.. بوي.. عشق 

 : گفت اروم

 هاي مامور به فعل  ولي. شي مي خوبي مامور تو-

 .كن رسیدگي خودت
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. كردم مي نگاه ریخت مي درد از ملي كه اشكي به

  كاشته نطفه دیگري كس  بود، كرده تجاوز دیگري كس

 ١٨ دختر یه. كشید مي درد باید قرباني وسط  این و بود

 .  ساله

 در پدرشو داره درد بود  معلوم. شدم خیره اش چهره به

 ..  كشید نمي فریاد زد، نمي جیغ زد، نمي داد ولي میاره

 چقدر ملي كردم، مي فكر و كردم مي نگاه سكوت توي

   ؟ داره توان

 : گفتم و رفتم  سمتش نیاوردم طاقت سر اخر

 . برن داد. خودت تو نریز ملي-

 .  كرد نگاهم تنها اشك با



 : گفتم تر بلند بار این

 .  برن جیغ ملي-

 .  كرد مي گریه و گرفت  مي گاز رو هاش لب چنان هم

 : زدم فریاز

  بریز. فغاااان نعره،  جیییییغ،. ملییي برن داااااد-

 . بیرووووووون

 فریاد دادم، مي تكونش بودمش، گرفته ها دیوونه مثل

 . كردم مي دعوت فریاد به و زدم مي

  و كرد رها دندون حصار  از  رو هاش لب  ملي سر اخر

 : زد فریاد

 .  خدااااااااااااااا-

 به شااااااید تا زدیم فریاد. زدیم فریاااد. كردم همراهیش

  سیاه رنگ شاااید تا. شیم  دیده شاااید تا. برسه خدا گوش

 .  بگیره خودش به سفیدي كمي زندگیمون،

  كه جایي همان از كثیف ي نطفه و كرد اثر ها قرص

  رو ملي هاي اشك تا نموندم.. شد خارج بود، شده وارد

 . نداشتم طاقت تونستم، نمي. ببینم

 . رفتم مي شركت به باید كم كم و بود صبح ٥ ساعت



 و گذاشتم جلوش رو  تقویتي هاي قرص و ها ایمیوه

 بیرون خونه از و كردم خداحافظي بهش نگاه بدون

 . زدم

 

. شدم الهام ي خصمانه نگاه  اسیر رسیدم كه شركت به

 : گفت كه نكردم توجه

  ؟ هستي كي تو-

 : دادم جواب حوصله بي

 .  الهام ندارم حوصله-

 : كرد اي عصبي ي خنده

 دیگه اسم یه از كني، مي بیداد و داد ؟ نداري حوصله-

  حوصله رسه مي كه دادن جواب به و زني مي حرف

  ؟ نداري

   ؟ بدم پس حواب تو به بخوام كه داره دلیلي-

 جوري این كه كردي كارش چي ؟ زدي گول رو آكو-

   ؟ شده اسیرت

 : كردم خالي سرش رو حرصم

  ولي. دراوردم پدرشم گفتم، دروغ. زدم گولش اره-

  به و نكن فضولي. كه  بیني مي. خواد مي منو هنوزم



  دوسش تر بیش زندگیت از كه كاري. بچسب كارت

 . داري

 . بزني طعنه من به نداري حق  تو-

   ؟ طعنه  كدوم. زندگیته حقیقت ترین بزرگ ؟ طعنه-

 : زد پوزخند

  به از  من، اخراج از تو  كه رسم مي باور این به دارم-

  میاد بقیه سر كه اي تلخي هر از و زندگیم خوردن هم

   ؟ كني مي تغذیه بقیه زجر از. شي مي خوشحال

 كشیده شوهرت ها سال این  تو كه زجري از اتفاقا. نه-

  و  دور به. الهام دردي آدمي هر واسه تو. ناراحتم عمیقا

 یه و كني مي كار اینجا  ساله ٦. كن نگاه برت

  هم شوهرت تاهل، سال همه این بعد. نداري دوووست

..  نیومده سمتا آكو كه عجیبه برات. كنه تحملت نتونسته

 به نگاهي  یه بدوني،  مقصر رو بقیه كه این جاي به

 .بنداز خودت
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 : گفت صدایي كه بده جواب خواست الهام



 . ها خانوم سلم-

 : گفت زود الهام. برگشتیم دو هر

  اطلع زرشناس جناب به االن. رئیسي جناب سلم-

 . دم مي

 : گفت رئیسي به رو تماسش از بعد

 .  میان االن-

  بیرون شلوار و كت با آكو بعد كمي. زد لبخند رئیسي

  رئیسي با ؟ رفت مي كجا. كردم نگاهش متعجب. اومد

 . داد دست

 : گفت لبخند با الهام

 . برگردین خوش  هاي خبر با. موفقیت امید به-

  اومد سمتم. كرد نگاهم آكو. كرد تشكر لبخند با رئیسي

 : گفت اروم و

  ؟ كني مي موفقیت ارزوي-

  ؟ خبره چه-

   ؟ نیستي راه به رو چرا. بگو تو اول-

 . خوبم-

 : گفتم كه كرد نگاه طوري



 .  نخوابیدم  صبح تا. داره مشكلي یه ملي-

  ؟ داري دوست مزایده-

 : رفت باال ابروم یك

   ؟ مهرشهر-

 . جنگ ریم مي داریم واقع  در. مهرشهره اسمش-

 .دارم دوست جنگ ولي دونم، نمي رو مزایده-

 : زد لبخند

 . بمونیا كار اضافه باید اما. بریم بیا پس-

 .باشه-

 كرد مي رانندگي ارامش توي ظاهرا. شدم همراهش

 : پرسیدم اهسته. نبود اروم ولي

  ؟ بري  مي باال قیمتو حدي چه تا-

 . تهش تا-

   ؟ كجاست تهش-

 . ببره باالتر نتونه فرامرزي كه جایي-

  ؟ باشه ضررت به اگه حتي-

 . نیست ضررم به هرگز-

  ؟ باالست انقدر  ها رمین اون ارزش-



 . باالست من عمر نصف ارزش نه،-

   ؟ بود نبود، اي كینه آكو. گرفتم رو نگاهم

 ها فیلم توي كه چیزي با. شدیم مزایده مكان وارد

  تفاوت  بودم دیده عتیقه اجناس و تابلو مزایده ي درباره

  نشسته دورش نفر چند  و بود كنفرانس میز یك. داشت

 .  كاري ي جلسه یك مثل. بودن

  و سن از. شد كناریش مرد دو و ثریا میخ هام چشم

 همسرش حتما شون  یكي كه زد حدس شد مي سال

 . نداشتم دیگري ي درباره نظري ولي. هست

  داد دست فرامرزي با. زد بزرگي لبخند آكو. رفتیم جلو

 : گفت خوشرو و

  شما حال. فرامرزي جناب خوشبختم دیدنتون از بسیار-

  ؟

 : فیك و كوچیك. زد كوچیكي لبخند فرامرزي

 ؟ خوبي شما. ممنون-
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 .  عااالي-



 : داد دست ثریا با بعد

   ؟ فرامرزي خانوم شما حال-

  گفت تنها و فشرد رو دستش. كرد نگاهش غمگین ثریا

: 

 .  ممنون-

 : رفت پسر سمت وقتي شد خنده به تبدیل آكو لبخند

  ؟ پسر چطوري. عزیز فرنام به، به-

 : داد دست كجي لبخند با فرنام

  ؟ چطوري تو-

 . العاده فوق  عالي، خوب، كه من-

 : گفت فرامرزي به رو بعد

 . فرامرزي جناب اومدین پربار چه-

 : گفت و كرد رئیسي و  من به نگاهي فرامرزي

 . تا سه هم ما تا، سه شما-

 : خندید بلند آكو

 .  تاییم سي واقع در تاییم، سه نبین رو ما-

   ؟ هستن جدیدتون  وكیل. شناسم نمي رو خانوم-

 : گرفت رو دستم آكو



 .  هستن ارامشم منبع نچ،-

  ؟ گفت مي  چي. كردم نگاهش متعجب

 : كرد نگاهم دقیق  فرنام

 . جذابه. داري اي وحشي هاي فر چه-

 : زد لبخند آكو

 . من واسه. جذابه خیلي. موافقم هوم،-

 : گفت لبخند با فرنام

  پیش وقت چند ؟ داري ارامشت منبع یكي اون از خبر-

 .  جذابه خوب اونم. دیدمش

  هنوز آكو. شد مي بینشون نرم جنگ متوجه كسي هر

 : بود گرفته رو دستم

  همراهم كه  قدر اون. ندارم تر بیش ارامش منبع یه-

  ولي. بیاره شانس برام كنه، فوت پوالم رو اوردمش،

  سمت هم من هاي قبلي حتي. پسر داري خوبي اقبال

 . رن نمي كسي هر

! كرده تف گفت انگار. بود عجیب قبلي رو تاكیدش

 .. اورده باال گفت انگار

 : زد لبخند حرصي كمي فرنام

 .  كیه تا یكي این تاریخ ببینیم-



 : گفت من به رو بعد

.  بگیر آكو  از امو شماره االن همین  از خواستي اگه-

  رو دارن دوست هاش دختر دوست چرا دونم نمي

 . كنن گریه من ي شونه

 : رفت باال ابروم یك

 اكثر ؟ كنید مي قبول  رو آكو دوري غم هاي گریه-

 .  شن مي ناراحت پسرا

 .  زد قهقهه آكو

 : گفت پوزخند با فرنام

  ریزي مي حسابش به چقد. داره زبون یكي این خوبه،-

  ؟ ماهیانه

 : زد چشمك آكو

  چیزي یه باید هم تو واسه كنم فكر ولي. حقوقشو-

 . خري مي دستمال زیاد ها گریه واسه. بریزم

 . میارن در دلم از بعدش. نیست نیاز-

 .  حسابیم بي پس-

  ؟ شد چي. دادي مي مانور خیلي كوردیت غیرت رو-

 : گفت و كرد نگاه ثریا به آكو



.  بودي شناس آدم كه  تو. فرنام آدمشه واسه غیرت-

 مي امروز. باشید اومده  پربار واقعا امیدوارم. بگذریم

 .  بزنیم حرف غریب و عجیب هاي رقم از خواییم

 : گفت دلخور ثریا

 . آكو نبودي فروش فخر-

.  شیم برنده اومدیم. نداریم قناعت بازي این تو ؟ فخر-

  به رو ها شمش اون اگه داشتي شانسشو شاااید هم تو

 . دادي نمي فنا

 هم من. رفت بند  نفسش. ایضا هم من. پرید ثریا رنگ

 ..  ایضا  هم من. شد زده خجالت. ایضا

 . كرد عرق  آكو دست توي دستم

  یكیو برام. رفت ها صندلي سمت آكو. نداد جواب ثریا

 اومدنم از. نبود خوب حالم ولي. نشستم. كشید عقب

 . بودم پشیمون
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  اسم به مردي توسط  ها  زمین. شد شروع رسما جلسه

 موند باز دهنم ها زمین  متراژ از. شد معرفي جیراني

   ؟ شد مي چقدر متر ٣٠٠٠

 : گفت سر اخر جیراني

 . تومان میلیارد ١٥٠  از قیمت شروع-

 اومده  ها زمین این براي  نفر ٣. كشید سوت مغزم

 كه سومي شخص  و فرامرزي شناس، زر. بودن

 . داشت نام برهاني

 : داد قیمت فرامرزي

-١٥٥ 

 : برهاني

-١٧٠ 

 : آكو

-٢٠٠ 

 : فرامرزي

-٢١٠ 

 : برهاني

-٢٢٠ 



 : زد مي لبخند آكو

-٢٣٠ 

 : گفت حرص پر قرامرزي

-٢٤٠ 

 .  كشید كنار برهاني

 : زد لبخند آكو

  ؟ درشت درشت یا باال بریم خورد خورد-

 : داشت اخم فرامرزي

 . نكن بازي. بده رقمتو-

 : خندید ریز آو

-٢٥٠ 

 : فرامرزي

-٢٦٠ 

 : گفت جمع  به رو و كشید عمیقي نفس آكو

 . شدم خسته-

  كه بود نیومده كش هنوز لبخندش. زد لبخند فرامرزي

 : گفت آمو

-٣٠٠ 



 گرفته لرزش ثریا هاي دست. شد گرد همه هاي چشم

  رو سبیلش فرامرزي. بود  شده منقبض فرنام فك. بود

  واقعا.. بودم شوك.. من و زد مي لبخند آكو. جوید مي

  صفر تا چند میلیارد  ٣٠٠ ؟ داشتن وجود ارقام این

  ؟ داشت

 :   گفت لبخند با جیراني

  ؟ نبود تر باال-

 . نزد حرفي كسي

 . شد فروخته-

 شد بلند جا از. گفت تبریك بهش رئیسي. زد لبخند آكو

 :  گفت غضب پر فرامرزي كه

 . دادي دست از همیشه براي مادرتو. گم مي تبریك-

 : زد پوزخند آكو

 از توني نمي رو نداشتي وقت هیچ كه چیزي.. نه-

 .  بدي دست

 . شدیم خارج همراهش و كشید رو دستم

 :   گفت بلند كه شد شنیده ثریا  صداي رسیدیم كه حیاط  به

 . وایسا-

 :  برگشت عقب به. ایستاد آكو



   ؟ اومدي تبریك واسه-

  ؟ آكو كني مي تسویه من با چیو حساب-

  بودم، حسابگر من اگه بدون، ولي. نداریم حسابي ما-

 .  شد نمي تسویه وقت هیچ

. رسید  مي عقلت!! ١٦. آكو بود سالت ١٦ رفتم وقتي-

  ؟ شناسي نمي باباتو. كني درك نتوني كه نبودي بچه

 ! نداري خبر هاش كاري گند از كه نگو

  ؟ رفتم مي باید منم. رفت و كرد خدافظي اروم رئیسي

 . بود نكرده ول رو دستم آكو

  ؛ زد پوزخند آكو

 . شناختي نمي تو معلومه ولي. شناسم مي من-
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 :  خندید عصبي ثریا

  ؟ كري به ؟ كوري به زدي خودتو-

 :   گفت آكو به رو و كرد من به نگاهي بعد

  ؟ داري دوسش-



 .  دارم-

  ؟ عاشقشي-

 . هستم-

   ؟ واقعي-

 . واقعي-

 نمي چرا ؟ فهمي نمي چرا. بفهمي منو باااااید تو پس-

  ؟ شدم عاشق  فهمي

 :  گذاشت كنار خونسردیو آكو كرد، حمله باز قلب تپش

 و شوهر یه با ؟ شد جا دهنت تو جوري چه كلمه این-

  ؟ شد جا جوري چه بچه تا ٤

 :  زد داد ثریا

  فقط  تو درد ولي. عاشقم دیدم یهو. نبووود من دست-

 ولي بمیرم دادي مي ترجیح چون. رفتنمه. نیست این

 . نرم

 رو تو كسي كه دوني مي  خوب خودت. ثریا نده جو-

  رفتي. نبودي موندن آدم چون رفتي، تو. كشت نمي

 مادر چون رفتي،. نداشت ارزش برات بچه تا ٤ چون

 .  نبودي



  كه سوزه مي. آكو سوزه مي برات دلم ؟ كشت نمي-

 اون سر به چه دوني مي. نشناختي باباتو سال همه این

  جان  به جان روز همون فرداي دوني مي ؟ اومد مرد

 .. هم خودش، هم ؟ كرد تسلیم افرین

 :   كرد اخم آكو

  ؟ دااااشت زن ؟ زنش هم ؟ چي هم-

 : خندید عصبي بلند بعد

  چند تو ولي دونستم، مي رو كیومرث كاریاي كثافت-

 .. كثیف ثریاي اخ..  كثیف زن اخ. باالتري درجه

 : زد داد و

 .  كثییییف مادر اخ-

 : زد فریاد گریه با ثریا

 !  اشو  حامله زن هم كشت، خودشو هم. داشت زن اره-

 : شد نمي تر متعجب این  از آكو

  ؟ كردي  كار چي تو.. تو ؟ بود حامله-

  شمش ازم اون. سمتم اومد اون. كرد اون . نكردم من-

 . خواست

  ؟ نكردي رحم  هم حامله زن به-



  كرد رحم بپرس كشتشون گلوله یه با كه اوني  از برو-

  كاریاي گوه سند خبر  حتما ؟ نه  كني نمي باور. نه یا

 پدرتو تا. كن پیدا رو  حقجو سعید برو. داري باباتو

 ..  بفهمي منو كم،  یه فقط  كم، یه شاید تا. بشناسي

 یخ دست. شنید نمي آكو ولي زد مي حرف هنوز ثریا

 مرده باز كه هم خودم. بود دستم تو هنوز اش كرده

  حس ضرباني بگیره، نبضمو كسي اگه داشتم شك. بودم

   ؟ نه یا كنه مي

 نا.. داشت گیجي.. داشت بهت.. كرد نگاهم بهت پر آكو

 .. داشت باوري

 فقط .. بزنم حرف نگاهم  با نتونستم. بگم  چیزي نتونستم

 .. كردم نمي ول و بودم گرفته رو دستش

 : گفت لرزاني ولي اروم صداي با آكو

   ؟ دونستي مي-

 الل و ترسیده ناراحت، نگران، فقط . ندادم جواب باز

 . كردم مي نگاهي

 .  بودیم شده كر ما  ولي زد، مي داد همچنان ثریا

 : گفت تر بلند آكو

 . بده جواب-



 .  لرزید ام چونه

 : زد داد آكو بار این

 .  بدهههه جواب-

 : گفتم و چكید اشكم

 . دونستم مي-

 

 ٢١٥_پارت#

 

  همون و بودن مماس ها انگشت فقط .. شد شل دست

 ..  شد ول سر اخر هم تماس

 فریاد ثریا به رو بعد و بست اي لحظه رو هاش چشم

 : زد

 . نزن حرف انقدر! بسسسسه-

 .  شد الل  ریزان اشك ثریا

 : خندید ناالن.. عصبانیت از بیچارگي، از.. خندید آكو

 یه با هم ها شما كاش. هستید كي دیگه شماها بابا-

 ؟ دین مي شكنجه چرا. شد مي تموم و كشتید مي گلوله

  ؟ كنید مي كش زجر چرا



 : گفت دلخور ثریا

  حرفات با منو داري ساله ١٦ ؟ كنم مي كش زجر من-

 . آكو كشي مي

 : گفت ارومي صداي با ربط، بي آكو

  ؟  شدي اشنا باهاش جوري چه-

 : گفت ملتمسانه ثریا

 ..  آكو-

 . بده جواب-

   ؟ داره حالت به فرقي چه-

 . ثریا بده جواب-

  راننده. بابات دستگاه و دم تو بود اومده.. بود اومده-

  باهاش برم خواستم  مي جایي كه بار  چند. بود شده

  حرف اشتیاق  با. بود انرژي  پر بود، شادي ادم. رفتم

  ندیده انرژي پر مرد یه بود وقت خیلي من. زد مي

 . آكو بودم

 : بست رو هاش چشم آكو

   ؟ اش بقیه ؟ خب-

  گفتم مي بهش تند  تند. میومد خوشم انرژیش  از-

  مي رنگ موهامو. كرد  مي توجه بهم كم كم. برسونتم



  قشنگم، گفت مي بهم كرد، مي تعریف فهمید، مي كردم

  زنش. دونستم مي داشت زن.. شدم جذبش.. مهربونم

  شروع خودش خدا  به ولي. دونستم مي بود حامله

 كرد سعي.. من. برم  و دور اومد هي خودش.. كرد

 هي. برداشت رو  ها فاصله اون ولي كنم دوري

 دستم داشت پول اگه گفت مي.. برداشت هي برداشت،

  واقعا. داشت دوستم. رفتیم مي باهم و گرفت مي رو

 ولي خرید، نمي جواهرات و طل  برام. داشت دوستم

  دیده كردم مي حس. خوب هاي حس از. كرد مي پرم

  بچه یه گفتم. بگیرم فاصله كردم سعي من.. من. شم مي

  نزدیكم اونقدر. داشت دختر یه.. اس حامله زنت داري،

  با.. دخترش. داد نشونم  دخترشو عكس كه بود شده

 مي حس ها بچه مثل.. ترسیدم. زد مي نیش چشماش

 ولي بود، كوچیك. میاره در پدرمو دختر این كردم

  دلم ؟ چي كه اخرش.. ولي گرفتم فاصله. ترسیدم ازش

 .. آكو بود باهاش

 : زد پوزخند عصبي آكو

 زندگي باهاش كه این واسه كه بود باهاش اونقدر دلت-

 ؟ بهش بدي شوهرتو اموال بسازي
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  ؟ شد نمي اونقدر زندگي اون  از حقم-

  ؟ كو بود باهاش دلت كه  اوني ؟ كو حقت ؟ كو االن-

. نذاشت كیومرث. هم به برسیم نذاشتن.. نذاااااشتن-

 . كرد تمومش

   ؟ گذاشت قالت نیستي متوجه هنوز ؟ احمقي تو-

  كرد مي ولم كردي فكر  ؟ شده باورت باباتو دروغاي-

  ؟

 : داد تكون تاسف به رو سرش آكو

 .  نیست حالیت هنوزم-

 اصل . نگردم بر و برم.. كنم فرار  خواست مي دلم

. مردم مي راه تو و  كرد مي بهم لطفي به خدا شاید

 : كرد میخكوبم صداش كه برم و برگردم خواستم

 .  جات سر وایسا-

 ؟ چي كه اخرش. كردم نگاهش. شد زمین قفل پاهام

 .  شدیم مي رو به رو باید

 :  گفت و رفت ثریا سمت شد، حیاط  وارد فرنام

   ؟ مامان خوبي-



 .  داد خراش منم روح حتي گفتنش مامان

 :   گفت فرنام به اهمیت بي ثریا

   ؟  جان آكو-

. برد بیرون و كشید رو دستم داد، تكون سرشو فقط  آكو

 سوار بود منتظر ولي نداد هولم. كرد باز رو ماشین در

 . شدم سوار. شم

 نگاه رو به رو به اي دقیقه چند. نكرد روشن رو ماشین

 :  گفت بعد و كرد

  دونستي مي. نگفتي و دونستي مي.. راز دونستي مي-

 ..  كارارو  این بابایي همچین خاطر به و

 : بریدم حرفشو

 . آكو نبود. نبود مامانت عاشق -

 : گفتم. كرد نگاهم گیج

 . مسافرت رفتیم مي داشتیم واقعا-

  عاشقش كه جهنم به ؟ گي مي پرت و چرت چرا-

   ؟ چیه عشق  دونن مي  اصل  ادمایي همچین. نبوده

  خواهش ولي دادم مي حق  بهش. بستم رو هام چشم

 : كردم

 .  اكو نگو-



 : شد تر عصباني

 ؟  كني دفاع خواي مي-

 ..  من.. نه-

  مي كه دارم تجربه. راز باالن سر تف ادما  جور این-

 . ژنت و رگ و خون به زنن مي گند كني هركاریم. گم

 : گفتم بلند

 . نگو رو كلمه تا سه این انقدر-

 : زد داد متقابل 

 از شما حقجو، مریم ؟  كثیفه شناس زر  خون ؟ چرا-

  پول جبین عرق  با. زحمتكشت پدر از. بگو پاكت رگ

  ؟ میاورد در

 . بود باال سر تف. گفت مي راست. جكید اشكم

 دیگه یكي. سراغش رفته دیگه یكي ؟ چیه من تقصیر-

 . گرفته شمش

 : خندید
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  فرزند واقعا . راز آشنان چقدر ها  جمله این  ؟ واقعا-

  من چون! بگم بهت من بذار ؟ هوم ؟ اس قضیه كجاي

 منو. اس قضیه وسط  درست فرزند. دردو این كشیدم

 .  كن نگاه

 : گفت تر بلند. كردم نمي نگاهش

 . ببیني شنیدن  وقت باید كن، نگاه منو-

 : گفت كه كردم نگاهش مغموم

 چه بخواي، چه چون. اس قضیه وسط  درست فرزند-

 ..نخواي

 : گفتم جاش به

 .. یكیه ژن یكیه، رگ یكیه، خون-

  واسه ؟ كنم كار چي من حاال. دوني مي خوب. خوبه-

  ؟ ها برم؟ كي سراغ مادریم بي

 : بود روان ها اشك

 . ها نرگس  زیر. بلدي جاشو. خاك سراغ-

   ؟ برسم بهشون كي طریق  از-

 : زدم لب

 .. ژنشون رگشون، خونشون، طرق  از-



  ؟ كجاست-

 .  روت به رو-

 قاموسم تو چون. تونم نمي من. راز اینه تو و من فرق -

 فهمي مي خوره مي خونمو داره خون.. من. گنجه نمي

  ؟ كردي سپر سینه بابا این واسه ؟

  حكم وقتي. دووووونستم نمي موقع اون. دونستم نمي-

 . فهمیدم اومد بابات

 : خندید عصبي و بلند

  حرف باره این در نشنیدم من چرا ؟ چي فهمیدي وقتي-

 چرا. نشنیدم من و گفتي حتما. راز گفتي حتما ؟ بزني

  ؟ نشنیدم

 : كردم هق  هق 

 ..  آكو-

  ؟ كرد  فرق  چیزي فهمیدي وقتي-

 : گفت كه ندادم جواب

  ؟ نه یا كرد فرق -

 : كردم بلند صدا



 تو ي بچه چرا ؟ شده فراموش مادرم چرا. نكرد-

  شده فراموش چرا  من سال ١٤ ؟ شده فراموش شكمش

  ؟

  كه بودي شانس خوش. راز بودي شانس خوش-

  تحمل دردشو چون. كرده  غلطي چه پدرت نفهمیدي

  سال ٥ چه. كشه مي تیر همیشه چون. كردي نمي

 ..  بعدش سال ٣٠ چه  بعدش، سال ١٠ چه بعدش،

 : گرفت ام خنده هم من

  زیر زده خوشي ؟ شانسي بد گي مي خودت زندگي به-

 . آكو دلت
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  تیكه یه مادرت بفهمي سالگي ١٦ تو. اره.. خوشي-

  سوم شخص یه با بره بعد . خوشي یعني بره، و كثافته

  ما چون تو نظر از.. راز نه. خوشي یعني كنه ازدواج

  من ي خانواده به نگاه یه. بودیم خوش یعني داشتیم پول

  به سپرد خودشو خونه تو هاي اتفاق  فشار  از آلند. بكن

 باغبون دومش شوهر.  كرد شوهر بار ٣. اون  و این

 سي. راز بود بزرگتر ازش سال ٣٠. بود خونمون



  به  طلقش،  بعد. پشتش نشستن حرفا ي همه.  سااااال

. نكرد تحمل هم رو بر و دور حرفاي خونه، اتفاق  جز

  ماهه ٦. داشت دوسش  صراف. صراف كار تو رفت

  خوب تونم مي بخوام  اگه بگه فقط  كه. شد جدا ازش

!  كند همه از  آوین.. آوین.  خوااااام نمي ولي كنم، شوهر

 ما به حاال تا اش یچه ؟ خوشه  تنهاییش تو كني مي فكر

   آسو… آخ..  آسو.  راز نگفته دایي و خاله

 . نزنیم حرف االن . بسه توروخدا-

  ؟ هست هم اي دیگه موقعیت كني مي فكر واقعا راز-

 : كردم نگاهش متعجب

   ؟ نیست-

 ولي.. درست خرم، احساساتیم، عاشقم، من راز-

 .  دارم عقلم وقتا بعضي

 . نیستم داستان این ي بده ادم من-

 مي لو. جلو میاي خبر بي و ساده ؟ راز اي چي تو-

 گي مي و میاي. خیر بي نه  بودي ساده نه كه ري

 كردم دركت من.. بودي مجبور بودي، داستان مظلوم

 مي دركت هم زدي مي فریاد شركت تو وقتي.. راز

  حق  از هم باز و دونستي مي.. دونستي مي ولي.. كردم

. راز نیستي راست رو تو . زدي مي حرف حقجویي و



  كردن قایم واسه چیزي یه همیشه. نبودي وقت هیچ

  یه یا هدف، یه یا كردي، قایم برنامه یه یا. داشتي

 ..  چشم جفت یه.. یا حرف،

 ..  آكو-

 هدف. نشده تموم گفتي.. زدي  مي حرف هدفت از-

 ؟ نه منم، اخرت

 : كردم التماس

 ..  توروخدا آكو-

  اگه. هستم همیشه. راز كنم نمي گور و گم خودمو من-

  چشماتو وقتشه شاید شه،  مي اذیت دیدنم از چشمات

 . كني عوض

 ..  آكو نكن-

 .. بودم عاشقت بدنم هاي سلول تك تك با لعنتي-

 .  فشارم تو طرف همه از  من-

 . شن مي ستاره فشار تو آدما .. فشار-

  ؟ داریم هم سرخ ي ستاره مگه ؟ ستاره-

 . دنیا سرخ ي ستاره تك شي مي. خانوم تكي تو-

 .. زد مي طعنه



  خودمو نفر اولین.. بدون ولي. جهنمه چشمام من-

 .  سوزونده

 .. راز بسوزونتت  عشقت تا بهتره سوزي خود-

  ؟ شد مي عوض چي گفتم مي ؟ دونستنمه مشكلت االن-

   ؟ گفتم مي چي. باالست سر تف خودت قول به

 :  كرد زمزمه بریده جا همه از

 . هیچي-

 ..  آكو-

 ..  راز هیچي-

  ببش كه گند اونقدر. گندیم شرایط  تو واقعا االن.. من-

 خوشي، به. دارم نیاز خوب خیر یه به اكسیژن از تر

 .. آكو بده خوب خبر من به. شادي

  خوب خبر هم. كني مي پیداش  حتما بگردي دنبالش تو-

 . خوشیو هم شادیو، هم رو،

 ..  آكو-

 ازش شده غرق  گوه تو كه آدمي.  راز نخواه من  از-

 .  نمیاد در شادي و خوشي

 نشه باورمون كه اونا از. بیفته خوب اتفاق  یه كاش-

 . میفته اتفاق  داره
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 . نداد جوابي و زد پوزخند آكو

 : زدم ضجه

  از .. من. بفهم آسو جون. بفهم توروخدا. آكو بفهم منو-

 كه نبود كسي و ریختم اشك  عمیقا كه شبي اون فرداي

 دیده زجر یه. دیگه آدم یه شدم كنه، پاك اشكامو و ببینه

 . خوام مي زندگیمو حق  من.. كینه پر ي

 ..  چشم.. جدید چشم.. جدید اسم.. دیگه ادم یه شدي-

 

 : گفت و كرد نگاهم بعد

  كنیم، مي گریه خندیم، مي باهاش.. مهمیه عضو چشم-

..  همه از تر مهم و  زنیم مي حرف كنیم، مي نگاه

..  راز نبودن واقعي چشمات كه تو ولي. شیم مي عاشق 

 .. نبودن

 .  سوال زیر نبر چیو همه-

 بزرگ سوال علمت  این.  راز  سواله زیر چي همه-

 ؟  بیني نمي رو



 رو تو ولي. بینه نمي هیچي چشمام االن.. بینم نمي-

   ؟ نه خوام، نمي چشم دیدنت واسه گفتي. بینه مي

 حقیقتو و كني باز. راز كني باز چشماتو باید االن-

  حقیقي چشم باید  حقیقت، دیدن واسه.. بدون ولي. ببیني

 . كني باز رو

 ..  آكو-

 .. شد تموم-

 ..  آكو-

 . شه نمي ولي دارم، دوستت-

 ..  نگو-

  مي درستي. راز خوام  مي صداقت من ولي عاشقتم،-

 ..  راستي رو. خوام

 ..  توروخدا-

 ثریا و سعید مثل. پاكه بینمون حس. راز پاكه عشق -

 میاد خالصي نا. شه مي ناپاك بدیم ادامه ولي. نیست

 ..  شه خراب تصوراتم خوام نمي من. توش

 ..  آكو-

 . كیم من بیاد یادت تا بگو كامل. راز بگو كامل اسممو-

 . كنارمي نیستي، مقابلم گفتي-



 .. روندي كنارت از منو تو-

 ..  آكو-

 : گفت بلند

 رگ از كیومرث، خون  از " . زرشناااااااس" آكو-

  وقت هر  برو. راز برو! كیومرث ژن از كیومرث،

  با تونستي وقت هر برو. بیا بیاي، كنار خونم با تونستي

  تونستي وقت هر برو. بیا  بیاي، كنار هات برنامه

 . بیا كني انتخاب رو صداقت

   ؟ اخرته حرف-

  من اومدي كه وقت هر وقت،  اون.  كن فكر  حرفام رو-

  از دونم مي االن از.. من. راز  ذارمت مي سرم رو

  مي داغون خبري بي از  دونم مي. شم مي اذیت دلتنگي

  دیگه كه خوبه.. نبینمت كنم سعي خوام مي.. ولي شم،

 . راز نیستي دستیارم

  ؟ ریزي مي دورم داري-

 : رد داد

 مي گم مي. سرم رو بذارمت برگرد گم مي لعنتي-

  این نه، جوري این ولي.. دارم دوستت عاشقم، خوامت،

 اي پیچیده ادم من.. نه كلك، و دوز و نقشه با.. نه مدلي



.. كني باز تو ها گره باید من با بودن واسه. راز نیستم

 .  اخرمه  حرف.. این

 

..  نشدنیه شه، نمي بود معلوم.. بود معلوم هم اولش از

 .  ممنوعه.. بودم گفته.. ممكنه غیر

 : گفتم اروم و كاشتم اش شقیقه روي كوتاهي ي بوسه

 ! زرشناس.. آكو خدافظ -

 نا سمت به.. دادم حركت رو پاهام. شدم پیاده ماشین از

 توي رو قدمم اولین.. مطلق  تاریكي مطلق، امیدي

 .  گذاشتم باتلق 

*** 
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  هاي نفس  نشدني، تمام فروردینِ  بود، گذشته ماه یك

  ي خونه تو كه عیدي.. بود شده عید. كشید مي رو اخر

  غم جور یك ملي. بود وفاتي و شهادت هر از تر بد ما

  پاشیده مرده خاك خونه توي.. دیگر جور من و دار



 براي  تلشي هم كسي و نداشت حرفي كسي. بودن

 .  كرد نمي زدن حرف

 راز براي كه فروردیني اول.. فروردین اول.. عید

  احوال ثبت كه رندوم تاریخ یك.. بود تولد تاریخ  حسیني

.. پدر نام مثل فامیلي، نام مثل. بود كرده انتخاب

 جشن. گرفتم جشن تاریخ اون با سال ١٤ كه تاریخي

. شد مي محسوب جشن تولد تبریك پرورشگاه توي.. كه

 انقدر كه ملي. نبود هم  تبریك از خبري ولي امسال

..  بود شده ساله ٢٠ راز. نداشت یاد حتي كه بود درگیر

  انتظار.. نبود یادش كسي ؟ بود مهمي سن سالگي ٢٠

  مي آكو سمت از پیام یك فقط  منتظر اگه بود زیادي

  ؟ بودم

 و تر بد كار فضاي و كرد مي بد رو حالم خونه فضاي

 . بودم شناور فضا دو این بین من

. كردم نگاه ساعت به. گذاشتم  قفسه توي رو ها پرونده

  كار اضافه اونقدري ماه یك این تو. بود گذشته رو ٦

 چاي دلم. بشه هام غیبت تمامي جبران كه بودم مونده

  واسه آكو ها ساعت این دونستم مي ولي خواست مي

 رو ندیدنم.. آكو و ره مي اشپزخونه به قهوه خوردن

 . خواست مي



  رو وسایلم. كردم  خفه خودم توي رو چاي هوس

 . شم خارج تا برداشتم

 : گفت  كه شدم مي رد الهام جلوي از

  ؟ چیه جریان. راز شدي صدا و سر بي-

 : برگشتم سمتش اروم

  ؟ كنیم درددل ؟ چطور-

 : داد باال رو هاش شونه

 . دونم نمي-

 . گردي مي دوست دنبال شایدم یا ؟ دوستیم ما مگه-

 : كرد اخم

   ؟ داري جبهه همیشه چرا-

 .  الهام نیست خیر نیتت دونم مي چون-

 : كرد فوت رو نفسش الهام

  طلق  درخواست مسعود. خورده كم یه اعصابم-

 . فرستاده

 : زدم پوزخند

  ؟ خواستي نمي همینو مگه-

 ؟ خوام مي چي من دوني مي چه تو-



   ؟ الهام بدونم كجا از من دوني، نمي خودتم وقتي-

 ..  من-

   ؟ الهام داري خواهر تو-

 .  دارم-

 ؟  داري ؟ چي مادر-

 .  دارم-

  خوشبخت دنیا ادماي نصف از جوریش همین تو الهام-

  مادرتو و خواهر كه گنده انقدر اخلقت ولي. تري

  هیچ كه مني سراغ  اومدي درددل واسه و گذاشتي

 . نداریم باهم خوبي ي رابطه

 .  كنن نمي درك منو اونا-

  كوچك من ؟ كنم مي دركت من كني مي فكر چرا-

  بدم، حق  اگه حتي ولي. الهام دم نمي  بهت حقي ترین

  كنم، شیرت چیزي هر یا  طلق  واسه و بدم دلت به دل

 .  داري خانواده وقتي كني اعتماد بهم نباید

 . نیستم اعتماد دنبال من-

  ؟ دوني مي خودت ؟ اي چي دنبال-

 : كرد پوفي

  ؟ گذاشتي خودشناسي كلس-



 . بشناسونه خودم به منو بیاد باید یكي ؟ شناسي خود-

  ؟ چي پس-

  چسبید بوش ولي بود زیاد  فاصله. شد باز اكو اتاق  در

 : گفتم زود و پذیرفتم جونم با رو بو.  بینیم هاي پره به

 . خدافظ . رم مي دیگه من-

  ي  نیمه و نصفه دیدن  این. رفتم خروج سمت زود و

 وقتي بار یك. بود ماه  این توي ما دیدار سومین اكو،

 یك بگه، تبریك رو عید تا بود كرده جمع رو كارمندا

 و داشتم كارم توي هم سر  پشت اشتباه تا دو وقتي بار

 .  االن هم بار یك و كنه گوشزد خواست

 ..بود نكرده نگاهم باري هیچ و
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 و رفتم دیگه ي مغازه چند و فروشي پارچه به راه سر

 تونست مي ملي ولي بودم،  مرده من. خریدم وسایلي

 ..  باشه زنده



  اشپزي مشغول اشپزخونه توي ملي رسیدم، كه خونه به

 گذاشتم اشپزخونه كوچیك كانتر روي رو ها خرید. بود

 : گفتم و

 .  تو واسه اینا-

 : كرد نگاه تعجب با

  ؟ چین-

 . نیازه دوز و دوخت واسه كه چیزایي-

 : كرد اخم

   ؟ چي واسه-

 .  برات رسیده ذهنم به خوب كار یه-

 : زد پوزخند

  ؟ خیاطي سراغ  رم مي باز كني مي فكر چرا-

. داري استعداد و خوبي توش بلدي، كارو این چون-

 دلیل زده ضربه بهت  كار این طریق  از یكي كه این

 .  ملي كنار بذاري و  ببوسي اتو حرفه كل  شه نمي

 . ندارم رو خیاطي چرخ خر خر ي حوصله-

 .  ملي داري-



 شم كشف قراره ؟ چي اخرش خودت قول به ؟ چي كه-

  ؟

 . چشم تو  كني مي خودتو خودت نه،-

  ؟ گي مي چي-

. بزن شاپ آنلین. بدوز  مانتو و پیرهن و لباس تا چند-

 .  خودتي رئیس خودته، ي حرفه خودته، كار

  ؟  راز كنه مي خرید من از كي-

 چه. كنیم مي معرفي ور اون ور  این كن، امتحان تو-

 .  بدونم

 ور قابلمه توي غذاي با باز و برگشت. نداد جوابي

 . رفت

 : گفت كه رفتم اتاق  سمت

 . بخور شام بیا-

 .  جونت نوش. ندارم میل من بخور، تو-

  ؟ دیدي خودتو راز-

  ؟ چمه-

 پژمرده افتاده، گود چشمات زیر خوري، نمي هیچي-

 . شدي



  خشك دیگه كه روزاس همین. ملي ام پژمرده چون-

 . شم

  ؟ نشدي خسته. راز خوابي مي فقط -

 .خوابم مي همش ام خسته خیلي چون شاید-

 . شه مي درست-

 . نمیومد هم پوزخندم دیگه حتي

  با. دراوردم رو هام لباس. رفتم اتاق  به حرف بي

 یه حتي ما چرا.. شد درگیر فكرم. شدم مشغول گوشیم

 فرصت.. داشتیم كاش ؟ نداشتیم هم نفري دو عكس

 ..  بود شده تموم زود چقدر انداختن عكس

 : دادم جواب. بود ناشناس شماره. خورد زنگ تلفنم

   ؟ بله-

 .ابجي سلم-

  ؟ شما-

 . زنم مي زنگ  مهرداد طرف از-

 : پرسیدم باز ولي دونستم مي

   ؟ مهرداد كدوم-

 . زندونه كه اوني-



  ؟ خب-

 . داره پیغوم یه واستون-

  ؟ پیغامي چه-

 .  خودتونید شم مطمئن باید اول گفت ولي ابجي شرمنده-

  ؟ چي یعني  ؟ كنم مطمئن جوري چه-

 .  دونه نمي هركسي و خاصه كه چیزي یه-

  ؟ مریم-

 . نه-

  ؟ چشم-

 : دادم ادامه كه سكوترد مرد

   ؟ سرخ چشم-

 . بیارم برات پیغومو بده ادرس یه. ابجي حله-

 .  خب بگو جا همین-

 .داره هم یادداشت یه. بگم حضوري گفته-

 . بنویس ادرسو-

 .  كنم مي حفظ  بگو-

… 



 . میام سوته سه. رو اونجا شناسم مي حله،-

 .باشه-
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 .  نداشت جا دیگه ام اشفته  ذهن ؟ پیغامي چه ؟ پیغام

 : گفت لبخند با ملي. رفتم بیرون اتاق  از

  ؟ بخوري شام اومدي-

 .  اومدم جوري همین. نه-

 .  دادگاهه  دوم ي جلسه.. دیگه روز سه-

 : كردم تعجب

  ؟ فهمیدي كي ؟ نگفتي چرا ؟ واقعا-

 . بیاي خوام نمي چون نگفتم. زد زنگ دیروز آوین-

 : كردم اخم

   ؟ چرا-

 منم خوام نمي. داري درگیري خیلي خودت تو چون-

 .  شم اضافه

 . میام كه معلومه ؟ ملي اومد كجا از  این-



 خودم كه وقتشه.. اصل  شاید. رم مي خودم.. راز نه-

 .  برم تنهایي

 و باال به سرمو فقط  سر اخر و كردم نگاهش عمیق 

 . دادم تكون پایین

 : گفت متعجب ملي ایفون زنگ صداي با

  ؟ كیه-

 .  اوردن بسته یه من واسه-

  ؟ چي-

 . دونم نمي-

  رو در. زدم بیرون و پوشیدم شال و مانتو یه شدم، بلند

  كوتاه خیلي موهاي با اندامي  الغر مرد با كردم باز كه

 .شدم رو به رو

 : زد لبخند دیدنم با

 . ایجي سلم-

   ؟ چیه پیغام این. سلم-

  ور اون  متر ١٠ بگم گفتن رسوندن، سلم مهرداد اقا-

  هست چیزي یه  خشكیده، درخت تك زیر ها، نرگس تر

 . شماس واسه كه

  ؟ چي-



 . داد یادداشتم این. ابجي نگفت من به-

 سر سرسري. كرد خدافظي مرد. گرفتم ازش رو كاغذ

 :  كردم باز رو كاغذ. دادم تكون

.. دویدي كه روز همون از.. بودم نگرانت همیشه-

 باهام همیشه بعدیش دردسرهاي و شدنت پیدا ترس

. بردار رو بسته و گفتم كه ادرسي اون به برو.. بود

.. حمله نه  كني، استفاده دفاع  واسه ازش.. بده قول فقط 

 ! 

 :  بود نوشته تر كوچك زیرش و

  كم سرعتتو جاهایي یه. نیست دو ي مسابقه زندگي كل-

 . ببر لذت برت و دور  از و كن

 

.. بودم مهم كسي براي من. اومد چشمهام پس تا اشك

 ..  مهرداد اخ

 

 ملي، پرسشگر نگاه به توجه بدون و رفتم خونه داخل

 دعوت فكري بي به رو خودم و افتادم تخت روي

 . بود من  فكري بي شانس خواب. كردم

*** 



 

 

 مدت تمام ولي گرفتم مي رو نیاز مورد هاي اسكن

. بده خبر بهم و بزنه زنگ ملي تا  بود گوشي به چشمم

 روزي سه از. بود افتاده عقب باز دادگاه دوم ي جلسه

 و بود گذشته هم دیگر ي هفته دو بود، گفته ملي كه

 و فوري ي جلسه خبر و بود زده زنگ آوین قبل شب

  تلش  حدس.. نبود سخت  حدسش. بود داده رو یهویي

 جلوي گرفتن براي سعي حدس.. خبر نكردن درز براي

  ذاشتن مي اسمشو هم خودشون.. ملي امثال  و ملي دهن

 ! محرمانه ي جلسه

 كپي نظر مورد فولدر توي رو شده اسكن هاي عكس

 . كردم

 : بردم حمله گوشیم زنگ صداي با
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  ؟ شد چي ؟  الو-



  استرس. برنه حرف تونست نمي. كرد مي گریه ملي

 : گرفتم

   ؟ الوو.  بزن حرف ملي-

 :  شد شنیده اوین ضعیف صداي

 . من بده-

 : محكمش صداي بعد و

   ؟ راز ؟  الو-

  ؟ كنه مي گریه ملي چرا ؟ شد بد ؟ شد چي. سلم-

  دونم نمي دوستتم این. داد اعدام حكم قاضي. شد تموم-

 . كنه مي گریه كه چشه

 : كشیدم اي اسوده نفس

  جوري چه دونم نمي واقعا. ممنونم ازت خیلي خیلي-

 . كنم جبران لطفتو این

 .  نیست جبران براي چیزي-

 : گفتم بغض پر

 . ممنونم-

 . مشكتونه دم اشكتون كه هم تا دو شما بابا اي-



  بود خوشي خبر. كردم قطع  رو تلفن خداحافظي از بعد

  چرا ؟ نشدم شاد چرا ؟ شد نمي درست حالم چرا ولي

  ؟ شد نمي پر خالیم ي حفره

 احساس. كردم درست رو ها اكسل. برگشتم كارم به

  ي بسته. نداشتم خوردن  غذا ي حوصله. كردم ضعف

  دهانم توي یكي و دراوردم كیفم از رو بیسكوییت

 یاري بزاقم رفت، نمي پایین گلو از. بود خشك. گذاشتم

  شده دائمي گلوم توي مدت این كه اي توده. كرد نمي

 بود كرده اشغال رو زیادي فضاي خود خودي به بود

 .  نباشه خشك بیسكوییت تكه یه براي جایي دیگه كه

  یك. نبود كسي. رفتم اشپزخانه به و شدم بلند حا از

  رو اول قلوپ. برگشتم اتاقم به زود و ریختم چاي لیوان

  ولي سوختم،. بدم نجات رو  گلوم تا خوردم داغ داغ

  باید چقدر توده رفتن فرو براي. رفت فرو بیسكوییت

   ؟ سوختم مي

  زنگ باز تلفنم كه بخورم رو بعدي قلوپ خواستم

 : دادم جواب و كردم نگاه ناشناس ي شماره به. خورد

   ؟ بله-

 .سرخ قلب به سلم-

 : گفتم گیج



  ؟ شما ؟ چي-

   ؟ نشناختي. كتایونم-

  ؟ كتایون-

 . معماري دانشكده. آكو دوست-

  ؟ خوبي. سلم هان،-

   ؟ سرخ قلب چطورین شما-

  ؟ بود  چي منظورش

 . عزیزم نشدم متوجه-

  نمي واي. گشتیم آكو گوشي تو خیلي اسمت دنبال-

 كش حاال. رفتیم كش گوشیشو اي بدیختي چه با دوني

 ؟ شه مي پیدا مگه كنیم مي سرچ راز هرچي رفتیم،

 شد پیدا گزینه یه دیدیم كن،  سرچ قلب گفت پریسا اخر

 .  خودتي حتما گفتیم دیگه. سرخ قلب نام به

 ..  سرخ ولي نبودم،  قلب. شد تر بزرگ توده

  ؟ هستي ؟  الو-

  ؟ جانم. بله بله،-

  ؟ چیه فردا واسه ات برنامه-

 .  دیگه كار سر  میام. ندارم اي برنامه ؟ فردا-



 . اس جمعه فردا ها، گیجي هم تو-

 . نداشتم رو هفته هاي روز حساب ؟ جمعه

 . نبود حواسم-

 ما ولي دارید، برنامه دوتایي حتما شنبه واسه دونم مي-

  برنامه یه تعطیله كه فردا واسه ات اجازه با  گفتیم

 .  بچینیم

   ؟ گفت مي چي ؟ دوتایي ؟ برنامه ؟ جمعه ؟ شنبه

 : گفت خودش كتایون

 .  شنبه. گم  مي رو آكو  تولد ؟ راز خوبي-

  وقت هیچ تولدمو هم اون ؟ دونستم نمي چرا ؟ آكو تولد

 …   و كرد پیدا  رو مریم تولد فقط .. نپرسید

 : دادم جواب

 حواس و هوش اصل . درگیره خیلي فكرم ببخشید-

 . ندارم

 ریم مي. داریم كلید ما ؟  دیگه میاي فردا ؟ خب. اهان -

 .  بیاد تا اش خونه تو

  ؟ چي بود، خونه اگه-

 .  نیست خونه وقت هیچ تولدش قبل روز آكو. نیست-



  ؟ كجاست-

 . بگذرونن باهم دوتایي تولدشونو. بیرون ره مي آسو با-

 ..  اي  افسانه قلوهاي دو

  ؟ میاي ؟ خب-

  رفتم مي باید ؟ داشتم جایي اونجا اصل  ؟ گفتم مي چي

.. داشت فرق  تولد ولي ببینه منو خواست نمي آكو ؟

  نگرفتم، تبریك كه بود گذشته سخت برام فروردین اول

  ؟ داشت انتظار  هم اون

 . بیام.. كنم فكر-

 : گفت گیج كتایون

  ؟ كني فكر-

 : گفت كه ندادم جوابي

 .  بینمت مي اومدي اگه. عزیزم باشه-

 . فعل -

  شده ثبت آكو نام به كه سال  در  روز یك.. بود آكو تولد

 تبریك.. رفتم مي باید ؟ كردم مي كار چي باید.. بود

 ..  بود گرفتني.. بود مهم تولد

*** 



 

 

 باز و انداختم تنم توي  لباس به دیگري نگاه تحسین با

 : گفتم

 .  كاشتي گل واقعا ملي-

 .  نشسته قشنگ تنت تو-

  ؟ مهموني برم خوام  مي امشب شد الهام بهت-

 : زد لبخند

  رو  كار اولین خواستم گرفتي رو ها پارچه وقتي نه،-

. بگیرم عكس ازش تنت تو  قبلش.. فقط . بدوزم تو واسه

 .  الزمه پیج واسه

 : زدم لبخند

 .ملي شي مي موفق  حتما-
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  پیراهن. كردم نگاه رنگ مشكي كوتاه پیراهن به

  شونه روي هاي بند. روز مد ملي قول به. بود گشادي



 بر هاي ترقوه. بود باز كمر  تا لباس پشت و بود باریك

 رو پشتم و برگشتم. شد مي داده نشون خوبي به ام آمده

 شكل بدنم روي كه اي  عمودي خط . دیدم اینه توي

 نردیكاي تا و شد مي شروع گردنم زیر از و بود گرفته

 . بود مشخص داشت، ادامه باسن

 : گفت تحسین با ملي

 .  راز  قشنگه اندامت چقدر-

  ؟ فایده چه

  رو موهام خواست مي دلم. بودم كرده نودي ارایش

 هاي وز ژل با. بود نداده اجازه ملي ولي كنم، صاف

 . بودم داده نظم رو ها فر موس با و بودم گرفته رو مو

  ي بهاره مانتوي. زدم پا رو  مشكي بلند  پاشنه هاي كفش

 سرم روي رو مشكي شال و پوشیدم رنگي مشكي

 .  بود سفیدم حدودا  تن رنگي، تضاد تنها. انداختم

  وزن  كیلو ٩. بود سنگین. برداشتم رو ام هدیه ساك

 . داشت

  چي دونم نمي. بوسیدم رو ملي روي. بود رسیدم ماشین

 : گفت اروم كه دید ام چهره تو

 .  باش نداشته استرس-



 گرفته حجم تر  بیش كمي توده. زدم اي یغضي لبخند

 . بود

 . كرد مي ام دیوانه داشت قلب تپش. شدم ماشین سوار

 دو ؟ بود كافي یكي. خوردم مي پرانول قرص یه كاش

 .. خوردم مي قرص ورق  یه كاش ؟ تا سه ؟ تا

  ؟ خانوم جاست همین-

 . كردم نگاه دورم به تازه

 .  ممنون بله،-

 . برداشتم رو كیفم و هدیه ساك  شدم پیاده

 : كتایون صداي و فشردم رو زنگ

 . عزیزم باال بیا. ایول . اومدي واي-

  نمي چیزي:  دادم امید خودم به. شدم اسانسور سوار

.. و دي مي اتو هدیه گي، مي تبریكتو بینیش، مي. شه

 . ري مي

 .  شدم وارد. بود باز واحد در

 : زدم لبخند. دیدم كه بود نفري اولین پریسا

 . سلم-

 .  نمیاي كردیم فكر. سلم-



 : گفت تر اروم كه ندادم جواب

 ؟ خوبین-

 : داد ادامه زود خودش و

  پرسیدیم اكو از بعدش رفتي،  یهو تولدت مهموني سر-

 . نیست چیزي گفت شد، چي

 : گفتم اروم

 . خوبم-

 : شد بلند بود، اویزون پنجره از  كه فرزاد صداي

 .دیدم ماشینشو. اومد كنم فكر-

  كمي ولي كنارشون،. شدن جمع هم دور شده هول همه

.  كرد خاموش رو ها  چراغ كتایون. ایستادم تر دور

 : گفت اروم پریسا

  ؟ بزنیم جیغ رسید وقتي-

  و . اومد در شدن باز صداي. نرسید جواب به وقت

 : آكو صداي بندش پشت

 . تو برو-

 : گفت اروم پریسا

   ؟ اومده آسو با-



. نزد جیغ كسي ولي شد، روشن چراغ بعد ثانیه چند

 همه ها بچه كرد، مي نگاه جمعیت به شده خشك آكو

 آكو با كه بود مهتابي میخ نگاهم.. من و بودن متعجب

 .. بود شده وارد

 .خوردم مي پرانول ورق چند كاش نه، هم ورق  یك
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  شنیده كه بود چیزي تنها سكوت ولي بود، زیاد تعداد

 . نمیومد هم نفس صداي حتي. شد مي

  تونستم نمي ولي كردم مي حس رو آكو نگاه سنگیني

.. شد نمي ولي.. خواستم مي. بردارم مهتاب از چشم

 .  روش بودم شده قفل

 من. شد مي تر بزرگ لحظه هر و بود اوج توي توده

  پیام یه تونستم مي ؟ تبریك یه براي ؟ بودم اومده چرا

  ؟ بودم احمق  انقدر چرا من ؟ بودم اومده چي واسه. بدم

  مي شنیده قلبم تپش صداي كردم حس ولي بود سكوت

 كوبید مي كه شدتي این با. شد مي شنیده حتما. شد

 مي ؟ كردم مي كار چي  باید.  بود عجیب نشدنش  شنیده



 اگه.. بود توهم شاید ؟ بودم  شده خشك چرا پس ؟ رفتم

  ؟ شد مي محو مهتاب زدم، مي پلك

 : شكست  طعنه با رو سكوت پریسا

 .  شدیم جمع تولدت براي.  شدیم مزاحم ببخشید-

 : صداش و كردم مي حس رو نگاه سنگیني هنوز

 .  اومدین خوش.. نه-

 بگم،  چیزي باید كردم مي حس. بود زده شوك صدا

  حقي دونستم مي ولي.. فریاد شاید یا بزنم، حرفي

  مي نبود،  تعهدي.. دونستم مي بود، كرده تموم.. ندارم

 نمي قبول مغز كرد، نمي قبول قلب ولي.. دونستم

  نا غمگین، دلخور،. بودم دلخور وجود تمام با.. كرد

 مثل.. داشتم شدن ریخته دور حس واقعا دیگه.. امید

  مي حرف ها" قبلي"  از  فرنام جلوي كه وقتي همون

   ؟ بودم شده" قبلي" زودي، همین به. زد

 : اومد هم مهتاب صداي

  ؟ گرفتین مهموني-

 جسمم و روح روي سیاه، تخته رو ناخن مثل صداش

  من چرا ؟ بود خراش گوش انقدر همیشه. كشید مي خط 

 ؟  بود مونده مهتاب روي چشمام هنوز



  به  ظریفي اخم با مهتاب. نداد رو مهتاب جواب كسي

 : گفت من

   ؟ شده طوري-

.. زدم مي حرف باید. گفت  مي خیرگیم خاطر به حتما

 گفتم زور به ؟ داد مي اجازه توده.. دادم مي جواب باید

: 

 . هیچي.. نه-

 . كردم تعجب صدام خشكي از هم خودم

 : گفت كنارم اروم فرزاد

  ؟ خوبي-

 .  كردم پایین باال سرمو تنها

 : كنه بهتر رو جو خواست كتایون

 .  مثل  ها تولده ؟ بشینیم-

 : گفت زود كیانا

 . بخوریم رو ها نوشیدني. اره اره،-

  در همه. چید رو ها پیك پوریا اورد، رو شیشه فرزاد

 . بگیرم مهتاب از نگاه كردم مي سعي من و بودن تكاپو

 . افتادم مبل روي رسما و كشید رو دستم پریسا



 . مهتاب و آكو جز بودن نشسته همه

 : گفت جمع به رو فرزاد

   ؟ بریزم همه واسه-

 : گفتم اروم

 .ممنون خورم، نمي من-
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 مي باید. كردم مي دقت باید. بودم مي هوشیار باید االن

 . بشه باورم تا شنیدم مي و دیدم

 : گفت دو ان به رو كتایون

  ؟ شینید نمي-

 : آكو صداي

 . مهتاب بشین-

 . نمیاوردم تاب رو هوشیاري من.. نه

 : گفتم

 . لطفا بریز منم براي-



 پوریا. زد لبخند روم به كتایون. گفت" چشم" قرزاد

 ..!  كردن مي ترحم همه.. زد چشمك

 و بند این و گفتن سلمتي منتظر رسید دستم به كه پیك

 . كشیدم سر معطلي بي.  نموندم ها بساط 

 : گفت خنده با پوریا

 .  ها آدمیم هم ما-

 : دادم جواب

 .  باهم بعدي پیك. ببخشید-

  دومي من  داشتن، رو اولي خوردن قصد همه وقتي

 .  بود دستم

  و نفري، تك مبل روي مهتاب. نشستن مهتاب و آكو

 مبل و بودم من سمتش این كه اي كاناپه روي آكو

 .  بود مهتاب كناریش

 این.. خواستم نمي. اومد بند نفسم  كنارم نشستنش با

 ام سینه روي بختكي حس .. خواستم نمي رو نردیكي

  لباس ملي كه كردم شكر  رو خدا خوداگاه نا. داشتم رو

 . بود اومده كارم به روز مد. بود دوخته گشاد

 : گفت بلند پوریا

 .  تولد صاحب سلمتي به-



 . رفتم باال زود. گرفت پوزخندم

 .  بریزه سومیو تا گرفتم فرزاد سمت رو لیوانم

 : گفت اروم و اومد دستم روي اكو دست

 .  كني مي روي زیاده-

  به دست كه وقتي مثل.. العمل عكس مثل.. خوداگاه نا

 .  كشیدم رو دستم ثانیه صدم تو خوره، مي داغ ي قابلمه

  و برد جیبش توي رو اش مونده هوا رو دست آكو

 . كشید بیرون رو سیگارش پاكت

 ..  كرد روشن رو اولي

 . كرد پر رو  ها پیك فرزاد

 :  گفت خنده با مهتاب

 . نكردم تموم هنوز من وایسید-

 : گفت  اي حرصي لبخند با پریسا

 .  اته بسه همون-

 .. زد اتش  رو دوم سیگار آكو

 : گفت بلند مهتاب

  ؟ چیه اتون برنامه ؟ خب-

 : كفت زود پویسا



 . بگذرونیم خوش هم دور كه بود این-

 .. بود گفت

 رو خودش كار هم پشت پیك سه. بود شده گرم سرم

  احتیاح هم چهارمي یه كردم مي حس ولي بود كرده

 .  بودن كرده صبر همه ولي. دارم

 : شد نمي الل مهتاب

   ؟ ندارین موزیك-

 : داد جواب پوریا

 .  دیگه هست آكو-

 . كرد مي روشن رو بعدي سیگار آكو

 : كرذ اعتراض كتایون

 رو دكتر حرفاي ؟ نشدي نفس بي مگه. آكو دیگه بسه-

  ؟ رفت یادت

   ؟ دكتر ؟ نفس بي

 . بود پوزخند یه آكو جواب

 : گفت كیانا

   ؟ كنیم بازي-



 پیشنهاد  كه بود دیده چي  جمع این تو. خندیدم ناخوداگاه

  ؟ داد مي بازي

 : كرد خواهش رسما كتایون

  گیتارتو من. بیاریم كیكو بعدش بخون چیزي یه آكو-

 . میارم

 . موافقت نه كرد، مخالفت نه آكو

 : گفت لوند مهتاب

 . شده تنگ دلم. بخون اره-

 پر مخالفت بي. گرفتم فرزاد سمت رو پیكم ناخوداگاه

 . دادم فرو  رو زهرمار طعم. كرد

 : گفت بلند مهتاب

 .  ها مستیه ي  پایه  حسابي جدیدتون دوست-

 . نداد جواب كسي

 : گفت و داد آكو دست. رسید گیتار با كتایون

 .تولدته. بخون كنم مي خواهش-
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 .  گرفت رو گیتار ناراضي آكو

 : گفت لبخند با مهتاب

  ؟  داریم هم خواستي در اهنگ-

 : داد جواب قاطع زود، خشك،

 ! نه-

 . بودن  نشسته منتظر اور عذاب سكوت توي همه

 ..  یخ پام و دست ولي بود داغ سرم

 شروع و رقصید گیتار هاي سیم روي آكو هاي دست

 : كرد

 

 

 قرمز  خوشگل یجا هی

 جاته  که نمهی س یتو

 گم یم تو به یخودمون

 فداته وونهید دل

 

 خواستمیم معشوقه هی من

 نکردم دایپ تو مثل



 گم یم تو به یخودمون

 بگردم دورتون شهیم

 

  کنهی م ول یعاشق نیا  مگه حاال

 کنه ذله اومده

  کنه وابسته تو به جور هی خودشو

 کنه خسته رو همه

 کنه  چه دلم نیبب و نیبش حاال

 

 مگه.. دوخت چشم بهم.. كردم نگاهش اي لحظه براي

  چشمام توي ؟ كرد مي نگاه رو گیتار هاي سیم نباید

 :   داد ادامه و زد زل

 

 نفس  کنم نگات کنم نگات فقط  من خوادیم دلم

 نفس  کنم صدات کنم صدات و نباشه حواست

 برام  بمون شو نفسم هم شو کسم همه تو

 برام بمونم تو مونمیم که من تو جونم آروم

 



  کنهی م ول یعاشق نیا  مگه حاال

 کنه ذله اومده

  کنه وابسته تو به جور هی خودشو

 کنه خسته رو همه

 کنه  چه دلم نیبب و نیبش حاال

 

 به هام دست اما  من. كردن مي تشویق  جمع هاي دست

  این با.. نداشتم اي عاشقانه حس هیچ.. بودن  چسبیده هم

 زل هام چشم توي كه این  با بود، قرمز اهنگ اسم كه

 گرم هام دست.. بودم ِسر ولي.. بود خونده و بود زده

 مهتاب اگه.. شد نمي . نرفت ویلي قیلي دلم نشد،

 شوق  از پریدم مي پایین  و باال احتماال نداشت، حضور

 ترین سنگین مثل حضورش. داشت حضور مهتاب ولي

  روي كه فیلي مثل.. اهن مثل. بود ام سینه روي سنگ

 .. ثور  چكش مثل.. گذاشته پا ام سینه

 : گفت غرز و قصد با پریسا

   ؟ دیگه حرفا  این و  سرخ قلب-

  هم تبسم حتي نفر سه ولي. خندید اشون نفره ٥ جمع

 . كردم مي حس نگاه سنگیني هم باز. نكردن



 اتیش. كردم نگاه هام دست به و انداختم پایین رو سرم

  نیروي.. كرد نمي ؟ كرد مي گرم رو دستهام هام چشم

 ..  بود الزم اي دیگه

 : گفت بلند كیانا

 .  دومیم اهنگ منتظر ؟ خب-

 : زد غر كتایون

   ؟ برقراره خودت دل به اهنگ تا دو قانون هنوز-

 : رفت باال ابروهاش مهتاب

  ؟ جدیده قانون-

 . نداد جواب كسي

 : گفت مجددا كیانا

  ؟ آكو خوني نمي-

 :  داد جواب اروم

 ..خونم مي-
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  نفسي.. گرفت نفس. كرد  تنظیم پاش روي باز رو گیتار

 .. نگرفته خوندن براي بود معلوم كه

 : شد شنیده صداش

 

 دفتر  وسطِ  ادینم  که یشعر هی تی بشاه مث تو

 کفتر  هی باز بال  یِ رو ییبایز پرواز مث تو

 گوشم  تو چهیپیم صداش که یآروم چشمه هی مث تو

 م کوچه یتو خاطرشبه که یبارون نمنم همون تو

  

 سرم تاج سرم رو ببار

 خبرم یب یلیخ ازت وقته چند

 ست ین  تو یجا یکس  ستین تو حواِس 

 ببرم؟  دل تو یجا به یک از

 

 سرم تاج سرم رو ببار

 خبرم یب یلیخ ازت وقته چند

 ست ین  تو یجا یکس  ستین تو حواِس 

 ببرم؟  دل تو یجا به یک از



  

 مردونه هنوز من برا  نازت یچشا اون معصومه

 پهلوم ی باش میقد مثل خوادی م دلم من

 محکومه چشات  زندون یتو دل نیا محکومه،

 هنوز رمیم تو یب رو ابونایخ اون تموم معلومه

 محرومه محرومه تو دست از گهید دستا نیا محرومه

  

 سرم تاج سرم رو ببار

 خبرم یب یلیخ ازت وقته چند

 ست ین  تو یجا یکس  ستین تو حواِس 

 ببرم؟  دل تو یجا به یک از

 

 سرم تاج سرم رو ببار

 خبرم یب یلیخ ازت وقته چند

 ست ین  تو یجا یکس  ستین تو حواس

 ببرم؟  دل تو یجا به یک از

 



 

  كرد اعتراض پریسا. زدن دست لبخند با فرزاد و كیانا

: 

 . آكو كه شدیم دپ-

  اهنگا  و كارا این از منظورش. بود شده خورد اعصابم

  ؟ بود چي

 : زد مي  سیلي وجودم به مهتاب صداي

 . آكو كنه مي دیوونه آدمو صدات-

   ؟ بود پنجم پیك براي جا

 : گفت ذوق  با مهتاب

  ؟ بدیم رو ها كادو-

 : گفت خنده با پوریا

  ؟  میاوردیم باید هم كادو شت،-

 : خندید بلند فرزاد

 .  نباشي خسته-

 همیشگیو هاي همي دور حس. تولده نبود حواسم-

 . داشتم



 بود شده وارد وقتي كه رفت اي هدیه ساك سمت مهتاب

  هاي دقیقه تا.. نداشت هم تعجبي.. یودم ندیده من

 .. بودم دیده رو مهتاب فقط  من طوالني

 : گفت و برداشت رو ساك

 .  دارم هدیه من ولي-

 : داد آكو دست رو ساك

 . بیاد خوشت امیدوارم-

 .  گرفت رو  ساك آكو

 : كرد اصرار مهتاب

 .  دیگه كن بازش-

.  كرد خارج رو بزرگي حجم و كرد داخلش دست آكو

  اون . معروف ساختمون یه از ماكت یه. بود ماكت یه

 . بشناسمش كه بودم زده چرخ اینترنت توي قدر
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 : گفت اشتیاق  با مهتاب. كرد مي نگاهش تعجب با آكو

 .  بودي استیت امپایر ساختمون معماري عاشق  همیشه-



 : زد لب  اروم آكو

 .  ممنون.. واقعا. ممنونم-

  بوسه دونستم مي. دونستم مي. شد خم اكو سمت مهتاب

 و كشید كنار اكو كه رفت اكو ي گونه سمت. راهه در

 :  كرد تكرار اروم

 .  ممنون-

  ضایع من نه بگه كه اونا از.. زد فیكي لبخند مهتاب

  همه نیفتاده، خاصي اتفاقي هیچ بگه كه اونا از. نشدم

  باورش من ولي بود، فیك لبخند.. اس برنامه طبق  چي

 وقتي. بود نشده واقعا.. بود نشده ضایع چون.. كردم

 ..  بود نشده ضایع یعني داشت، حضور اینجا

 . دادن چي نكردم دقت  حتي و شد باز هم بقیه كادوي

 : گفت فرزاد سر اخر

 . بودي اومده هدیه  ساك با تو ؟ راز-

 : گفتم و  كردم نگاهش اومد، باال سرم

 ..  اره-

.. خوردم چقدر فهمیدم شدم بلند وقتي تازه. شدم بلند

 .  نیفتم تا بگیرم میل  ي دسته از شد باعث سرگیجه

 : گفت زود اكو



  ؟ خوبي-

 كیلویي ٩ ساك. كردم كنترل خودمو كمي. ندادم جواب

 . برداشتم رو

 عمیق   امروز، در بار اولین براي و دادم دستش به

  مهتاب و من حضور از. بود معذب. كردم نگاهش

 . بود معذب همزمان،

 : زد لب

 .  ممنون-

.  دراورد رو داخلش ي جعبه. كرد تعجب ساك وزن از

  برق . بست درد با رو هاش چشم و كرد باز رو جعبه

  طل  برق  از  اكو ولي زد، هم رو من هاي چشم طل 

"  نكن من با رو كار این" با.. بست درد با. نبست چشم

 .. بست

  داشت جعبه به دیدي و  بود نشسته اكو كنار كه مهتاب

 : گفت متعجب و بلند

   ؟ طل  شمش ؟ شمشن-

.  بست محكم رو جعبه در . كرد باز رو هاش چشم آكو

  از  گیج و الكل   از گیج منه و گرفت سفت رو دستم

 دنبالش محكم رو مهتاب حضور از  گیج و اوضاع

 .  برد اتاق  تا و كشوند



 : نالید و بست محكم رو در

   ؟ كني مي رو كار این  چرا-

 : گفتم اروم. كردم نمي نگاهش

   ؟ كار چي-

  كجا از اصل  ؟ اوردي رو ها شمش چي واسه-

  ؟ كردي پیداشون

 : زدم پوزخند

 . بود گذاشته ارث واسم بابام-

  ؟ كني مي اذیت  چرا.. راز-

 فقط . بابات واسه. بودن تو واسه. نبودن.. من واسه-

  همیشه كه. باشم سرپرست بي من كه بهونه یه شدن

 .. باشم كار و كس بي كه. باشم تنها

 ..  مادرت جان. كن  بس توروخدا. راز كن بس-

 .  خورد رو حرفش

 : زدم پوزخند

 ..  مادرت روح بگو.. نه جان-

 ..  راز دي مي زجرم داري-

 . كشیدم خیلي.. بده.. زجر-



 : گفتم و كردم نمي نگاهش همچنان

 ..  كیلویي یه شمشه تا ٩. شمشه تا ٩.. جعبه اون تو-

 . راز جهنم به بره جعبه-

 .. چون برداشتم یكیشو. كمه یكیش. بود تا ١٠ كلش-

  ؟ حقته-

 : خندیدم كوتاه

 .  دارم الزم.. چون برداشتم.. نه ؟ حق -

 : گفت حرصي

 .راز نیستن مهم شمشا-

 . هم به ریخته براش ها زندگي. مهمه-

 : ندادم اجازه كه بزنه حرفي خواست

  خواسنم.. نیام خواستم..  تولد كردن دعوتم دوستات-

  انتظار. عجیبه انتظار. نذاشت  انتظار ولي.. همو نبینیم

. شدم اذیت نگرفتم، تبریك تولدم واسه وقتي.. تبریك

 گم، مي تبریكمو میام،  گفتم. شي اذیت هم تو نخواستم

  كادو بهش شه نمي هم خیلي.. رم مي و دم مي رو كادو

 خون سرش منم.. ولي بود، خودت مال اول  از.. گفت

 . دادم

 .  راز نزن رو  حرفا این-



 اصل . بود سخت ها دیدني امروز.. میومدم نباید-

 . بود  ندیدني.. امروز نبود، دیدني

 .. فقط  مهتاب-

 .  آكو  كن ول-

 . بیزارم  تفاهم سو از من. كنم نمي ول-

..  دونستم مي. واضحه چي همه. نیست تفاهمي سو-

 .. آكو موني نمي تنها تو نباشم، منم. بودم گفته همیشه

 . راز كن نگاه  منو زنیم مي حرف وقتي-

 

 ٢٣٠_پارت#

 

 سرم و گذاشت ام چونه زیر رو دستش. نكردم توجه

 نمي. كردم نگاهش. چرخوند  صورتش سمت به رو

 تر سخت اشك كنترل  كردني، نگاه. كنم نگاه خواستم

 . بود

 :  گفت اروم

  تو بیا گفتم. داره كارم گفت بود، وایساده در دم مهتاب-

 .  همین. بزن حرفتو

 .  هوم-



   ؟ متوجهي راز-

 .  هوم-

 :  گفت حرص پر و بلند

 .  رااااز-

 :  شدم عصبي كمي

 اوردیش. ات خونه تو دادي راهش ؟ آكو  چي راز-

 مي تنها. اینجاییم ما دونستي نمي تو.  خودت پیش

 مي من.. آكو نشده ماه دو  هنوز. باهم دوتایي. موندین

 ولي.. مختاري دونم مي ندارم، اعتراض حق  دونم

 . بگذره ماه ٦ ذاشتي مي حداقل لعنتي

  از عنان قراره باشم تنها دختر یه با من كردي فكر تو-

  ؟ كردي فكر چي من ي دربار ؟ بدم كف

  مي فكر..  من.. كردم ها  فكر خیلي تو ي درباره.. فكر-

 به ها مدت تا شیم، جدا هم  از وقتي فیلما، تو مثل كردم

 تولد ها، قصه تو مثل كردم مي قكر.. مونیم مي هم یاد

  هایي دقیقه شاید و دیم مي پیام یه ره، نمي یادمون همو

  كه اونجایي دونستم نمي من.. ولي.. بزنیم حرف

 .. واقعیته وسط  درست وایسادیم،

 . نیست هیچي مهتاب جریان  راز-



  كف از عنان باهاش بودن از تو كنم نمي فكر من-

  بیاریش باز دادم نمي احتمال  حتي واقع در من.. بدي

  حامي همیشه كه نبود یادم . نبود یادم.. ولي. ات خونه

 .. كیه مهتاب  نبود یادم. موني مي هات قبلي

 . خوامت مي گفتم تو به من-

 . زدم پوزخند

 .  بیاي كنار خودت با تا مونم مي گفتم-

 . زدم پوزخند

 .. صادقانه گفتم-

 : بریدم حوفشو بلند صداي با

  و  فكر سال، ١٤ براي ؟  اكو  خواي مي چي من از تو-

..  اتون  همه از. بگیرم بدبختیمو انتقام كه بود این ذكرم

. كرده كار چي بابام فهمیدم اومد، بابات حكم وقتي

. داشت اي فایده نه بود،  گفتني نه چون نگفتم چیزي

 ولي.. كنم مي كشت زجر كنم، مي ات شكنجه گفتي

 هم بابا اگه. داشتي بابا نداشتي، مادر اگه تو.. بدون

 سرد روابط  چقدرم هر. داشتي خواهر تا سه نداشتي،

 حرف و دونستم مي گفتي. هست اي رابطه بازم باشه،

  چقدر بابات هاي كاري گند از ؟ آكو چي تو.. نزدم

  كلك و دوز با زندان رفت وقتي چرا ؟ داشتي خبر



 مي بابامو.. كنار به چي همه اصل  ؟ اوردي درش

  برادر یا خواهر یه. موند مي برام مادر یه ولي. كشت

  بدبختي اینجوري من كه موند مي بكي. موند مي برام

 یكي كه باشه گرم دلم باز  بكشم بدبختي اگرم یا. نكشم

  كمتره هم كشیدن بدبختي  درد باشه، یكي وقتي. هست

 ..  آكو

 ..  توني نمي تو-

 : بریدم حرفشو

  حرصم، از پر من. گم  مي من حاال. زدي حرفاتو تو-

 فرق  چي همه تو با ولي.. عقده از پر ام، كینه از پر

.  باشم داشته فرق  نباید ولي.. داشتم فرق  من.. داشت

 این تو. هستي كي باشه  یادم تا كنم تكرار اسمتو گفتي

 ذهنم تو دیگه حاال. كردم تكرارش خیلي من وقت چند

 خودت كه جوري همون. زرشناسي كه شده تتو

  و انداخته بهم نگاهي خدا  كردم مي فكر.. من. خواستي

 ام، دیدني نه كه مني.. شدم اشنا دنیا مرد بهترین با من

  دنیا مرد بهترین تو. كردم مي اشتباه ولي.. خواستني نه

.. تو. نبودي آكو تو چون.. نبودي من مرد ولي بودي،

  قدر اون. گي مي بلند بودنتو زرشناس. بودي زرشناس

  مغزم به راست یك و ره مي فرو گوش دو هر از كه

  هر قلب و رسونه مي قلب  به رو خبر مغز. رسه مي



..  اكو خورده خورد من قلب.. شكنه مي تر بیش روز

 من قلب. نیست بودن َسر منظورم.. زیادي من واسه تو

  توش بتونه زرشناسي كه شده حرفا این از تر ریز

 كلي با من و شدي بزرگ خوب چون زیادي تو. جاشه

 ..  چون زیادي تو.. عقده و حرص

  نگاهم شد، خارج اكو گلوي از كه عجیبي صداي با

.  كردم نگاهش ترسیده.. رفت سمتش متعجب و زود

  چرا.. زد مي مشت اش  سینه روي ؟ بود كیود چرا

   ؟ كشید نمي نفس

   ؟ شد چي آكو-

 .. كرد مي نگاهم فقط 

 .. شد سرازیر باالخره اشك.. شدم هول

 : زدم فریاد

 . اورژانس بزنید زنگ-

 اورژانس به كسي. افتاد تند دور روي چي همه بعد

 اسپري كتایون. كردن حمله اتاق  به بقیه. زد مي زنگ

  مي اشك فقط  من و.. زد مي آكو دهان توي رو اي

   ؟ بود چش آكو. ریختم



.  شد مي بسته داشت هاش چشم. بود شده دراز اتاق  كف

  بوسه و شد غنچه كمي فقط  كمي، كه دیدم رو هاش لب

 .. فرستاد اي

 : كردم پاره حنجره

 .  آكوووووووووو -

*** 
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  به انتقال به نیازي بود گفته دكتر. بود رسیده اورژانس

.  كشید مي نفس اكسیژن كپیول با آكو. نیست بیمارستان

 جلوي از كبودي اون ولي نبود، كبود صورتش دیگه

 . رفت نمي كنار جشمام

  ایستاده دورش همه  و بود كشیده دراز تخت روي

 كتایون. ریخت مي اشك بهار ابر مثل مهتاب. بودیم

 كرد مي مهتاب نگاه گاهي از هر پریسا. داشت بغض

 ایستاده اي گوشه.. من و. شد مي تر شدید اخمش و

 شده چي. كردم مي فكر افتاده  اتفاق  به زده بهت و بودم

  ؟ بود



 : پرسید من از دكتر

  ؟ داره نفس تنگي كي از-

  دونستم نمي حتي من. كردم نگاهش بهت همون با

 .  تاریخش به برسه چه داره نفس تنگي

 : داد جواب من جاي پریسا

 .  داد آسم تشخیص دكتر پیش وقت چند-

   ؟ سن این تو ؟ آسم

 : پرسید باز دكتر

  ؟ داشته حمله ي سابقه-

 : داد جواب كتایون بار این

  كم یه پیش وقت چند همون. صورت این به نه حمله-

  به گفتن. بیمارستان بردیمش كه گرفت نفس تنگي

 . اومده پیش هوا آلودگي و سیگار زیاد مصرف خاطر

 آكو ؟ دونستم نمي هیچي من چرا ؟ بود شده خبر چه

 .  نبود سیگاري كه

 : پرسید باز دكتر

   ؟ چطور خون فشار-

 .  دارن خون فشار ژنتیكي-



   ؟ خون فشار

 مي نظر به اروم. كردم  نگاه خوابش هاي چشم به

 . رسید

  بهم  مهتاب شد، بسته در و رفت دكتر كه این محض به

 : توپید

  ؟ كردي كارش چي-

 : داد ادامه. كردم نگاهش

  چه. نبود  هیچیش ؟ شد  اینجوري كه كردي چیكارش-

   ؟ شد اینجوري یهو كه اتاق  تو كردي غلطي

 . بدم جواب تونستم نمي حتي

 : گفت تر عصباني مهتاب

 ! بده جواب ؟  مردگي موش به زدي خودتو-

 : داد رو جوابش پریسا

 .  مهتاب نداره ربطي تو به-

 : رفت باال  حرص از مهتاب ایروهاي

  یادتون انگار ؟ داره ربط  شماها به وقت اون ؟ جدا-

 . بودم كي من رفته

 : بود كرده اخم پریسا



 .  شده پر چات وقته  خیلي. بووودي! مهتاب بودي-

 مي. پریسا نیستم بازي  رقیب و رقیب دنبال االن من-

  روز و حال این به من  آكوي كه شده چي بدونم خوام

 حالش بذاره خونه این تو رو پاش كه این قبل. افتاده

 . بود خوب

   ؟ من آكوي

 :   زد نیشخند پریسا

 .  بوده ات قیافه دیدن خاطر به احتماال-

 :  گفت بلند كمي كتایون كه شد تر پر  توپش مهتاب

  این  االن. باشه داشته ارامش كم یه  بذارید. كنید بس-

  ؟ كنه مي عوض چیو حرفاتون

 :   زد كجي لبخند پریسا

 . بدونن جایگاهشونو خیلیا شه مي باعث-
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 :   زد پوزخند مهتاب



  خوب خودش آكو ؟ بگي بهم خواي مي تو منو جایگاه-

 .  كافیه همون. دونه مي

 هاي ماهانه محتاج كه كلشي یه. دونه مي خوب دقیقا-

 . آكویي

 رو هاش چشم امید نا كتایون. لرزید مي خشم از مهتاب

 .  بود بسته

 : گفت اروم فرزاد

 .  كنه استراحت آكو بذارید. بزنیم حرف بیرون لطفا-

  نفس جاي اتاق  اون. شدم خارج اتاق   از نفر اولین

  هم من وضعیت، اون تو آكو دیدن با. نداشت كشیدن

 . گرفتم مي آسم

 : گفت پوریا اومدن بیرون همه وقتي

 . پیشش بمونه نفر  یه. بهتره  بریم نظرم به-

 : گفت زود مهتاب

 .  نیست اعتمادي شماها به. مونم مي خودم-

 : خندید عصبي پریسا

 . داري رویي عجب تو بابا. نگم هیچي خوام مي هي-

 : چكید اشكش كتایون



 .  برم و بذارمش تونم نمي من-

 :   گفت كلفه فرزاد

 . بمونه راز. بریم همه

  نمي  مسبب منو ؟ بود  دیده چي من تو. كردم نگاهش

   ؟ دونست

 :   گفت بلند مهتاب

 . شه بیدار اكو تا رم نمي جا هیچ من. بدم اجازه  عمرا-

 :  داد جواب تر بلند پریسا

 .  دقي عامل خودت تو-

 :   گفت ضعیفي صداي كه گرفت مي باال داشت بحث

  ؟ شده چي-

 آكو. برگشت اتاق  در چارچوب سمت به ها سر ي همه

 . بود ایستاده چارچوب به زده تكیه

 :  رفت سمتش زود بادیدنش مهتاب

   ؟ شدي بلند چرا برم قربونت-

  حال به راه نگاهش با. كرد نگاهم و نداد جوابي آكو

  ؟ كرد مي پیدا درونم

 :   گفت بغض پر كتایون



   ؟ خوبي آكو-

 .  كرد نگاهم باز و داد تكون رو سرش لبخند با

  اش شونه به اي اهسته ي ضربه رفت، سمتش فرزاد

 : زد

 . پسر رو ما كشتي-

 . كرد نگاهم باز و نگفت چیزي آكو

 : گفت باز مهتاب

 . خودم پیشت  میام كن، استراحت برو-

 : گفت توجه بي آكو كه بگه چیزي خواست پریسا

   ؟ راز-

  دستش یك.  بزنم نداشتم  حرفي. شد نگاهش میخ نگاهم

 : گفت و كرد باز رو

 .  نیستي خوب. اینجا بیا-

  و شد تسلیم چشم. شكست ها سد ي همه جمله این با

 .  گرفت بیرون به راه اشك

 چه امروز بود نشده باورم هنوز. بودم ایستاده همچنان

  اكو خود كه ریختم اشك خفه و ایستادم انقدر. شده ها

 قدمش هر با و شد مي تر نزدیك و نزدیك. اومد سمتم



 تو  منو دست یك با رسید، بهم وقتي. تر روان من اشك

 : گفت گوشم توي اروم و داد جا بغلش

 . عزیزم خودت تو نریز-

  هاي هاي كنم، هق  هق  كه بود كافي.. بود كافي همین

 .  شم گم اكو اغوش  توي و بزنم ضجه.. كنم

 : زد طعنه پریسا

 . اكو پیش مونه مي شب كي شد معلوم كنم فكر خب-

  اخرین مهتاب. رفتن و كردن خدافظي تك به تك ها بچه

 : گفت و كرد اكو نگاه نگران هاي چشم با. بود نفر

  ؟ خب شو، خوب زود. زنم مي زنگ بهت-

  بود دستش توي كه من دست و كرد نگاهش تنها اكو

 .فشرد رو
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 : بوسید رو ام گونه رفتن همه وقتي

  ؟ خوردي شام-

 : نالیدم



   ؟ اومده سرت بلیي چه دوني مي ؟ اكو اینه فكرت-

 . اینجایي االن تو عوضش. خوبه هست، كه چي هر-

 : داد ادامه و چرخید دورم. گرفتم ازش نگاه اشك پر

 اندام تو فقط  كه سكسي پیراهن  یه با زیبا، خانوم یه-

 . پیشمه االن باشه، زیبا انقدر تونه مي اون قشنگ

.  نمیومد لبخندم كردم مي  هم هركاري. نمیومد لبخندم

  مي اكسیژن ماسك هنوز دیدم، مي كبود ي چهره هنوز

 . شنیدم مي آسم ي كلمه هنوز. دیدم

 :  گفتم اروم

  ؟ خوبي االن. بگو راستشو توروخدا-

 .  عالیم  راز جون به-

  ؟ گي مي راستشو یعني راز  جون قسم-

 :   زد نابي لبخند

 . گم مي راستشو یعني-

 : لرزیدن  كمي لبخند ي نشانه به هام لب

  ؟ چیه آسم جریان-

 .  نیست مهمي چیز-

 .  آكو بگو-



 .  نیست خطرناكیم چیز. كه  نشده چیزي ؟ بگم چي اخه-

  ؟ نیست خطرناك. آكو  داري آسم-

  عمر اخر  تا و دارن بیماریو این  ها بچه از خیلي-

 كه من. نمیاد  پیش خاصي مشكل و كنن مي سر باهاش

 . ام گنده خرس

 

  فكري. بود ناراحت خیالم. نداشتم جوابي. نزدم حرفي

  من آسم  این دلیل.. خورد مي خوره مثل مغزمو داشت

 مي تباهي این تو هم رو بقیه.. بودم تباه خودم ؟ بودم

 .. كشیدم

 : گرفت رو دستم

  ؟ اي خسته-

 .  بودم خسته زندگي از.. خیلي.. بودم خسته

  حرفي یه باید.  نشستیم دو هر. شدم كشیده مبل سمت

 : بگم تونستم تنها.. گفتم مي چیزي یه.. زدم مي

 ..  ببخشید-

 : شد متعجب

   ؟ چي واسه-



 هایي دود واسه.. كشیدي كه سیگارایي واسه.. واسه-

  الودگي واسه اصل .. خوردي نمي نبودم من اگه كه

 ..  چیزي هر واسه.. هوا

 : گفتم بغض پر بعد

 .. آكو كنم  پیدات  نتونم تا برو گفتم بهت-

..  شدم پیدا تو با ؟ شم گم جوري چه. شدم پیدا تو با من-

 .. شدم شیدا

 : كرد جادو منو رویاییش، صداي اون با بعد

 

 شدم  دایپ شدم دایپ

 شدم  دایپ شدم دایپ

 شدم  دایپ  نا یدایپ

 شدم  دایپ  نا یدایپ

 شدم  دایش دایش دایش

 شدم  دایش دایش دایش

 شدم  دایپ شدم دایپ

 شدم  دایپ  نا یدایپ

 شدم  دایش دایش دایش



 شدم  دایش دایش دایش

 شدم  داااااااااااایش

 شدم  داااااااااااایش

 شدم  داااااااااااایش

 شدم  دایش دایش دایش

 شدم  دایش دایش دایش

 شدم  داااااااااااایش

 شدم  داااااااااااایش

 شدم  داااااااااااایش

 شدم  دایش دایش دایش

 شدم  دایپ دایپ دایپ

 ی ا  ا ا  یا آ یا

 آ  آ  آ آ یا ای

 ی ا  ا ا  یا آ یا

 آ  آ  آ آ یا ای

 بودم  او من

 شدم  او من



 بودم  او من

 شدم  او من

 بودم او با

 شدم او یب

 شدم او  چون او عشق  در

 شدم  سو یب نیچون رو نیز

 شدم  سو یب نیچون رو نیز

 شدم او  چون او عشق  در

 شدم  او  چون او  چون او چون

 شدم  دایش دایش دایش

 شدم  دایش دایش دایش

 شدم  داااااااااااایش

 شدم  داااااااااااایش

 شدم  داااااااااااایش

 شدم  دایش دایش دایش

 شدم  دایپ دایپ دایپ
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.. خواستم نمي رو احساسات از حجم این.. خواستم نمي

 . نمیومد بند اشك

  گذاشت اشكم در غرق  صورت طرف دو رو دستش دو

 : گفت و

 هم، سهم حتي. همیم مال  ما. راز كردم فكر خیلي من-

  یه دیگه، دنیاي یه ولي نشه، دنیا این تو شاید. هستیم هم

  ما ولي.. جدید هاي ادم كالبد تو  شاید.. وقتي یه جایي،

  انقدر تونه نمي دنیا. شیم مي هم سهم. رسیم مي هم به

 توني نمي االن اگه. باشیم نداشته همو كه باشه مسخره

..  كنم مي صبر من پس  باشي، كنارم باید كه اونجوري

 ..  شي سهمم تا كنم مي صبر.. كنم مي صبر دنیا چندین

 ..  آكو شه نمي-

 .  راز رسم  مي بخوام چي هر به من-

 . نیست كردن اراده فقط  رسیدن. رسم نمي من ولي-

 .راز كني نمي هم اراده حتي تو-

 قانون.. مثبت انرژي.  داري قبول خیلي رو كائنات-

 مي همو من مطب تو شد، مي اگه. اكو شه نمي.. جذب



  مي حل راه خونت فشار و آسم بیماري براي و دیدیم

  یه راز، و ام خانواده  با االن شد، مي اگه. بهت دادم

 مي اگه. كردیم مي زندگي خوب ولي عالي، نه جاي

  هاي سوال  ازم و میومد.. برادرم خواهرم، شد،

  از پر من شد مي اگه.. شد مي اگه. پرسید مي درسیشو

 ..  نبودم باتلق   تو شد مي اگه.. نیودم خستگي

 

  واسه دلیلي. نكردم توجه.. زد كوچكي برق  و رعد

 .. نبود بارون زیر شادي

 : گفت اروم آكو

 .  بیرون بكشمت باتلق از تا گیري نمي دستمو-

 : زدم پوزخند

  مي كه اوني بگیري دستمو اگه فهمي نمي. خوشه دلت-

 .. آكو باتلق  تو كشم مي رو تو من ؟ منم كشه

 پا  و دست فقط  ؟ كنیم كار چي شیم غرق  وقتي تا پس-

   ؟ برنیم

.  باتلق  تو نیا من دست با. نبند جمع.. آكو نبند جمع-

 داري دوست كه هركي  جون. بروووو توروخدا! برو

  پیدات كه برو جوري یه پس . گردم مي دنبالت من. برو

 .  نكنم



. میاد بارون.. باتلقیم تو ما.. دارم پیشنهاد یه من-

  دست تر بیش یا. داریم  راه دو.. شده تر وخیم اوضاع

 .. یا  برنیم، پا و

  ؟ چي یا-

  ؟ داري دوست رو  بارون زیر رقصیدن گفتي-

 : گفتم بغضي و حرصي

  ؟ گي مي چي تو گم مي چي من-

 بالكن یه خونه این..  میاد بارون داره گم مي من-

 .. داره بزرگ

 . زنم  مي حرف جدي دارم من آكو-

   ؟ داري دوست اهنگي چه-

 ..  آكو-

  ؟ االنته حس اهنگي چه-

 . نیستن رقصي  من اهنگاي-

 . كنیم مي رقصیش ما-

 : زدم پوزخند-

   ؟ اراده با-

 : شد كلفه



 تو من ؟ راز باشیم شاد  تونیم نمي اهنگ یه ي اندازه-

  مي كه نیست اوني هیچي. زندگیمم حالت ترین گوه

 ثانیه هر.. ام كلفه روز هر خوابم، بي شب هر. خوام

 ..  فكرم

 : بده ادامه نذاشتم

 .  بارون-

  ؟ چي-

 .. بارون اهنگ-

 به. گرفت رو دستم.. زد لبخند غم و كلفگي میون

  به رو گوشیش.. بارید مي نم نم بارون. رفتیم بالكن

 رو دستش. كرد پلي رو اهنگ. كرد وصل اسپیكر

 : كرد دراز سمتم

   ؟ دي مي افتخار-

  شروع. گذاشتم دستش  توي رو دستم. زدم لبخند اروم

 : كرد خوندن به شروع سوگند و كردیم رقص به
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 بره ینم خوابم چرا

 پره ینم تنم از هام یخستگ چرا

 داغونم  همش چرا

 گذرهینم اصلا   ساعته نیا چرا

 

 شکنه ینم حبابه نیا

 شنوه ینم صدامو یکس چیه چرا

 ی ستین یوقت چرا بگو بهم

 کمه شیچ هی بازم دارم یچ هر انگار

 

 نم یبیم نویا دارم من

 دوباره امیم روز هی که

 رمیگیم رو تو کنار

 

 : زدیم فریاد بلند بلند دو هر

 

 بارون ریز تو  برقص تو برقص تو برقص



 من با بارون ریز تو برقص

 بارون ریز تو  برقص تو برقص تو برقص

 من با بارون ریز تو برقص

 

 كرد همخوني گوشم توي و كرد یغلم پشت از چرخیدم،

: 

 

 ها  ستاره با صبح تا شب

 ماه  کناره هم با ما میدیرقص

 ما ادامه میدیم صبح تا شب

 ما  کنارِ  بارون ریز همه

 

 ها  ستاره با صبح تا شب

 ماه  کناره هم با ما میدیرقص

 ما ادامه میدیم صبح تا شب

 ما  کناره بارون رِ یز همه

 



  و زدم لبخند بغض با.. برگردوندم سمتش رو صورتم

 : خوندم خواننده همراه

 

 ارهیم  ادمی رو تو باره،یم که بارون

 که  رو ییهوا دارم دوس

 اره یب من ادِ ی رو تو

 شبا  و غروب شهیم تنگ دلم

 منو  ُکشهیم ییتنها حس

 کنم  یکار هی خوامیم

 درام  یلعنت حالت نیا از که

 

 برام  رو قصه بگو

 اآلن  حسمو نیا کن فیتعر

 نیا آخه شهی م یچ بدونم خوامیم

 برام  شده تنگ یلعنت ی خونه

 

 نم یبیم نویا دارم من

 دوباره امیم روز هی که



 رمیگیم رو تو کنار

 

 بلند شهر تمام به رو.. برد  بالكن هاي نرده لب رو من

  جر گلو دو هر.. كرد همراهي به دعوت منو و خوند

 :  دادیم

 

 بارون ریز تو  برقص تو برقص تو برقص

 من با بارون ریز تو برقص

 بارون ریز تو  برقص تو برقص تو برقص

 من با بارون ریز تو برقص

 

 بارون ریز تو  برقص تو برقص تو برقص

 من با بارون ریز تو برقص

 بارون ریز تو  برقص تو برقص تو برقص

 من با بارون ریز تو برقص

 

 مي نگاه ها پنجره از تعجب  با كه كسایي به اهمیت بي

 تا بود رومون دوربین تا  چند دونم نمي. خندیدیم كردن



  سمتم آكو خنده، میون ولي بگیرن، فیلم دیوونگیمون از

 شدم بوسیده و زد گوش پشت رو خیسم موهاي.. اومد

 ..  شدم بوسیده و شدم بوسیده و

  دورگردنش رو دستم.  كردم فراموش رو ها دوربین

 ..  كردم همراهي و انداختم

 : شد  شنیده دور از مردي صداي

 .  تو ببرید رو اش بقیه دیگه-

 .  خندیدم بلند

 : گفت شبطنت با آكو

   ؟ كنیم گوش حرفش به-

 به. كرد بلندم زمین روي از. دادم تكون سرمو  تایید به

 ارتفاع توي همیشه آكو با من. داشتم عادت بلندي این

 .. بود من زندگي ي قله ترین بلند آكو،.. بودم

 ایفون سمت. خورد زنگ ایفون رسیدیم، كه هال به

 .. دستاش روي هم من رفت،

 حالت ترین متعجب با و كرد نگاه ایفون تصویر به

 : گفت ممكن

 ؟  آوین-
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 : برداشت  رو ایفون. كشیدم پایین خودمو

   ؟ آوین-

… 

 . باال بیا-

… 

 : زد پوزخند

  ٢٤ ي طبقه-

 : گفتم اروم. كرد لمس رو دكمه

   ؟ برم من خواي مي-

 مي اي خصوصي و خاص كار چه آوین ؟ اي دیوونه-

   ؟ باشه داشته تونه

 : پرسیدم. موند منتظر و كرد باز رو واحد در

  ؟ كنم دم چاي-

 . خوره نمي چیزي ماها ي خونه تو اوین. نكش زحمت-

 . كردم نگاهش ناراحت



  شده شوك آوین ورود با.  شد شنیده اسانسور صداي

  صورت این.. سرخ هاي چشم این.. كردیم نگاهش

 ..  خیس

 : گفت زود دیدنش با آكو

  ؟ خوبي ؟ آوین-

 : گفت و  كرد آكو  نگاه.. بود شوك آوین

..  ازمایش.. دكتر.. شدید.. شد دماغ خون.. غزاله-

wbc..  غزاله  .. 

 : زد داد گریه با و افتاد زمین روي بعد

 . آكووووو میره مي داره دخترم-

  آوین روي به رو من از تر بد آكو.. رفت بند نفسم

 : گفت باور نا و نشست

   ؟ آوین گي مي چي-

  روي نامرتب و وارفته و شل. كرد مي گریه آوین

 . كرد مي گریه و بود افتاده زمین

 : گفت تر بلند آكو

 .  آوین بزن حرف-



  آبي لیوان آكو، حرف به اهمیت بي. رفتم اشپزخانه به

.  دادم دستش رو لیوان. بردم آوین سمت و كردم پر

 : گفت اروم و خورد قلوپي

 ..  آكو  داره خون سرطان-

 كمر كه بود سنگین انقدر  اما داشت، حرف ٥.. سرطان

 .. كرد مي خم

 : فهمید نمي آكو

  ؟ آوین گي مي چیي فهمي مي ؟ سرطان ؟ چي-

 .. شه استخون مغز پیوند باید.. باید-

  ؟ خب-

 : خورد دیگري قلوپ آوین

  و خواهر جراحي این واسه كیس بهترین گه مي دكتر-

 .  خوریم نمي بهش.. آرش منو.. نداره كه برادره

 : گفت تر  مهربان آكو. بده ادامه نتونست

  ؟ خب-

 ..  خوره نمي مامانشم خوره، نمي آرش برادر-

  ؟ باباش-

 .  شده فوت وقته خیلي باباشه-



   ؟ ما-

 ..  كرد نگاهش عجز با آوین

 : گفت تر غمگین آكو

  ؟ حرومه خونمونم بگي خواي مي-

  ؟ تو ؟ آلند ؟ بابا ؟ بخوام كي از-

 تو.. نكن حساب روش خیلي.. بیامرزه خدا كه رو بابا-

 نفریم ٣ ما ولي. نه یا بشه   دونم نمي اصل  سنش، این

 .  نفرررر سه. آوین

 ..  آلند-

  ؟ تیغ زیر ره نمي برات كردي فكر ؟ چي آلند-

  برادر و خواهر تو واسه ما شاید ؟ نشناختي خواهرتو

  به غزاله شاید. خواهري ما واسه تو ولي آوین، نباشیم

 ..  اس زاده خواهر ما واسه  ولي نگه، دایي و خاله ما

 : شد تر بیش آوین اشك

  ؟ چي  نخورید بهش هم  ها شما اگه-

..  یك درجه فامیل. آوین نفریم سه ما.. ما. خوریم مي-

 . شه مي حتما

 : شد نمي تر غمگین این  از آوین

  ؟ نه مگه شه، مي-



 : بوسید رو پیشونیش و شد خم آكو

  ریم مي فردا همین. نخور غصه. عزیزم شه مي حتما-

  ؟ خب. ریم  مي مون همه. ازمایش واسه

  تا آوین و كرد بغلش سفت آكو. كرد هق  هق  آوین

 ..  زد زار آكو بغل توي توانش اخرین

 

 اندازه به ما خوشي عمق .. بود گفته آكو كه بود هموني

 ..بود اهنگ یك ي

*** 
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  و هوش آكو. بود گذشته  سیاهي توي روز چندین

 جواب تا كرد مي  شماري ثانیه و نداشت حواس

  خانوادتا. بود موعود رور..  امروز و.. بیاد ها ازمایش

 . بودن رفته پزشك پیش

 . بود شده گذاشته جواب بي رو هام تماس تمام صبح ار

  بار یك ثانیه چند هر و  رفتم مي راه خونه توي كلفه

 خرت خرت صداي. كردم مي نگاه رو گوشیم و ساعت



 غر خواستم نمي ولي بود، اعصابم رو خیاطي چرخ

  بود كرده پیدا جدیدي ي مشغله ملي كه همین. بزنم

 .  بود خوب خودش

 : گفت ملي و شد قطع چرخ صداي

   ؟ راز اي كلفه انقدر چرا-

   ؟ خوبي تو.  نیست طوري-

 شه نمي فراموش ؟ بگم چطور یعني. بهترم.. من اره،-

 این بعد از كنم مي حس ولي. شه نمي وقت هیچ.. راز

  سر از رو بدترین كه انگار. شده تر اسون زندگي اتفاق 

.  كنه اذیتم اونقدر تونه نمي چیزي دیگه و كردم رد

 . شده تر اسون رندگي كنم مي حس واقعا

 كه تویي این. ملي شه نمي تر اسون دنیا تو هیچي-

 . شي مي تر قوي داري

 برات چي همه همیشه چرا اي، قوي انقدر كه تو پس-

   ؟ سخته

 : زدم پوزخند

  رو ها قوي اداي دارم  من شاید ؟ معلوم كجا از-

 . درمیارم

 



  هول و اومد گوشیم پیام صداي. زد لبخند  غمگین ملي

 : بود آكو. كردم نگاه شده

   ؟ ببینمت در دم میاي-

 این تو  خبري، بي همه این بعد ؟ بود سوال هم این

 . میام كه  معلومه.. زا استرس شرایط 

  شدم ماشینش سوار. زدم بیرون و پوشیدم لباس فوري

  خوب هاي خبر اش  چهره از. دادم سلم اروم و

 : گفت و كرد نگاهم. نمیومد

  ؟ خوبي-

 : پرسیدم جواب بي

  ؟ شد چي-

 : شد تبدیل پوزخند  به كه كشید عمیقي نفس
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.  دكتر رفتیم شدیم جمع برادري، خواهر نفري، ٤-

  رفتیم جایي خانوادگي كه باري اخرین..  راز خانوادگي

  حتما باید.. نه یا بوده  دونم نمي اصل . نمیاد یادم رو

   ؟ كشید مي اینجا به كار



  بعد حتي نگفتم. نگفتم اما  داشتم، جواب. نگفتم چیزي

 ها خیلي براي هم  شدن  جمع هم دور سال ٥٠ از

  كه همین شید، جمع اصل  نیست نیاز نگفتم. ارزوست

 قیاس  قابل ها درد چون نگفتم، ..  كافیه هستن دوني مي

 . نبودن

 ..  نیست مناسب هم آسو.. نیست مناسب پیوند واسه آلند-

  ؟ تو-

 .  مناسبم كامل  من. راز مناسبم من.. من-

 : گفتم شوق  با

   ؟ چیه مشكل پس ؟ خب-

  آوین. شدیم مون همه. شدم زده ذوق  تو مثل منم-

  لبخند بیخیالش ظاهر  اون با آلند كشید، نفس باالخره

  دكتر ولي.. خوشحالي  از  ولي ریخت، اشك آسو زد،

 .. زد نمي لبخند

 : داد  ادامه. كردم نگاهش سوالي

  جراحي اون خونم، فشار ي سایقه و آسم خاطر به-

  تر بیش نتیجه یه بیهوشي، ساعت مقدار اون و طوالني

 . نداره

 : ریخت قلبم



   ؟ اي نتیجه چه-

 نشون كه. دستگاه یكنواخت بوق  صداي.. بیییییییییب-

 .. كرده تموم  جراحي حین بیمار ده مي

 : گفتم بلند زده بهت و ترسیده

  ؟ چي-

  معجزه شایدم. میرم مي چون تیغ زیر برن نمي منو-

 .. شه

 ..  آكو-

  یه از حتي یكي شاید.. بمونیم منتظر باید گفت دكتر-

 .. نیست ناممكن.. بخوره بهش دیگه كشور

 :   گفتم پته تته با

 .  بدیم تست تونیم مي  هم ما.. ما  ؟ ملي ؟ من..م-

 :    كرد زمزمه و كرد پایین و باال رو سرش اهمیت بي

 .. شه مي-

  مي االن همین از  انگار.. نبود دنیا این تو انگار

  كه این  بدون انگار.. نمیاد  در جور شه، نمي دونست

 .. بود  مرده تیغ، زیر بره

 : گفت اروم و گذاشت  فرمون روي رو سرش



  نكرده فكرشو. بود نكرده رو اینجاش فكر كیومرث-

 یكي بگیره، سرطان شاید  یكي. بمیریم اینجوري كه بود

 ..  تیغ زیر شاید

 : داد ادامه و زد پوزخند

 . نه اینو ولي بود، كرده نسلشو ي ادامه فكر-

 اش شونه روي رو  دستم ؟ گفت مي پرت و چرت

 : گفتم و گذاشتم

   ؟ آكو بخوابي كم یه خونه بري خواي مي-

.. كلینیك یه بردتم كه بود  سالم ١٩. راز گم نمي هذیون-

 ..  كن حال خودت با برو گفتن و دادن بهم ظرف یه

 : داد ادامه و خندید عصبي

  كردن حال كرد، شرایط  اون تو شد نمي كه كاري تنها-

  یه و دكتر یه اتاق   بیرون دونستي مي وقتي.. بود

  آمیزتو غرور ي نتیجه تا منتظرن پدرت و پرستار

 .. ببینن

 ..  كرد قطع رو حرفش

 : دادم ماساژ رو اش شونه
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 ..  جان آكو-

  كلمه دو این خیلي زدن مي در تق  تق  وقتي.. جان آكو-

  با باشه  بخش لذت باید  كه عملي! جان آكو. شنیدم رو

 و دادم بابام دست رو  ظرف.. شد انجام تهوع حالت

  كه بود وقتا همون.. نكردم هم نگاهش بعدش ماه تاچند

 .  احتماال بود ام جایزه. نامم به زد شركتو

 كه بود  كننده اذیت براش چقدر خاطره این.. چكید اشكم

  قدر چرا ؟ كرد مي یاد ازش  غم این با.. جوري این

 همین كه فهمید نمي چرا  ؟ دونست نمي رو هاش داشته

 كنه تحمل حقارتي چنین  خاطرش به تا هست نسلي كه

 دادم دلش به دل ؟ تره جلو ها خیلي از هیچ چند هم باز

: 

 ..  اس  غزاله مهم االن عزیزم-

 دایي بگو گفت آوین  آكو، كرد صدام وقتي امروز-

 ..  آكو

 : گفت بغض پر بعد

 من.. تونم نمي من راز  ؟ دایي بگه باید االن چرا-

 .. بره غزاله ندارم  آمادگي من.. ندارم طاقت

 : شد تر شدید اشكم



 .  آكو ره نمي جایي غزاله-

 : بوسید و گرفت رو دستم

 بمیرم راز ؟ راز كشیدي چي تو  ؟ تونستي جوري چه-

 ..  برات من

 ..  آكو نكن-

  سرش دنیارو یود، آدم یه تقصیر غزاله  سرطان اگه-

 متنفر ازمون داري حق  تو.. تو.. راز كردم مي خراب

  واسه.. كني فیكون كن.. كني نابود داري حق .. باشي

 تا چند من كاش.. برادرت و خواهر .. مادرت رفتن

  واست اونا تك تك جاي تا  بودم تا چند كاش.. راز بودم

 .. شدم مي فدا

 : كردم هق  هق 

 ..  كن  بس خدا رو تو.. آكو كن بس-

 مي شاد ته از دلت كاش.. راز شدي مي شاد تو كاش-

 سي چند ؟ نفر چند ؟ راز چقدره تو شادي بهاي.. شد

  ؟ خون سي

 .. راز ببینم  شادیتو بار یه كاش

 : زدم پوزخند گریه میون

 ..  آكو ترینه انگیز غم من، شادي اوج.. نیست نگرد،-



  ؟ اي  فرشته گفته بهت كسي حاال تا-

 .. شیطانم گفتن همه نه،-

 بود، نگار اگه بود، فرشته اسمت اگه گفتم سري یه-

 همه تو.. خوند برات شد مي چیزا خیلي بود، مریم اگه

 معشوق  نگار مثل.. پاكي فرشته مثل.. راز هستي رو

 ..  راز مریمي.. 

  فرشته.. مریم حتي نه نگار،  نه ام، فرشته نه.. نیستم-

 دلرحمي نداره، پاكي اي ذره من طینت چون نیستم

  معشوق  من چون نیستم، نگار.. نداره مهربوني نداره،

 اینجا مریم ؟ مریم.. ندارم فداكاري معشوق  مثل.. نیستم

 ..كرد نمي نوازشت.. نشست نمي پیشت
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 .  راز دوني  نمي خودت ففط .. هستي-

  بدي، بدوني وقتي. ندونم دم مي ترجیح هستم اگرم-

 ..  خوبي شاید بدي احتمال وقتي تا تره راحت زندگي

   ؟ راز شي من مال كه موقعي اون رسه مي كي-



 مي رو جواب وقتي پرسید مي چرا.. كردم نگاهش تنها

 پذیر باور ولي.. بود سخت" وقت هیچ" فهم ؟ دونست

   ؟ نبود بود، هم

  ما واسه روز یه.. روز یه.. راز بده قول من به-

 روز. تقویما  تو شه ثبت.. بسازیم ما رو روز یه.. باشه

 .  آكو  و راز

 : زدم لبخند گریه میون

 . سازیم مي-

   ؟ نیست حقمونه، روز یه-

 . حقمونه-

 .. نباشه فردایي اگه حتي-

 ..نباشه فردایي اگه حتي-

 : چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش

 . دارم دوستت-

 : زدم لب

 . دارم دوستت-

 داد نمي اشك شوري ي مزه  هامون دارم دوستت كاش-

 .. داد نمي خون طعم كاش.. راز



  یه از كاش.. آكو دیدمت مي مطبم تو واقعا كاش-

  مي جوري یه وقت اون.. شدم مي عاشقت دیگه طریق 

 اون ي مزه.. بده بهشت ي مزه كه دارم دوستت گفتم

  ي مزه موهیتو، نعناي ي مزه.. هندونه وسط  ي تیكه

 .. سیب ترین قرمز

 : چكید اشكش

 و طعم هر با.. دارم دوستت خیلي.. راز دارم دوستت-

 كه هوایي و حال هر با.. دارم دوستت باشه كه اسانسي

 .. دارم دوستت باشه

 

 شكایت همیشه چرا  گفت مي حمیدي خانوم همیشه

 دوستات از ؟ نیستي راضي وقت هیچ چرا ؟ راز داري

  زمونه از.. اي شاكي  رمضاني خانوم از.. اي شاكي

 .. اي شاكي  هم خدا از حتي تو.. اي شاكي

  نباید ؟ كردم مي شكایت نباید ؟ بودم  مي شاكي نباید

 هم عاشقم كه دنیا مرد بهترین كه كردم مي شكایت

  وقتي كردم مي شكایت نباید ؟ زرشناسه یه هست،

  خوشي از جنون مرز به رو راز شنوم مي كه حرفایي

.. بودم شاكي من ؟ دیوونگي جنون رو مریم و بره مي

 خانواده.. بود بدهكار مادر و پدر من به زندگي این



  از تر مهم ولي بود، بدهكار پرشكي مطب.. بود بدهكار

 ..  همه

 : گفتم بلند رو فكرم

 .. بدهكاره آكو یه من به زندگي-

 به  و شدم پیاده ماشین از بوسیدم، رو هاش لب كوتاه

.. بود  سقف فقط  كه تاریكي و تنگ ي خونه. رفتم خونه

  پناه ؟ بود كجا ارامشم مأمن ؟ بود كجا من امید ي خونه

  ؟ بود كجا من

  بودم… شاكي من

*** 
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 : رسید ملي پیام كه بودم خونه نزدیك

 . اینجاست مونا. خونه بیا زود راز-

.. بده بد گواه دلم نبود نیازي ؟ مونا. پرید باال ابروهام

  به من به مربوط  هرچیزي و من براي.. بود معلوم

 .. بود مطلق  بد یه چي همه.. نبود نیازي گواه



  و مونا. گذاشتم داخل به قدم. شدم وارد و انداختم كلید

 اشكي هاش چشم ملي. بودن نشسته مبل روي ملي

 تموم خودت سر اشكات..  من مهربون ملي اخ.. بود

  ؟ ریزیشون مي هم بقیه واسه ؟ نشدن

  و گذاشتم اشپزخونه توي رو بودم  خریده كه هایي میوه

 : گفتم

   ؟ شده چي سلم،-

  خودم با. بود پوزخند ولي برنه، لبخند كرد سعي مونا

  مي لبخند كنیم مي فكر خودمون ما شاید كردم فكر

 فقط  لبخند از ما شاید.. پوزخنده همه دید از شاید.. زنیم

 .. بلدیم رو ها لب دادن انحنا

 . گذاشت قالم-

  ؟ كي-

 . وحید-

 : پرسیدم ولي نبود، پرسش به نیازي

  ؟ كیه وحید-

  به  فقط  گفت مي كه اوني.. عاشقمه گفت مي كه اوني-

 دیدن با كه هموني.. كشه مي نفس من با زندگي امید

  بهش رسیدم وقتي كه هموني .. شد مي دیوونه عكسام



 هنوز وقتي كه هموني.. ندارم دوریتو طاقت دیگه گفت

 به حاال اومدي، خوش گفت بودم،  نپوشیده رو هام لباس

 ..  سلمت

 

  بود پاراگراف یه.. بود داده توضیح پاراگراف یه تو

 .. زخمش جاي.. غمش.. دردش ولي

  ؟ كردي كار چي تو-

  خونه مسافر. نداشتم جایي.. كردم جمع بندیلمو و بار-

 ..ملي زدم زنگ.. ده نمي اتاق  مجرد دختر به

  ؟ چیه ات برنامه-

 رفتن ام برنامه تمام ؟  كني مي باور دونم نمي بگم-

  نمي.  خوشبختم چقدر كردم مي فكر. بود وحید پیش

 . بریدن  بدبختي با رو ما ناف دونستم

   ؟ كردي باورش چرا-

.. ام برنامه تنها حلم، راه تنها بود، ام چاره تنها چون-

 ..  ندادن بادمون. نبودم بلد اي دیگه راه چون

  ؟  بیرون زدي اش خونه از كي-

 . پیش ساعت ٤-٣-

  ؟ خوردي غصه  فقط  ساعت ٤- ٣ این تو-



 : خندید

  مگه.. بود اولش ساعت نیم  غصه ؟ غصه ساعت ٤-٣-

 شه، مي نون نه غصه ؟  دارم خوردن غصه واسه وقت

 .  سقف نه آب، نه

  ؟ كردي فكر چي به باقیشو خب،. خوبه-

 ریزه یه این با بگیرم، خونه كجا برم، كجا كه این به-

 من ؟ كنم كار كجا. بكنم تونم مي كار چي دارم كه پولي

 . نیستم بلد كاري اصل 

 : نشستم مبل روي ملي جاي. رفت اشپزخونه به ملي

   ؟ بدي اجاره خواي مي جوري چه كار بدون-

 .  كنم فكر اونجاشو تا نشد وقت ساعت سه تو دیگه-

   ؟ نیستي بلد هیچي-

 .  نیست بد كارم تخت تو فهمیدم امروز چرا،-

  نه كه كسي.. نبود بعید اصل .. لرزید دلم.. ترسیدم

  نه و گذران براي پولي نه داره خواب براي جایي

 .. بكشه اونجا به نیود بعید اصل .. كار براي هنري

 یا طلبه راحت فهمیدم مي .. فهمیدم مي رو فكرش باید

 .. نه

 . هست توش خوبي پول احتماال هوم،-



 .. بدن  گوه بوي شاید. باشن خپل و چاق  ممكنه نه،-

 .  گیري مي دماغتم جلوي بندي، مي چشماتو-

 : كرد اخم

 .. اون و این  به برم ؟ راز گي مي چي-

 

 ٢٤٢_پارت#

 

 ..  كرد ول نصفه رو اش جمله

 .  مزون. میندازه راه كار یه داره ملي-

 . نیستم بلد دور و دوخت من-

  گشتي اینترنت تو همه  این.  شو مدلش! خوشگلي-

 رو پیجش. بلدي چیزایي یه احتماال. كردي پیدا وحیدو

 پولي. اون با دوخت تو،  با مدلي و ادمیني. دستت بگیر

 .  كارتون  واسه كن سرمایه داري كه هم

  ؟ بخوابم خیابون تو-

 .. سقفه داره كه چیزي تنها اینجا سقفي، دنیال اگه-

 : شد پر  چشماش سرسخت موناي

  ؟ اینجا بمونم واقعا-



 .  داري دوست اگه-

 : گفت اروم.. چكید اشكش

 .  ممنون-

 : گفت ملي. برم  اتاق  به تا شدم بلند

 . میارم میوه دارم ؟ راز ري مي كجا-

 .  بخندیم برنیم، حرف كم یه. میام بگیرم دوش یه-

 . زد لبخند ملي

 : خندید مونا

   ؟ داریم خنده واسه حرف ما. بود جوك همین-

 . بخندیم ولي. دار خنده دروغاي.. بگیم دروغ پس-

 . كشید ته دو هر ي خنده

 : گفت مونا كه رفتم اتاق  سمت

 ؟  راز-

 : داد ادامه. ایستادم

  پناه و پشت نداریم، برادر و خواهر نداریم، خانواده-

 .. ولي نداریم،

   ؟ چي ولي-

   ؟ نه مگه داریم؟ همو ولي-



 : كردم پایین و باال سرمو

 ..  داریم-

*** 

 

 خانوم شه مي داره. شده اي دیوونه یه زهرا واي-

  ٢ رمضاني

 : گفت تعجب با ملي

   ؟ مگه كنه مي كار جي-

 خیر. كرد چك رو دخترا از یكي گوشي روز اون-

 .  بود نگرانش سرش

 : خندیدم

  ؟ نسازه دیگه موناي یه خواد مي بده-

  مخ شه مي ها راه همین از ؟ ادم نگیره یاد معاشرت-

 دیگه كه نباشیم بلد و بیرون بیاییم. دیگه گرفت یاد زني

 . هیچي

 : رفت غره چشم ملي

  ؟ گذره نمي اموراتت زني  مخ بدون حاال-



 رو ما قراره سنتي طریق  از مثل . نه كه معلومه-

  كارت كه بزني نتوني مخ ؟ شیم معرفي یا بگیرن

 .  زاره

 : خندیدم

 . دیدیم هم تو زدن مخ-

 .  میاد دستم داره تازه وایسا. بودم كار تازه-

 : داد تكون تاسف به سرشو ملي

 .درومده كارمون پس-

 : داد گردنش به اي بامزه قر مونا

 مونا كنن صدام كنم مي كاري یه ؟ كردي فكر چي-

   ؟ معلوم كجا از. بوده  دلبر من اسم شایدم اصل . دلبر

 : خندیدم بلند

 .  میاد كه ات قیافه به-

 : خندید تر بلند مونا

  نمي قبولم كسي نیست یادت. بودم زشت بچگي تو نه،-

  ؟ زشته گفتن مي ؟ كرد

 .  خندید غش غش خودش بعد

 : زد لبخند ملي



   ؟ ببیننت االن كه كجان-

  شم، معروف مدل من بگیره، كارمون واي. گفتي اخ-

 . بیارم در چالشونو و چش

 .  نیست مهم باقیش شیم، موقق  ایشاال-

  كه كلسیه با ادماي واسه خالي موفقیت. كن ولمون-

  كه  من. روش ذارن مي موفقیتم حاال داشتن، چیزا خیلي

 . كنم پاره رو دنیا كون خوام مي

 . زد قهقهه نفره سه جمع

.. كار و كس بي دختر  سه. شادیم كردیم مي فكر شاید

  به خانوادگیشون، بي به اشون،  ندونسته هاي اسم به كه

  این ها، قهقهه این.. خندیدن مي ازدواجشون روش تنها

  هم درون از.. نداشت خنده دور از نفره، سه قاب

  بعدا رو ها خون.. بودیم خنده محتاج.. ما ولي نداشت،

 ..  گریستیم مي

*** 
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 دوست رو اینجا وقت  هیچ. شدم خیره در سر به

  همو  ماها حداقل. گفت مي راست مونا ولي. نداشتم

 .  بود داده دوست من به جا این. داشتیم

  به راست یك ور اون و اینور به نگاه بدون. شدم وارد

 .  شدم وارد. زدم در.. رفتم حمیدي خانوم دفتر سمت

 : كرد تعجب  دیدنم با  حمیدي خانوم

   ؟ راز-

  ؟ عجیبه اومدنم انقدر-

  یاد زدن در حاال تا كي از تو. عجیبه زدنت در نه،-

  ؟ گرفتي

 . شم مي مدني دارم-

 : كرد اخم كمي

  ؟ خوبي-

 : زدم تلخي لبخند

  ولي شیم، مي بهتر. شیم نمي خوب وقت هیچ ما-

 ! نه.. خوب

   ؟ راز شده چي باز-

 : گرفتم نفس



 چه.. بوده آدمي چه بابام فهمیدم تازه من.. بگم اومدم-

 ..  نریخته هم به كه اي  زندگي چه.. نكرده كه غلطایي

 : پرید باال ابروهاش

  ؟ كردي پیدا اتو خانواده-

 : گفتم جواب بي

  جاي به كه.. ممنونه اش  خانواده از همیشه ملي-

 مي.. پرورشگاه در جلوي گذاشتنش بیایون، و خیابون

 بي هاي آدم  اون از حتي.. مدیونشونه جونشو گه

 ..  ممنونه مسئولیت

   ؟ راز گي مي چي-

 همیشه انگار.. حمیدي  خانوم ترسناكه بیرون، دنیاي-

 محتاط  رو قدم هر باید.. جنگه همیشه انگار.. شبه

..  ندیدیمش تاریكي تو كه اي چاله تو نیفتیم كه.. برداریم

 ..  نیفته سرمون رو بمب تا باشیم محتاط 

 .  راز گیري مي یاد راهشو-

  خیلي نداریم كسیو كه مایي واسه بیرون، دنیاي-

  نامردي كرد، اشتباه من پدر.. حمیدي خانوم ترسناكه

  اگه ولي.. ولي كردن، نامردي  ملي مادر و پدر.. كرد

 مسیر تمام من.. بودن اگه.. بود راهي اگه بود، شانسي

..  بلدم خوب رو دویدن من.. دویدم مي پاشون دم تا رو



  سمت به دویدم بار یه.. دم مي ادامه ولي شم، مي تشنه

  سمت به اگه ولي.. كردم فرار واقع در.. موندن زنده

.. دویدم مي برابر دو سرعت با من بود، راهي پناه،

 اره.. گرفتم مي آغوش به و كردم مي باز دستامو

 ..  ژن رگ، خون،.. ان خانواده ولي كردن، اشتباه

 ..  راز-

  مي مون همه.  همه.. زهرا.. مونا.. دوید مي هم ملي-

  به اخر، و اول  ما.. شه  نمي  كه چیا تنها و تك دونیم

  ما چون. مجبوریم چون گیریم، مي یاد رو راه شما قول

  تونیم  مي فقط . كنیم تكیه تونیم نمي هم دیوار به حتي

 . داریم نگه صاف كمرمونو
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  ؟ راز زني مي حرفارو این  چرا-

  میزش روي و كشیدم  بیرون رو كارتي كیفم توي از

 . گذاشتم

  بعد.. شد زده بهت. پرید كمي رنگش كارت دیدن با

 : بزنه حرفي نذاشتم. كرد نگاهم



 تا داشت، دوست شما  ي اندازه هم  رو من خدا كاش-

  حتي.. نباشه خونه ادرس اگه حتي.. باشه جلوم ادرس

.. بیابون وسط  باشه جایي یه اصل .. نباشه داروخانه

 .. نباشه خاك آدرسش.. كاش.. فقط 

 : چكید حمیدي خانوم اشك

 ..  دوني نمي تو-

  بدونید، خواستم فقط .. اینجام كه دونم مي قدر اون-

..  جنگید مي باهاش كنید، مي مقابله باهاش كه چیزي

 بودم شما جاي من كاش..  حسرته.. ارزوعه ماها واسه

 ..  حمیدي خانوم

 : شد  تر شدید حمیدي خانوم اشك

 . آسونه بخشش كني مي فكر نیستي موقعیتم تو چون-

  موقعیت تو من.. نیستم شما موقعیت تو چون.. دقیقا-

 .. حمیدي خانوم بودم شما  موقعیت تو كاش.. خودمم گند

  ؟ كردي پیداش كجا از-

 : زدم لبخند بغض با

 .. بودم زندگیش ي صفحه مامور-

 .. زني مي حرف خودش مثل-

 .. بپذیرید  كاش. قشنگه.. پذیرش-



 كه برگشتم. زد صدام كه شم خارج تا كردم گرد عقب

 : گفت

  كاري یه تا بذارن پولي یه بخوام مردم از خوام مي-

  جور سالگیشون ١٩-١٨ از بعد اینجا هاي بچه واسه

 مي.. نترسن انقدر كنم كاري خوام مي.. خوام مي.. كنم

  نگران خوام مي.. باشن  داشته هم روز شب كنار خوام

 .. نباشن بمب و چاله

 : زدم لبخند

 . فرستم مي پول منم خوبه،-

 : خندید اش گریه بین

   ؟ شدي پولدار-

 : زدم پوزخند

 .. بهاست خون-

. شدم خارج و ندادم تري بیش توضیح. كرد نگاهم گیج

 دوم اور خفقان محیط  وارد  اور، خفقان محیط  اون از

. رفتم شركت سمت  به و شدم اتوبوس سوار. شدم

 .بود اتمام به رو ام ساعته دو مرخصي
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 خواستم. شدم رو به رو  گریان الهام با ورود محض به

 : گفت كه شم، رد كنارش از خواستم.. ندم اهمیت

 .  راز شد تموم-

 : داد ادامه. كردم نگاهش  حرف بي و رفتم سمتش

 .  داد طلقم.. واقع در. گرفتم طلق -

  ؟ خواستي نمي همینو مگه-

 دیگه فرصت یه كه كردم التماسش.. رسما امروز،-

 .  بده

 .  خواییش نمي كه تو-

 .  كنم زندگي جوري چه نیستم بلد االن.. من دونم، نمي-

 . نیست داشتن دوست وابستگي-

 . نخواست  دیگه منو واقعا.. نداد فرصت-

 . الهام نداري دوستش-

   ؟ نخواست منو چرا-

 .  نبودي خواستني-

 : شد تر شدید اش گریه

  ؟ گذاشتم كم جي-



 كم عشق ..  الهام دوني  مي جوابشو خودتم حتي-

. بلده جوره همه كه اومده، یكي احتماال حاال. گذاشتي

 . نذاره كم بلده

  ؟ پاشي مي زخمم رو  نمك چرا-

  دوستش كه كسي كنار كردن زندگي ؟ زخم كدوم-

   ؟ نیست تر سخت نداري

 . بودم بلد رو زندگي اون  من ولي-

  چي تو دوني مي. كشید نمي اینجا به كار بودي بلد اگه-

  ؟ بلدي

 :  دادم جواب. كرد نگاهم سوالي

 ..  كلندر كردن، فكس كردن، ایمیل.  الهام بلدي كارتو-

 . نزن طعنه-

 مي بهش كه اوني. خوشحالم طلقت از حال هر به-

 .  نبود زندگي زندگي، گي

 .  تنهام پناهم، و پشت بي كنم مي احساس-

 : بود دار خنده ها درد بعضي  چقدر. خندیدم

  وجود با.. برادر و خواهر  و مادر و پدر وجود با-

 كار یه.. داشتي اجتماع توي بچگیت از كه حضوري

  ؟ پناهي و پشت بي كني  حس ممكنه چطور.. خوب



 .  نیستي من جاي-

 نمي قدر  چرا ؟ ندارن  هاشونو داشته لیاقت ادما چرا-

  ؟ ممكنه چطور ؟ دونن

 . درده بنویسي  طرف هر از  رو درد-

  فرق . خون با ما نویسید، مي مداد با رو درد شما.. نه-

 ..  داره فرق   خیلي. الهام داره

 : كردم اشاره آكو اتاق  به بعد

  ؟ هستش-

 . هست-

  ؟ برم كني مي هماهنگ-

 : زد پوزخند

  ؟ خواي مي هماهنگي مگه تو-

  بفرما زدم، در. رفتم اتاق  سمت و دادم باال هامو شونه

 . شنیدم
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 .  دیدم رو ها روز این امید نا و خسته آكوي و شدم وارد



 :پرسیدم اروم و شدم نزدیك

  ؟ خوبي-

 : بزنه لبخند كرد سعي

   ؟ خوبي تو. خوبم هوم،-

 : كردم پایین و باال سرمو

 بدیم تست حاضریم دو هر. كردم صحبت ملي با.. من-

 .  آكو

   ؟ چیه خونیتون گروه-

  A هردو-

 : زد تلخي لبخند

  به نیاز. شه مي رد اول همین از. خوره نمي. شه نمي-

 .  نیست دیگه هاي آیتم تست

 . آكو شه مي پیدا یكي باالخره-

  یه  به نسبت تونه نمي دنیا . بشه پیدا باید. شه مي پیدا-

 ..  انصاف بي انقد بچه

 .. كرد قطع رو حرفش و كرد نگاهم

 قرباني ها بچه ي همه نیست قرار. آكو شه مي پیدا-

 . شن



 بگذره، بد قراره اگه حتي. راز بگذره روزا این كاش-

 .  شه تموم و بگذره فقط 

 تموم داري هم تو انگار ولي شن، مي تموم روزا این-

 . آكو شي مي

   ؟ نیست تر راحت شدن تموم-

 . نشدم تموم كامل هنوز.. دونم نمي-

  اي انگیزه هیچ من شي، تموم اگه. راز نشو تموم-

 .  ندارم دادن ادامه واسه

 : كرد نمي رهام امروز بغض

  به امیدشون كه داري خواهر تا سه. آكو زیاده انگیزه-

 مي صدات دایي داره تازه كه داري زاده خواهر. توئه

 ..  داري خوب دوستاي. كنه

  ؟ شماري نمي خودتو چرا-

 : گفت عصبي كمي. ندادم جواب

 انگیزه كه نداري باور ؟  راز شماري نمي خودتو چرا-

   ؟ راز شماري نمي خودتو چرا ؟ اي

  ات انگیزه اگه.. باشم انگیزه كسي واسه نباید من چون-

 . اس معركه پس كلهت كه منم



 شونه روي رو هاش دست. اومد سمتم. شد بلند جا از

 : گفت اروم و گذاشت هام

 طرف یه از غزاله، طرف یه از. درگیرم االن-

  از داده، بازي رو آسو كه  برسن اونیو حساب فرستادم

  تو.. مهرشهر هاي زمین واسه كشي نقشه طرف یه

 تا شه خلوت سرم كن صبر.. كن صبر كم یه.. فقط 

  نزن تلخ حرفاي ؟ خب. بریزم برنامه خودمون واسه

   ؟ باشه.. راز

 : ریخت مظلومیتش براي اشكم

 . آكو كنم نمي فراموشت وقت هیچ من-

  براي روز هر چون. راز كنیم نمي فراموش همو ما-

 . شیم مي تكرار هم

 .  زمیني روي آدم بهترین تو-

 : زد لبخند

 .  ندیدي خودتو پس-

 .  آكو بگو بخش ارامش ي كلمه تا چند-

 .. لبخندت صدات، تو،-

  مي نگاهم از رو عشق  كاش. كردم نگاهش عشق  پر

 . خوند



*** 

 

 ٢٤٧_پارت#

 

 

  رسیدم بهش وقتي. كردم  تند قدم سمتش صراف دیدن با

 : داشتم اخم

  ؟ اینجا بیام گفتید چرا باز بگید شه مي-

 .  ببیندتون خواد مي خان كیومرث-

 . دیدمش نمي انقدر بود ازاد وقتي-

 .  حسیني خانوم نیستم جریان در من واال-

 در دم تا صراف. پیچیدم  رفتم مي باید كه مسیري سمت

.  شد بلند تلفنش زنگ صداي. كرد همراهیم ملقات اتاق 

 : شنیدم فقط  كردم، باز رو در وقتي

 . آلند بگو-

 به من  از تر زود رو كیومرث بار این. شدم اتاق  وارد

 : زدم پوزخند سرحالیش دیدن با. بودن اورده اتاق 

 .  انگار  ساخته تو اون-



 . دختر سازه مي من به جا همه-

  هم بقیه به كه شه ایجاد شرایطي شما، بعد ایشاال-

 . بسازه

 : خندید

  خاطر به گه مي نرسه جایي به كي هر. ام بهونه من-

 . نداریم جربزه بگن  میاد عارشون چون. فلنیه

 : كردم پوفي

  ؟  كردي صدام حرفا این واسه-

 .  حجت اتمام واسه.. نه-

  ؟ حجتي اتمام چه-

   ؟ میاري بچه آكو واسه-

 : گفتم باور نا و زده بهت آلود، اخم

  ؟ چي-

  ؟ میاري بچه. اس ساده-

 ؟  كردي فكري چه.. چه.. چ تو-

  اسپرمشو یا بیار، بچه براش یا. نكردم فكري من-

 .  دیگه یكي رحم تو بكارم

  ؟ گي مي چي ؟ چي-



  تخم رحمش تو حاضره . كردم صحبت یكي با-

  شاید. بپرسم تو از قبلش  گفتم ولي. بشینه زرشناس

 .  بیاري بخواي خودت

 جوري چه یكیو این ؟  كردن مي كارو این من با چرا

  ؟ كردم مي هندل باید

 :  گفتم اروم

 .  نكن رو كار این-

  ؟ عزیزه پیشم خیلي خاطرت ؟ چرا-

 .. نكن. زندگیم به  زدي گند هرچي بسه.. نكن-

  كني علم قد من جلوي توني مي جوجه توي كردي فكر-

  ؟

 .. ننداز در  جنین یه با منو. كیومرث نكن-

 . كنه پیدا ادامه باید زرشناس خون-

 : زدم زار
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.. آلند.. ثریا جان. نكن آكو جان .. نكن توروخدا.. نكن-

 . نكن كیومرث، نكن.. غزاله..  آسو.. آوین

 شكسته جلوش كه این  از . زد مي لبخند زارم حال به

  نمي.. بودم شكسته واقعا من ولي بودم ناراحت باشم

 . بود خارج توانم از یكي این. شد

 : گفت داشت، لب به كه اي پیروزي لبخند با كیومرث

 .  برو دیگه. زدم حرفامو-

  كار.. نداشت فایده التماس و تمنا.. نداشت فایده خواهش

 .. كرد مي رو خودش

  در  از نذاشت سوال یه ولي. شدم بلند جا از پریشان

 : گفتم. شم خارج

 .. خوره مي  مغزمو داره سوالي یه-

 : دادم ادامه. كرد نگاهم

  شمشاتو زد، بُر زنتو كرد، نامردي بابام اگه..  اگه-

 .. برد

  ؟ خب-

  ؟ خواستي مي چي مامانم  جون از-

 پیش وقت خیلي ؟ سوال این واسه نیست دیر كم یه-

 .  بودم  منتظرش



 . بده جواب-

 هم مادرت با. ندارم كاري جماعت زن با اكثرا من-

 . یكي جز  نداشت گناهي. نداشتم دشمني

  ؟ چي-

  خودش تو رو حقجو كثیف  خون داشت.. بود حامله-

 .  نداشتم كاریش نبود حامله اگه. داد مي پرورش

 : گفتم الجون.. شكستم باز

   ؟ تونستي چطور-

 یه  كه تویي. تویي اخریشون. دادم پایان حقجو به من-

 !زني

   ؟ چرا-

 .  كني نابود ریشه از باید رو دشمن چون-

  ؟ دي مي یادم كار داري-

 . نیستي حرفا این مال كه دم مي نشونت دارم-

  و رگ و خون و تو به  لعنت. كیومرث تو به لعنت-

 .ژنت

.  كني مي لعنت زبوني. اس گانه بچه كردنتم لعنت-

  ؟ كردم عملیش جوري چه من دیدي



 مثل.. نبودن من كنترل در  ها اشك. دادم تكیه دیوار به

 لذت كیومرث و زدم مي زار و بودم داده تكیه ها ذلیل

 . برد مي

 : زد لبخند حالم به

  كارا ي همه و شي مي  عاشق . همینه خاصیتت! زني-

  خم ؟ پوالدي كردي مي فكر. مونه مي نیمه و نصفه

 ولي.. درست كنم، خم رو تو تونم نمي من ؟ شي نمي

  آكو.. آكو. دختر كنه  مي ذوبت نگاهش یه با آكو

 . خوونم هم. پسرم. زرشناااس

 

 خودمو زور به. بشنوم تونستم نمي این از تر ببش

 كیومرث ي قهقهه صداي ولي كشوندم اتاق  از بیرون

 .. بود گوشم توي

 : شد متعجب وضعیتم دیدن با صراف

   ؟ حسیني خانوم خوبید-

 : دراوردم صراف سر فریاد با رو دلیم و دق 

 گیرید نمي جلوشو چرا. كردین ام خسته. نیستم! نهههه-

 چند ها شما ؟ داره قدرت هنوز زندان تو از چرا ؟

  نفر یه به نفر چند. نفررررر یه.  نفرم یه من ؟ نفرید

 عادالنه، منصافاته، چرا ؟ نیستید عادي چرا ؟؟؟



 بسه.. برابره نا جدال این ؟ چنگید نمي مرررردونه

 . بسههه. دیگه

  دور ازش و دادم هولش كوبیدم، بهش رو كیفم بعد

 .. شدم

.  بود نزدیك پایان خط .. كردم مي حس رو مسیر پایان

 مي نزدیك خط  اخر به كه حاال و بودم دویده همه این

 ..  میاوردم كم نفس داشتم شدم،

*** 
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  ؟ كشوندي رو ما ایه آبادي ناكجا چه این خانوم-

 : گفتم كلفه مرد هاي غر  غر از

 .  دیگه دم مي دارم پولشو اقا-

 : گفتم ها نرگس از فاصله با كمي

 .  دارید نگه جا همین-

 : گفت حوصله بي مرد

   ؟ بمونم منتظر باید چقدر-



 . دیگه زدم برنامه تو. دیقه ١٥-

  نمي قبول درخواستو جاییه همچین دونستم مي اگه من-

 . خانوم كردم

 . كنید تحمل باقیشم كردین، صبر اینجا تا كه شما-

 رو مهرداد پیغام. رفتم ها نرگس سمت و شدم پیاده

  درخت تك.. ها نرگس  متري ١٠.. كردم مرور

 .  خشكیده

  با. نبود سختي كار خشكیده درخت تك كردن پیدا

 نگاه هام دست به.. زدم زانو درخت كنار استرس

.  بودن كرده رو زیر رو  خاك قبل  ها دست این.. كردم

  ره مي خاك دونستم مي.. نداشتم مشكلي شدن خاكي با

 مي. شه مي خاكي زانو دونستم مي ها، ناخن زیر

 ..  دونستم

..  كندم. كردم فرو خاك  توي همزمان رو دست دو هر

 از. بود كرده عرق  پیشونیم. دادم سرعت.. كندم.. كندم

 .. بود اومده بند نفسم ؟ استرس یا بود كندن

 نارنجي نازك. ندادم اهمیت خاك توي هاي كرم به

..  نبود بودن نارنجي نازك براي هم فرصتي. نبودم

  ناخوداگاهم العمل عكس. خورد محكمي چیز به دستم



  رسیده بهش. كشیدم عقب  دستهامو فورا كه بود این

 .. بود معلوم. بود همین. بودم

.  ریختم هام دست توي قدرت. كردم جمع رو شهامتم

 ي جعبه. زدم كنار رو سخت شي بر و دور هاي خاك

 رو جعبه. بود هام چشم جلوي رنگي اي نقره فلزي

 بود الزم جرعت چقدر كردنش باز براي. كشیدم بیرون

  ها دست این. كردم نگاه  لرزانم  كوچك هاي دست به ؟

   ؟ داشتن توان چقدر

  در  و كردم باز.. كردم باز. رفت جعبه چفت روي دستم

  بودم، دیده رو لوله  هم.. بودم   دیده رو دیدني. بستم ثانیه

 داخل شي فهمیدن براي همین. بود كافي.. ماشه هم

 .. بود كافي جعبه

  بشه من به بود قرار اي حمله  چه.. مهرداد اخ.. مهرداد

  ؟ كنم دفاع خودم از این با كه

 توي رو جعبه زود كسي، هاي قدم صداي شنیدن با

 .  گذاشتم كیفم

 : شنیدم رو راننده صداي

  ؟ كردي علف رو ما خانوم-

 .  اومدم.. اومدم-



. داشت لرزش پام و دست. شدم بلند جام از سرعت به

 خیلي.. بود ترسناك. بودم نكرده حمل  اسلحه حاال تا

  و تاریك هاي فكر این با من، براي حتي.. ترسناك

 .  بود ترسناك سیاهم،

.  بستم رو هام چشم مقصد خود تا و شدم ماشین سوار

 .. برد مي خودش با رو من خواب كاش

*** 
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  كار اضافه براش كه كاري از فقط  نه.. بودم خسته

 به رو كه كردم مي حس.. كردم مي حس. بودم مونده

 تموم دارم اهسته، اهسته  اروم، اروم كم، كم.. تحلیلم

  من ولي كردم مي كم سرعتم از باید شاید.. شم مي

 .  نبودم بلد رو ندویدن

 پیدا رو مغازه باالخره و كردم نگاه  دستم توي كارت به

 . كردم

 "  یاقوت جواهري"



 و شدم نزدیك. دیدم رو پسر ورود محض به. شدم وارد

 : نشوندم لبم روي لبخندي

 . سلم-

 : نشناخت

  ؟ كنم بهتون  تونم مي كمكي چه سلم،-

 ..  و فرمانیه حوالي..  خیابون توي. رازم  من.. ام-

 : پرید باال پسر ابروهاي

 . كه بودي پیچونده. راز خانوم اوهو،-

 .  نپیچوندم-

 . بزني زنگ بود قرار-

 : زدم طعنه

  ؟ بودي منتظر خیلي-

 : خندید

   ؟ چیه كارت حاال-

 : كردم پوفي

 گفتم. بود گرفته ازم گوشیمو بود، شده دعوام بابام با-

 . قهریم كه

 . بگو كارتو. كردم باور هوم،-



 : كردم مصنوعي اخم

 .  اوردم برات خوب چیز یه. دیگه نكن اخلقي بد-

  ؟ چي-

  روي و كردم خارج رو اي جعبه دستیم ساك توي از

 : گذاشتم میزش

 . عیار ٢٤ كیلوییه یه ارزشمند یه. ارزشمند چیز یه-

 : گفت متعجب و رفت باال ابروش یك

  ؟ اوردي شمش-

 بدمش، خوام مي ولي. بود دانشگام قبولي كادوي. اره-

 . بچرخه برام  چرخش كه بگیرم چیزي یه

  ؟ ده نمي ماشین پول جونت ددي-

 . كرده لج شد،  رو براش كارام از یكي! نوچ-

 : كرد اشاره شمش به ابروش با

 .  نیستي لجباز كم هم تو-

 ماشین ده نمي كه پولیه چه میلیارد یه. مثله به مقابله-

  ؟ بخرم

 : خندید

 .  دختر تو هستي كسي عجب-



  ؟ خریداري-

 بفهمم، عیارشو. كنم تستش باید-
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 . عیاره ٢٤ كه، گفتم-

 .  كنم ریسكي چنین تونم نمي رفاقت حساب رو-

 زرشناسه خیلي كه یكي بدون ولي راحتي جور هر-

 . عیاره ٢٤ گفته

 . شناسم طل   خوب منم ببین، برتو و دور-

 .  دادم باال رو هام شونه

 : گفت داد، انجام رو هاش تست وقتي

   ؟ اوردي كجا از. یابن  كم چیزا این.  عیاره ٢٤  واقعا-

 نمي دخالت چیزا این تو من. بپرس بابام از  دیگه اونو-

 . كنم

   ؟ اي گیرنده فقط -

 . میاد كارم به همین-

   ؟ حاال خواي مي چي ماشین-



 . چیزي اسپورتیجي، . دخترونه چیز یه-

 . هستي كه خوراكم خوش-

 . كه خوام مي المبورگیني نگفتم-

  خواي نمي. كنم ردش  خوام مي دارم، سانتافه به من-

  ؟ اونو

 .  چیپه خیلي ؟ كردي فكري چه ؟ بخرم دو دست-

 . هستي كه هم لوس موش-

 .  شدم بزرگ اینجوري خب-

 : خندید

  ؟ برات بزنم جوري چه پولشو-

 .بزن حسابم به-

 . برام  بنویس فامیلتو و اسم و حساب شماره. ردیفه-

 : گفت كه نوشتم رو مشخصات

 .  ها خریدارم داري چیزا این از  بازم اگه-

 : خندیدم

 . بگیرم خونه خواستم كه وقتي واسه باشه-

  ؟ دي مي هم شام-

 . نكردم اشپزي حاال تا-



 . میارم من  رو شام كن، دعوت شما-

 . كنم  مي خبرت گرفتم خونه باشه،-

 .  چشماته حله-

  ؟ زني مي برام جوري چه پولو-

 . بانك برم باید-

 فروشنده با فردا. ندارم وقت منم. اس  جمعه كه فردا-

 . بكن كاریش یه دارم، قرار ماشین ي

 . برات كنیم ِشبا كنم هماهنگ  نفر چند با باید وایسا-

 : زدم لبخند

 . كني مي لطف-

 . بزنیما اسپورتیجت با دوري یه بریم باید ولي-

 : زدم چشمك

 .  چشماته حله-

 

 كه داشتم تپل بانكي حساب یه شدم، خارج كه مغازه از

  مي حس كیفم توي بانكي كارت از رو اش سنگیني

  نبود، من حق  اگه حتي..  بود بها خون پول این. كردم

 .. بود كه من امثال حق 
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. بود درگیر مغزم و فكر. رسیدم خونه به له و خسته

  طرف هر  از.. آكو حرفاي كیومرث، حرفاي درگیر

 مي فشار و بودن گذاشته پرس دستگاه زیر رو مغزم

 .  دادن

 از. بود  گوشي توي سرش روز چند این تمام مثل مونا

 . شن موفق  كه خواستم دل ته

  سر ورودم با. بود اشپزي مشغول آشپزخونه توي ملي

 : اومد باال گوشي از مونا

 .  نباشي خسته سلم،-

  ؟ خبر چه. مرسي-

  ؟ خبر چه  تو. بودیم خونه كه ما. هیچي-

 . هیچي منم-

 .  بستم رو هام چشم خستگي با و نشستم مبل روي

 : گفت لحظه چند بعد مونا

   ؟ چته تو راز-



 : شد باز هام چشم

   ؟ چي یعني-

  ؟ چیه مشكلت ؟ نیستي اروم چرا-

  من درد از دونست مي چي جا، همه از خبر بي موناي

  لب. اي حوصله نه بود، توضیح براي فرصتي نه ؟

 : زدم

 .  نیست طوریم-

 . پرورشگاه بودي رفته گفت مي زهرا-

  ؟ دیده منو كي اون-

 .  دیگه گفته كه دیده. دونم مي چه-

  ؟ چي كه ؟ خب-

  این حتي تو. نداشتي دوست  رو اونجا وقت هیچ تو-

   ؟ راز داري دوست رو كجا تو. نداري دوست هم جارو

 رو جایي دنیا این تو انگار  اصل .. دونم نمي ؟ كجا-

 .مونا ندارم جایي  من. نگرفتن نظر در من واسه

 .  دارن جایي یه حتما همه-

  ها سال كه بود این تقدیرم. مونا ام شده فراموش من-

 . ام زنده نسیه االنم. بمیرم پیش



 این مثل ؟ زني مي حرف  ها ساله ١٠٠  عین چرا-

 .  نوه نه بچه، نه دارن، شوهر نه كه ترشیده پیرزناي

 : خندیدم تلخ

 .  كني توصیفم تونستي نمي این از بهتر-

  سنتو اصل  ؟ متوجهي.  سالته ٢٠-١٩ همش تو راز-

   ؟ هست یادت

.  بود سالم ٣٠ اصل   كاش. مونا بود سالم ٢٠ كاش-

  ي ساله صد پیرزن همون من  ولي. بود سالم ٤٠ كاش

 .  تنهام

   ؟ كشك كه هم ما-

 : زدم لبخند

 باشه پر برت و دور شه، مي سالت صد وقتي كاش-

 .  ها ساله ٣٠-٢٠ مثل باشه شاد دلت. مونا

  عمر  سال ٦٠ من ؟ راهو همه  این ره مي كي اوووو-

 . كافیمه كنم

 : نشست مبل كنار زمین، روي ملي

 .  كمه خیلي ؟ مگه چقدره سال  ٦٠.  جون از  دور وا-

 .ملي نكن حساب  عمرت هاي سال عدد با سنو-
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 : كرد نگاهم غمگین

 كدوم هیچ حاال تا. سفر  بریم بار یه بیاي كاش..  راز-

   ؟ بریم. نرفتیم سفر

 .. خواست مي خوش دل.. بودم نرفته حاال تا.. سفر

 رو بغض. كردم نگاه آكو اسم به. خورد زنگ تلفنم

 : دادم جواب و رفتم اتاق  به. كردم حس

 . سلم-

   ؟ خوبي سلم،-

  ؟ خوبي تو. مرسي-

 . مرسي-

  ؟ بود بودن خوب معني به تشكر. خوبه نگفت كسي

 .. نبود

  ؟ خبر چه-

 .. بودم پرسیده چرتي سوال چه

 : گفت قبل از  تر اروم آكو

 . دلتنگتم-



  هنوز ولي.. چكید ها چشم از و شد اشك اروم بغض

 .  بود  نتركیده

 : زد صدام

   ؟ راز-

   ؟ بله-

  دوست همه از تر بیش ها، سال این ي همه توي-

 ؟  ببیني رو كجا داشتي

 : زدم لبخند غمگیم

 .  رو دریا-

   ؟ راز-

   ؟ بله-

  بهم امروزو بعد، ها سال  گذشت، روزها این وقتي-

 رو دریا داري دوست گفتي كه روزي.. كن یاداوري

 .  ببیني

  سال از كه كردم مي فكري چه آكو. شد تر شدید اشك

  ؟ بود خیال خوش چقدر ؟ زد مي حرف بعد ها

 : زدم گول

 . باشه-



   ؟ راز-

 ؟ بله-

   ؟ داره مرحله چند رابطه هر دوني مي-

 .  مرحله ٣-

  ؟ چندمیم ي مرحله تو ما دوني مي-

  ؟ چندم-

 ..  چهارم-

   ؟ چیه چهارم ي مرحله-

 .  همیم كنار ما ولي شه، مي تموم چي همه وقتي-

 : زد صدام باز . بود تركیدن ي اماده بغض

   ؟ راز-

 : گفتم دل ته از بار این

  ؟ جانم-

 . جانت قربان به اي-

  پرسیدم. كرد سكوت. شد مي بزرگتر و بزرگتر بغض

: 

  ؟ بگي خواستي مي چي-

 . جانم بگي تا كنم صدات اونقدر خواستم مي-



   ؟ آكو-

   ؟ دلم جون-

   ؟ بخشي مي منو-

 .  كني بخشش طلب كه نكردي كاري تو-

 ..  بیاد  پیش بخواد یا اومده، پیش كه چیزي هر واسه-

 : گفت دقیقه چند از بعد.. كرد سكوت

   ؟ راز-

  ؟ جانم-

 . تو همه جانم و دل اي دلي، و جاني-

 ! بووووووم

 ترسناك  تركیدنش صداي.. شد منفجر بغض.. انفجار

 میان و افتادم تخت روي. كردم قطع رو گوشي.. بود

  مي راست.. كردم مي لعنت رو كیومرث فقط  ها گریه

 زباني همیشه  من چرا.. گفت  مي راست كیومرث! گفت

  ؟ كردم مي لعنت

 تخمك به اسپرم یك چسبیدن ي اندازه به.. بود كم وقت

 ..!نسل یك یافتن ادمه ي اندازه به.. شده ازاد
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 اینجا به رو من پاهام ولي چطور، و چرا نفهمیدم

 لحظه همون.. حمیدي..  كردم نگاه در سر به. اوردن

  حمیدي خانوم اسم دیدن با. شد بلند  گوشیم پیام صداي

 : زدم بودنش زاده حلل از لبخندي

 گذاشتن اشتراك به واسه  ممنون  و.. پول واسه ممنون-

 به ساله ٢٠ اصل  كه اي  ساله  ٢٠ دختر درداي. دردات

 ..  نمیاد نظر

 : نوشتم كلمه یك جواب در

   ؟ نتیجه-

 .  زنیم مي رو كار مركز كه این نتیجه-

 : كردم اصرار . رفت مي در جواب از

  ؟ نتیجه یكي اون-

 . كنم مي فكر روش-

.. بود هیچي از بهتر. بود خوب كردن فكر. زدم لبخند

  مي.. دونستم مي. بود ابدا  و هرگز و اصل  از بهتر

 .. بودم ابدا  و هرگز و  اصل  زندگیم كل چون دونستم



  پیرمرد. نبود داخل كسي.  شدم داخل و كردم باز رو در

  لبخندي. زد مي لبخند بهم و بود ایستاده پیشخوان پشت

  منتظرم انگار میام، دونست مي انگار.. انتظار شبیه

 ..  انگار.. بود

  من زندگي مامور پیرمرد یقینا.. حتما نه، كه انگار

 بود، واال بود، بزرگ.. بود خدا شبیه چیزي. نبود

 . بود عجیب

 : گفتم سلم قبل و شدم نزدیك

  ؟ نه مگه نیستي، توّهم.. تو-

 : زد لبخند

  ؟ داري دوست چي تو-

 این تو بدونم دارم دوست. باشي واقعي دارم دوست-

 . هستن هم خوب هاي آدم دنیا

 .  نیستم خوبي آدم من-

..  مدیونتم سالگي ٥ از ؟ نباشي خوب ممكنه چطور-

  بتونم كاش.. نباشي توهم كاش.. كارات حرفات، تك تك

 .. داشت قدرداني واسه چیزي دنیا این بگم



. ببیني چشمي چه با داره بستگي. نسبیه بودن خوب-

 بدي دیگه وقت اون ببیني، خوبي چشم به بخواي وقتي

 . نمیان چشمت به ها

  تو ولي. سیاه یا  بینه،  مي قرمز  رو همه یا من چشم-

 .  سفیدي

  یه ها، قرمزي و ها سیاهي  تمام با دنیایي هر چون-

 .  ببیني سفید كیو كني مي انتخاب خودت. داره نیاز سفید

 : گفتم تمنا پر

  ؟ نه مگه نیستي، توهم-

  كني باور خواي نمي تو انگار ولي. دختر واقعیم من-

 خودت به داري دوست. داره وجود واقعي سفید

 .. توهمن ها سفیدي كه بقبولوني

 .  داروساز تا  باشي روانشناس خوره مي بهت تر بیش-

 خوب رو ها كشیده درد  روان باشي، كشیده درد وقتي-

 .  شناسي مي

 یوسف.. گویي.. بلكه..  شاید. نكش دیگه. نكش درد-

 .گردد باز كنعان به گمگشته
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 : زد غمگیني لبخند

  نده، واهي امید كشیده درد یه به.  باشه یادت چیزیو یه-

 نشه، عملي اگه و زندگیش تمام شه مي امید  اون چون

 .  شه بلند تونه نمي دیگه

  به برسه  چه بدم نیستم بلد هم واقعي امید حتي من-

 . واهیش

 رو هاش چشم شدن پر.. كرد نگاهم عمیق  لحظه چند

 .. دیدم امید.. من.. دیدم درخشش.. دیدم

 : پرسید و نداد ادامه رو قبلي بحث

   ؟ خواي مي دارو-

 .. نه-

  ؟ داري پزشكي مشكل-

 .. نه-

   ؟ نیستي كه زخمي-

 .. نه-

 : پرسیدم من بار این. كرد سكوت

  ؟ اومدم چرا بپرسي خواي نمي-



 . گي مي خودت-

   ؟ دونم نمي خودمم وقتي بگم چي ؟ بگم چي-

  واسه اومدي یا.. داره  معني تا سه دوني، نمي وقتي-

  ادامه مسیر به تا گرفتن نفس واسه اومدي یا شروع،

 . خدافظي واسه اومدي.. یا و بدي

 : كرد مي ریزش زود روزها  این اشكم

  هیچ. ریختم عرق  همیشه.. دویدم رو زندگیم تمام من-

 برداشتن قدم اهسته با من. نداشتم تنفس فرصت وقت

 نفس من.. دویدم شروع ي نقطه از. نكردم شروع

.. زدم درجا فقط  من كنم مي حس.. االن ولي.. نگرفتم

  سمت مسیر، سمت هدف، سمت دوم مي كردم مي فكر

 روي دقیقا من.. كجام كن نگاهم.. ولي.. خوشبختي

 بود سالم ٥ وقتي كه جایي همون.. شروعم  ي نقطه

  خط  كه عجیبه.. عجیبه ولي زدم، درجا من.. اومدم

 ..  بینم مي رو پایان

 : گفت و داد دستم آبي لیوان

 .. اي تشنه اي، خسته فقط  تو-

 : گرفتم رو لیوان

  ؟ كردنه قرباني از قبل آبیه سیر-



 این.. كني قرباني خودتو بخواي خودت كه  این مگه-

 . باشه هم گرفتن نفس معني به تونه مي آب

 : كردم زمزمه

 .. گرفتن نفس-

 مي انتخاب خودت. اس  خونه كتاب یه مثل زندگي-

 . كني انتخاب خوندن واسه رو كتاب كدوم كني

  كتاب.. نبود عاشقانه و كمدي ژانر با كتاب من سهم-

 ..  سیاه ي صفحه سال ٢٠ با داره، سیاه جلد یه من

 : گفتم كه كرد نگاهم فقط 

  راز بگو  بهش دیدي، رو  ات گمگشته روزي، یه.. اگه-

 هم از دختر و پدر یه كردم نمي فكرشو وقت هیچ گفت

 ..  هست واقعا. باشن خوب هم مثل انقدر افتاده، دور

  ؟ هست چي-

 ..  رگ ژن، خون،-

   بسازیم، خودمونو خودمون، تونیم مي ما-

 بزرگترین.. بشم دریا خواستم مي من.. من. تونیم نمي-

  نظر از نیست، آبي دریا بگن هرچقدرم.. آبي اقیانوس

 یه فقط  من ولي شم دریا خواستم مي.. هست من



  شم دریا خواستم مي  من.. هدف بي و راكد. مردابم

 ..  ندیدم دریا حتي حاال تا ولي

 : گفتم و گذاشتم پیشخوان روي  رو آب از پر لیوان

 .. خدافظي واسه اومدم كنم فكر-

 : گفتم كه  كرد نگاهم غمگین

 ..  اخر حرف ؟ نداري حرفي-

 : بودن گرفته سرعت هام اشك. كرد نگاهم فقط 

 . كنم مي یادت باشم، كه هرجایي. عزیزي خیلي برام-

 . كرد سقوط  هم پیرمرد اشك

 : گفت كه رفتم در سمت

  قلم با توني مي سیاهه، زندگیت  كتاب هاي صفحه اگه-

 .  بنویسي توش سفید

 : زدن لبخند تلخ

 .  پزشكیت  سفید روپوش با  تویي من زندگي سفیدي تنها-

 : گفتم و كردم باز رو در

 . بدرود-

 : زد لب پیرمرد

 .دیدار امید به-
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.  كردم نگاه داروخانه جلوي ي باغچه به. شدم خارج

 دیدم رو اي  ساله ٥ دختر لرزان و كوچك هاي دست

  خاك.. فرار براي.. مونده زنده براي.. نجات براي كه

 ..  كرد مي چال رو خودش و  كرد مي رو و زیر رو ها

  نفس شد مي خاك زیر  ؟ بودم خاك زیر سال چند من

   ؟ كشید

  كه دیدم رو عارف. افتاد خیابون سمت اون به چشمم

  سیگار و ایستاده اي زباله سطل دم آگاهي، روي روبه

 واسه نفس. بگیره نفس بود اومده احتماال. كشید مي

 آب، با یكي گیره، مي نفس سیگار با یكي. راه ي ادامه

 .. با یكي

 ..  بود گذشته هم مصنوعي تنفس از كارم من

*** 

 

 

 : نوشتم آكو براي مقدمه بي رسیدم، خونه به كه شب



  كامل روز  یه.. آكو و راز روز ؟ باشه روزمون فردا-

 ..  ما واسه

 : رسید زود جواب

  مي فردا.. فردا.. سرخم قلب باشه روزمون فردا-

 .  بینمت

 

.  ببره خوابم زودتر هرچه تا بستم درد با رو هام چشم

 .. بود قشنگ حتما فردا.. بودیم داده فردا قول

 

 زیباترین كردم، ملیحي ارایش. بودم شدن اماده حال در

 و مالیدم ها لب به رو سرخ رژ پوشیدم، رو هام لباس

 سرخي یه. انداختم سر  روي رو  سرخ شال سر، اخر

 .. بود كم

 چشمهام به و دراوردم رو  سیاهي بردم، چشم به دست

 .. دادم هدیه سرخي

 كه قرمز، چشم دختر.. كردم  نگاه ام چهره به بغض پر

  با گفت مي ثریا. داره شیطاني هاي چشم گفتن مي همه

  رنگ به گفت مي كیومرث زنه، مي نیش هاي چشم

   ؟ گفت مي چي آكو.. خون



 در. شدم خارج خونه از گوشیم روي كالش میس با

 .  گفتم سلم اروم و شدم سوار كردم، باز رو ماشین

  فقط .. دقیقه چند شاید.. شد میخكوب كرد نگاهم وقتي

 .. شگفتي پر.. حیرت پر.. بود خیره

 : گفت و داد تكون راست و چپ به ناباور رو سرش

 ممكن جذابیت و زیبایي از حجم این.. نیست ممكن-

 .. پرستید باید رو تو راز.. رو تو.. راز نیست

  پاك  رو اشك تك تعجب با. چكید چشمش از اشكي بعد

 : كردم

  ؟ شده چت آكو-

 .. راز میاره  در پا از منو داره زیبایي این-

  چشم بودن  گفته نبود مهم. زدم روش به قشنگي لبخند

 مهم خون، رنگ به بودن گفته نبود مهم شیطاني، هاي

  كه آكویي.. بود آكو مهم.. زنه مي نیش بودن  گفته نبود

 ..بود ریخته اشك زیبایي از

  رو دستم بعد. زد بوسه چشمم دو هر روي.. شد خم

 : گفت و گرفت

 . بخواب خواي مي اگه طوالنیه، راه-



  دست از رو بودن كنارت از ثانیه یك خوام نمي حتي-

 . بدم

 . افتاد راه به  و بوسید رو دستم

  تا بودم خواستار شد مي پلي كه موزیكي هر راه توي

..  كردم مي فرو مغزم توي رو صداش باید. بخونه آكو

 . شد مي تنگ صدا این براي قطعا دلم

 نگاه هام چشم به و گشت مي بر بار یك دقیقه چند هر

 : گفت مي و كرد مي

 . كنم مي حظ  دیدنشون از-

 .شدم مي خوشي غرق  من و
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  و بست هام چشم روي اي پارچه تكه راه، از جایي

 : گفت

 ولي باشن، بسته ندارم دوست اصل  كه این با-

 .. مجبورم

 راهنماییم و بود گرفته رو دستم. شدیم پیاده ماشین از

 حس. كردم مي حس  رو عجیبي بوي. كرد مي



 دور رو دستش. خورد مي صورتم به باد.. عجیبي

  وسعت بك.. من و برداشت رو پارچه و گذاشت سرم

 كرد مي كار چشم تا.  نشدني  تمام وسعت یه.. دیدم

 لرز تنم عظمت همه این از. داشت وجود وسعت

  كجا من هاي چشم آب ولي.. شد آب پر چشمام.. گرفت

 ..  كجا آب این و

 : گفتم آكو به رو  لرزان صداي و شده پر هاي چشم با

  ؟ دریاست این-

 . كرد  پایین و باال رو سرش لبخند با

 از.. بزرگ پرش یك.. بعد و.. شدن سرازیر ها اشك

  و كردم هق  هق  اش سینه توي.. شدم اویزون  آكو گردن

 : زدم لب گوشش توي

 .. آكو هیچه تو قلب برابر در دریا، این وسعت-

..  كرد حركت هام لب سمت  به هاش لب.. كرد نگاهم

 .  شد غرق  شد مي عمق  این توي.. گرفت عمق  بوسه

  و كرد پاك  رو هام اشك  گرفت، فاصله ازم نفس بي

 : گفت

 . راز بخندیم فقط  قراره  امروز-

 :  داد ادامه  كه زدم لرزاني لبخند



  فكر هیچي ته به. نترسیم بیا پس.. بمیریم قراره تهش-

  بزنیم، فریاد شادي از كنیم، گوش موزیك بدویم،.. نكنیم

 تا بیا.. راز.. بشیم  خیس بارون  زیر بزنیم، قهقهه

 ..  كنیم دیوونگي هستیم

   ؟ كرد كنترل رو اشك شد مي چطور حرفا این با

  و دراورد پام از و كرد باز رو هام كفش بند شد، خم

 : گفت

 ..  راز بزني قدم ها شن  روي برهنه پاي با باید-

 كناري رو ها كفش. دراورد  رو ها كفش هم خودش

 خندون، ها لب هم، دست  در ها دست. گذاشتیم هم چفت

  قلب ها شن روي چوب با ها قصه توي مثل.. رفتیم راه

 ..  كشیدیم

.  شدیم خیس.. پاشیدیم آب هم به.. رفتیم اب توي زانو تا

 ..  خندیدیم.. خندیدیم.. خندیدیم

 ..  بودم نشنیده رو ام خنده صداي بلند انقدر حاال تا

  و كجا  دو این اما.. دویدن.. بدویم آب توي كردیم سعي

   ؟ كجا آن

 : گفتم بهش

 .  بگو بخش ارامش ي كلمه تا چند-



 .. چشمات.. چشمات.. چشمات  لبخندت، صدات، تو،-

 ..  چرا آكو، اما كرد، نمي غرق  رو من دریا

  نفري دو. رفت سمتش آكو.. داد مي كرایه اسب مردي

 : پرسید. نشستیم اسب روي

   ؟ ترسي نمي كه اسب  از-

 ..  آكو هستي تو-

   ؟ ترسي نمي بگیریم سرعت-

 ..  آكو هستي تو-

   ؟ چي بپریم-

 ..  آكو هستي تو-

 هاش فریاد و گذاشتیم جا سر پشت رو اسب صاحب

 . خریدیم جون به رو

 : گفتم شه شنیده صدام كه بلند

 . آكو بخون چیزي یه-

  ؟ داري دوست چي-

 . بخوني تو چي هر-

 : كرد شروع و كرد پرشي
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 برسه  راه از  داده قول دارم دوسش که یاون

 برسه  ایرو مثل که یزیبر گل پاش ریز

 دونه یم خوب وونهید اون دلمو خواب رگ

 رسونه یم  بهم مارو عشق  ی  جاده دونمیم

 

 هام  گونه رو اشک  نهی شیم شبنم مث دونه دونه یآ

 هام شونه یرو سر بذاره اصل  ادیب امشب خوامیم

 هام  گونه رو اشک  نهی شیم شبنم مث دونه دونه یآ

 هام شونه یرو سر بذاره اصل  ادیب امشب خوامیم

 

  دارم دوست اما رمیم یگفت

 سپارم یم تو به دل گردمیبرم

 من  زیعز شمارمیم هیثان شب اون  از من

 

  نمیشیم تو عشق  راه سر



 نم یچیم خاطره المیخ از

 من زیعز نمی بیم تورو آخر دونمیم

 

 هام  گونه رو اشک  نهی شیم شبنم مث دونه دونه یآ

 هام شونه یرو سر بذاره اصل  ادیب امشب خوامیم

 هام  گونه رو اشک  نهی شیم شبنم مث دونه دونه یآ

 هام شونه یرو سر بذاره اصل  ادیب امشب خوامیم

 

 ستاره بارون ریز امشب میشیم ما تو و من

 ذارهیم دستامون تو دست ایدن داره یعمر بعد

 

 هام  گونه رو اشک  نهی شیم شبنم مث دونه دونه یآ

 هام شونه یرو سر بذاره اصل  ادیب امشب خوامیم

 هام  گونه رو اشک  نهی شیم شبنم مث دونه دونه یآ

 هام شونه یرو سر بذاره اصل  ادیب امشب خوامیم

 



  اشك ولي داشتم بغض .. خندیدم ولي داشتم گریه

 آكوي..  آكو.. كردم بغل تر محكم رو آكو فقط .. نریختم

 .. من حسرت  بزرگترین.. من آرزوي.. من

 

.. كرد توقف خونه در جلوي كه بود گذشته شب نیمه از

 گریه، دوباره غم، دوباره. بود شده تموم خوشي دیگه

 .. درد دوباره

 اي بوسه و رفتم جلو. زد مي لبخند  هنوز آكو ولي

 : گفتم گوشش  توي و گذاشتم اش گونه روي

 ..  آكو ها نرگس كنار بیا صبح، ٧ ساعت فردا،-

 فهمید.. راهه در بدي هاي اتفاق  كه فهمید.. فهمید انگار

 ..  بزنه پر باید لبخندش  كه فهمید.. شد تموم خوشي كه

 : گفت كلمه یك تنها

 .. چشم-

  نگاه سرعت به. كنم نگاهش تونستم نمي این از تر بیش

 خونه.. شدم خونه وارد سرعت با و شدم پیاده گرفتم،

  درد از  پر من و بودن خواب همه بود، سكوت توي

 هم فرصتي.. خوابم  نمي صبح تا دونستم مي. بودم

 ..  بود زیاد ها نوشتني. نبود



 

  و ملي خواب غرق  صورت به نگاهي.. بود صبح ٥

.. بوسیدم رو موهاشون روي و شدم خم.. كردم مونا

 .. شد گم ملي  موهاي توي اشكم ي قطره

 محكم رو كیفم. شدم سوار. زدم بیرون.. رسید ماشین

 . چسبوندم خودم به

  اخ.. شد مي پلي كه اهنگي.. بود روشن ماشین پخش

  زندگیم دونست مي كه سرنوشتي .. سرنوشت دست از

  خواننده همراه بلند بغض، پر خوداگاه، نا.. اهنگیه چه

 ..كردم خوندن به شروع
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 نشد  دامیپ که  یانداخت کوه پشت یجور هی

 شد  پاره یه  که یبافت رمویزنج یچجور

  باف ریزنج عمو فیح باف ریزنج عمو یا

 

  برام  ارهیب  یچیه ادینم گهید بابا



 برات کنم هیگر یخوایم یچ یصدا با

 باف  ریزنج عمو فیح باف ریزنج عمو یا

 

 :  زدم فریاد بعد

 

  گذاشتم  روزا اون تو مویجوون من بله

   ادیم ادتی تو

   گذاشتم کوچه اون تو امویکودک بله

 وار ید اون خیب

  گاریس کشمیم دائم روزا  نیا  من عمو بله

 

  گذاشتم  روزا اون تو مویجوون من بله

   ادیم ادتی تو

   گذاشتم کوچه اون تو امویکودک بله

 وار ید اون خیب

  گاریس کشمیم دائم روزا  نیا  من عمو بله

 



  شدن میقا همه گذاشتم چشم تا

 شدن  عاشق  واسه نداشتم یچیه

   آورد یچ سرم ایدن عمو یدید

 آورد  یچ  یچ یک که ستین مهم گهید

 

  کرده پاره توپمو فلک چرخ

  گردهیم بر مگه گهید روزا اون

 خورد رقم گهید جور برام ایدن

 خورد سرم تو همه سنگ هفت یسنگا

 

  گذاشتم  روزا اون تو مویجوون من بله

   ادیم ادتی تو

   گذاشتم کوچه اون تو امویکودک بله

 وار ید اون خیب

 گاریس کشمیم دائم روزا  نیا  من عمو بله

 

  گذاشتم  روزا اون تو مویجوون من بله



   ادیم ادتی تو

   گذاشتم کوچه اون تو امویکودک بله

 وار ید اون خیب

 گاریس کشمیم دائم روزا  نیا  من عمو بله

 

 مهم چه.. ندادم اهمیت و كرد مي نگام  تعجب با راننده

 چه ها، غریبه چه.. نبود مهم دیگه كس هیچ نگاه ؟ بود

 .. نبود مهم دیگه هم آكو نگاه حتي.. ها آشنا

  

 : گفت راننده رسیدیم، مقصد به وقتي

   ؟ بمونم منتظر-

 . ممنون نه،-

 . كنیدا نمي پیدا ماشین اینجا  از برگشت واسه-

 : زدم لبخند

 . شه نمي نیاز ممنون،-

 .  شدم پیاده جواب براي موندن منتظر بدون و

 خاك توي كفشم بلند هاي پاشنه. رفتم راه خاك روي

 .. رسیدم ها نرگس به و رفتم و رفتم. رفت مي فرو



 هدف بي خاك، روي دستهام با.. نشستم ها نرگس میون

 خاك توي كمي رو هام انگشتام.. كشیدم دایره دورم

 رو راز.. نوشتم مریم یك نوشتم، راز یك. كردم فرو

  رو… مریم.. زدم خط 

 : گفتم و كردم تنم فاخر هاي لباس به نگاهي

  بردم اینجوري.. پوشیدم رزم لباس.. بابا رزم اومدم-

   ؟ نه مگه تره، بخش لذت

 و خندیدم حماقتم به. بدن جوابي شاید تا  شدم منتظر

 : گفتم

 ها زنده یا شن مي زنده ها مرده. رستاخیزه  امروز-

 چیه مردن وقته خیلي كه هایي زنده تكلیف ؟ میرن مي

  ؟

 : گرفتم نفس

.  شه مي سرخ آسمون كنم، مي نگاه اسمون  به امروز-

  امروز  من. شه مي سرخ زمین كنم، مي نگاه زمین به

 پس.. حقه مرگ گن مي .. كنم مي سرخ رو جا همه

 واسه حتي.. نبود وقت هیچ ؟ نیست حق  خوشبختي چرا

.. كم فرصت و زیاده حرف.. بودیم حقجو كه مایي

 ..! است  الزم عمل
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.  شدم بلند جا از ماشیني، هاي چرخ صداي شنیدن با

  دست به. دراوردم رو محموله و كردم كیفم توي دست

  حضور بوي.. بود عجیب لرزید، نمي ها دست. گرفتم

 با.. شد ظاهر خودش بعد، و كردم مي حس رو آكو

 به دقیقا لوله.. ایستاد جاش سر دستم توي  شي و دیدنم

 سلح. بودم گرفته رو سلح  این دستي دو. بود سمتش

 .. بود زده یخ هام  دست سرماش از كه گرمي

 :  گفتم بگه، چیزي كه این قبل

 دویدم وقت هر من.. رسیدم خاكي سر دویدم، و دویدم-

 تو سالگي، ١٩ تو سالگي، ٥ تو.. آكو رسیدم خاك به

 ..  سالگي ٢٠

 : گفت و كرد نگاهم آكو

 .  دیروزه از تر سرخ چشمات-

 : كردم پایین و باال سرمو

 مي پررنگ و كمرنگ شرایط  با همگام.. دونم مي-

 . شن

 : زد لبخند



  ؟ هستي چي منتظر ؟ خب-

 . آكو نرسیدن ها چي تماشا هنوز-

  ؟ ها چي تماشا كدوم-

 .  شناسم مي دوستمو-

 ..  خوام مي باشه، یهویي قراره اگه-

  ؟  بخوني تشهد ؟ چي خواي مي-

 ..  اره-

 . بخون-

 . دارم دوستت عاشقانه دارم، دوستت دارم، دوستت-

 : گرفتن لرز كمي ها دست

 .  نیستي من زرشناس ولي مني، آكوي.. تو-

 .  بذار روم داري دوست خودت كه فامیلي و اسم هر-

  ؟ كنم كار چي خونتو-

 .  بیرون بكشش-

  ؟ كنم كار چي ژنتو-

 . كن قطعش-

 : چكید اشكم



  ؟  روزیه چه امروز دوني مي-

  ؟ رستاخیز-

 . كنن تماشا هم پدرم و مادر كه جایي اومدم-

 تو وگرنه. كن تموم رو  كار ها چي تماشا رسیدن قبل-

 .  میفتي دردسر

   ؟ بیني نمي  ؟ ندیدي آكو، بودم دردسر تو همیشه من-

 .  نیست راكد همیشه زندگي-

 .راكده مرداب یه واسه-

 . بیرون بیا. شو رها-

 بالشت بیرون، بیام وقتي كردم مي فكر سال، ١٤ بعد-

.. ترن شیرین ها قند.. ترن گرم ها پتو.. ترن نرم ها

  تره قشنگ زندگي كردم مي فكر.. ترن شور ها نمك

 سیاهي یا. داره رنگ دو فقط   من زندگي ولي.. آكو

 .. مریم هاي چشم سرخي یا راز، چشماي

 .  كن زندگي من بعد-

 : تركید بغضم

   ؟ آكو-

   ؟ دلم جون-



 . بگو بخش ارامش تا چند-

 .  مریمیت حقیقت نگاریت، وجود ایت، فرشته روح-

 : كردم مي هق  هق 

  ؟ شي پدر قراره دوني مي-

 : گفت گیج

  ؟ چي-

 . داره برنامه برات بابات-

 . گفته چرت-

 . شناسي نمي پدرتو قدرت هنوز-

 . شناسم مي تو از بهتر كیومرثو من-

.  باشن تونن نمي شن، نمي هم كنار زرشناس و حقجو-

  بیاد زرشناس هست  حقجو توش كه دنیایي شه نمي

 ..  آكو

 . ببوسمت قبلش بذار  حداقل-

 : زدم فریاد

 ..  نگیر ازم توانمو! نه-

 . فرستم مي بوسه قلبت واسه حا همین از پس-

 ..  آكو شدن حك هات بوسه-



 : خندیدم گریه میون.. ماشین چند.. اومد ماشین صداي

 . داریم چي تماشا كه گفتم-

 : شنیدم رو عارف بلند صداي

 . نخور تكون-

 : ردم داد. دیدمشون چشم ي گوشه از

 . كنم مي شلیك وگرنه نشید نزدیك-

 . ایستادن جا همون گروهش و عارف

 : گفت عصبي و بلند عارف

 پیدا رو ات نامه دوستت! حقجو مریم اي كي دونیم مي-

. كنه كمكت خواد مي. گفته بهمون چیو همه. كرده

 مي. كردي كمك پلیس به تو. نكن تر سنگین جرمتو

 .  بگیرم تخفیف برات تونم

 : گفتم آكو به رو و خندیدم

 ..ترسونن مي چي از منو ببین-
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 : گفت تر اروم عارف



 . جووني خیلي هنوز. دختر كنم كمكت بذار-

 : خندیدم باز بودنش احمق   از  ولي زدم مي زار

  به موقع اون  از. شد  متوقف سالگي ٥ تو من رشد-

 ..  شدم مي پیر فقط  شدم، نمي بزرگ دیگه بعد،

 :   گفت غمگین آكو

 .  كن زندگي بعد به سالگي ٢٠ از-

  كه ساله خیلي من.. آكو نكردم زندگي وقت هیچ من-

  شد همون باید من.. من.. خاك زیر نرفتم فقط  مردم،

  عوض ولي. كرد عوض رو تقدیر نباید. مردم مي

 من.. ببین ولي دویدم و  دویدم كشیدم، نفس من.. كردن

 .. مردم شب همون از

 ارامشت اگه حتي. كنم مي كار همه ارامشت براي من-

 . باشه مرگم

 : گفتم ضجه با

 .. آكو نشناختي منو-

 نگاه از. شناختم فردا به هام امید تمام از رو تو-

 . شناختم تو از رو تو.. عشقت از  پر قلب از. قشنگت

   ؟ داره وجود خدا-



  وجود واقعا. هست  خدا فهمم مي بینمت مي وقتي-

  اگه. بزنه رنگ تونه مي  خدا فقط  رو ها چشم این. داره

 تو. كرده خلقت كه هست  خدایي حتما پس داري، وجود

 . كنه خلق  تونه مي خدا فقط  رو تو.. رو

 ..  بشنوم بار اخرین واسه.. آكو بخون چیزي یه-

 

 .. بار اخرین براي.. شنیدم رو صداش من و كرد نگاهم

 

 

 باز دمید خوابتو میمر گل یا

 دلباز و نیدلنش  ییایرو یتو

 ی دی خند ساده و عشق  از گفتم

 ی دیچ دلم از عشقو ی وهیم

 شد بارون تو یب لحظه کی اما

 شد  زندون امیدن خوابم دمیفهم

 

 :  خوند همیشه از تر  عاجز همیشه، از تر ناالن بعد

 



  منه مال  گل نیا

 د ینزن  هاش شاخه به دست

  منه مال  گل نیا

 دیبکن دل برگاش گل از

 

  منه مال  گل نیا

 د ینزن  هاش شاخه به دست

  منه مال  گل نیا

 دیبکن دل برگاش گل از

 

 ار یب و بارون یایم که نباریا

 بزار  درداتو من ی خونه تو من ی شونه رو

 من  شونه رو بزار درداتو

 بهار  باغ از نشون یب رفتش خزون که دیشا

 

  منه مال  گل نیا

 د ینزن  هاش شاخه به دست



  منه مال  گل نیا

 دیبکن دل برگاش گل از

 

  منه مال  گل نیا

 د ینزن  هاش شاخه به دست

  منه مال  گل نیا

 دیبکن دل برگاش گل از
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 پایین سرخ هاي چشم از و شد مي اشك ذره ذره جونم

 .. ریخت مي

  محكم رو اسلحه. شد مي نزدیك داشت ها پلیس از یكي

 : گفتم كه  بود ماشه روي دستم. گفتم تر

 . نشید نزدیك گفتم-

 : گفت سخت عارف



  قرباني نجات اینجا. كنم  شلیك نذار. مریم باش مراقب-

  ماشه روي دستت. زنم مي رو تو بزنم، بخوام. ارجحه

 . مریم زدم بخوره تكون

 

 : نمیومد پوزخندم

 .. آكو قرباني گن مي تو به تو، و من بین-

 : گفت ترسیده آكو

 . نزنیدش  خدااا رو تو. نزنیدش-

  این از بودن گرفته  قول.. بودن گرفته قول من از

 باید.. دفاع براي فقط . نكنم استفاده  حمله براي اسلحه

 ها فرشته مثل باید بودم فرشته اگه .. كردم مي دفاع

 دفاع معشوق  مثل باید بودم، نگار اگه .. كردم مي دفاع

 .. بودم مریم اگه.. كردم مي

 .. كردم مي دفاع خودم مرگ از و آكو  جون از باید من

 : گفتم و بود ماشه روي دستم

 .  آكو دارم دوستت-

 : شد روان آكو  اشك

 . دم مي برات جونمو-

 . ببخش منو آكو، كشید طول زیاد من مرگ-



 ماشه روي انگشتمو جاي. پرید آكو ي چهره از رنگ

 .كردم محكم

 : زد فریاد عارف

 . مریم زنم مي خدا به-

 : زد نعره آكو

 . نداره كاري من با  نزنییییییید،-

 : گفت ملتمسانه بعد

 .. عشقم نكن.. مریم نكن-

  خسته دیگه. دویدم خیلي  من. آكو  مردم ساله خیلي من-

 .  بكشم نفس باید دیگه.. نفسم  بي ام، تشنه. شدم

 : زد داد عارف

 . مریممممم-

 : گفتم اروم

 ..  آكو خدافظ -

 : كشید فریاد وجود تمام با آكو

 .مریممممم-

 ..   و دادم  حركت ماشه روي رو انگشت



  اسمان احتماال.. فراگرفت رو  جا همه شلیك یك صداي

  شده رستاخیز شد، سرخ دنیا شد، سرخ زمین شد، سرخ

 .. بود

*** 
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  در. شد گاه ارام وارد. رفت مي جلو خسته، هاي گام با

.  كشید مشام به رو مریم هاي گل بوي و كرد باز رو

.  رسید سومي به و  گذشت خاك دو از شد، نزدیك

" م" از.. كشید دست و ریخت اب روش. نشست كنارش

 .. حقجو" و" تا مریم

 : زد لبخند

  رو ات نامه اومدم، خودم به وقتي از.. عشقم سلم-

 خواركمو خوابمو شده هات نوشته.. دستم به رسوندن

.. بخونم رو نوشتي كه اوني خوام مي حاال.. نفسم

  ؟ داري هنوزم. داشتي دوست صدامو

 : خوند و بوسید رو خاك روي شد، خم كمي



 

 

 برم برم گهیم دل هی

 نرم نرم گهیم دلم هی

 دلم دلم نداره طاقت

 کنم  چه تو یب

 

 با یز بای ز یا عشق  شیپ

 ا یدن ایدن کهیکوچ یلیخ

 هرجا  هرجا توام ادی با

 نکنم  ترکت

 

 ی هست تو یهست تو قلبم سلطان

 یشکست را دلم یها دروازه

 ی بست تو قلبم به یاری مانیپ

 ی وستیپ من با

 



 جا  هر به دورم تو از  اگر اکنون

 را دلم نبندم گرید اری بر

 بایز اری یا تمنا و آرزو از سرشارم

 

 برم برم گهیم دل هی

 نرم نرم گهیم دلم هی

 دلم دلم نداره طاقت

 کنم  چه تو یب

 

 با یز بای ز یا عشق  شیپ

 ا یدن ایدن کهیکوچ یلیخ

 هرجا  هرجا توام ادی با

 نکنم  ترکت

 

 ی هست تو یهست تو قلبم سلطان

 یشکست را دلم یها دروازه

 ی بست تو قلبم به یاری مانیپ



 ی وستیپ من با

 

 جا  هر به دورم تو از  اگر اکنون

 را دلم نبندم گرید اری بر

 بایز اری یا تمنا و آرزو از سرشارم

 

  اونا  از..  فردا قول. مریم بدم قولي یه بهت خوام مي-

 هم مال ما.. توش داره یقین كه اونا از تضمینیه، كه

 هم به تهش ما داستان. شیم مي هم سهم شیم، مي

.. چون باش، منتظرم وصال، پل سر پس،. داره رسیدن

 .. بینمت مي فردا من،.. مریم

 

 بخش. رفت مي بیمارستان به فردا. شد بلند جا از

  ممتد بوق  صداي بود مطمئن  كه اي جراحي. جراحي

  خودش، اما ده، مي خراش رو ها خیلي گوش دستگاه

  نزدیك وصال.. مریم كنار.. رسید مي ابدي ارامش به

 .. نزدیك خیلي بود،

 

 



 ..!پایان



 

 

 : رمان   عاشقان   درخاست   گپ   نک ی ل 

https://t.me/darkhaste_romanh 

 : رمان   عاشقان   چنل   نک ی ل 

 ♥   @darkhast_romannn   ♥ 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

 


